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Щодо працівників Адміністрації  

Херсонського морського порту 

  

Шановні панове ! 

 

Ми, працівники Адміністрації Херсонського морського порту, більшість з 

яких присвятила значну частину свого життя самовідданій праці на благо нашого 

порту, вимушені звернутися до Вас з наступним. 

Як відомо, наше місто від самого початку військового вторгнення в Україну 

знаходиться в облозі російських загарбників. Але ми весь цей час чинимо 

супротив, не зважаючи на залякування та терор. Зводимо нанівець плани 

окупантів. Впевнено демонструємо, що Херсон — українське місто! 

В той же час, не можна не відмітити умови, в яких ми всі наразі вимушено 

знаходимося. Так, відмічається брак товарів першої необхідності, ліків, ціни на 

які суттєво збільшилися. Катастрофічно не вистачає коштів щоб підтримувати 

хоча б мінімальний рівень життя, належного харчування! 

А від нещодавно майже з усім трудовим колективом Адміністрації 

Херсонського морського порту були призупинені трудові договори, що означає 

фактичну втрату кожним з нас будь-якого заробітку, втрату можливості годувати 

та утримувати свої сім’ї. 

В той же час, за наявною в нас інформацією, з працівниками інших філій  

Адміністрації морських портів України трудові договори не призупинялися, хоча 

вони так само не мають можливості повноцінно виконувати свої функції 



зважаючи на блокування окупантами морських портів України. В нашому ж 

випадку — ми навіть позбавлені можливості знайти собі тимчасову додаткову 

роботу, аби прогодувати свої родини, своїх дітей! 

ДП “Адміністрація морських портів України” є унітарним підприємством. І 

ми впевнені, що до всіх його працівників мають застосовуватися однакові заходи 

підтримки в ці скрутні часи. 

Нам також відомо, що на інших підприємствах морського транспорту, що 

перебувають у підпорядкуванні Мінінфраструктури, роботодавці вишукують 

заходи фінансової підтримки для своїх працівників. Навіть в умовах окупації та 

повного зупинення виробничих процесів — люди не полишені напризволяще, 

один-на-один зі скрутою, один-на-один з поневолювачами.  

Ми всі, наші сім’ї — вимушено опинилися в нинішній ситуації. Але ми 

продовжуємо триматися! І тому звертаємося до кожного з Вас, шановні панове, з 

закликом — не полишайте нас!  

Винайдіть шляхи та способи фінансово підтримати нас, аби ми були 

впевнені що матимемо кошти та можливості прогодувати свої родини! 

 

Ми знаємо, що наше майбутнє — у вільній Україні. Тож наблизимо 

перемогу нашої неньки разом, — згуртованістю, взаємопідтримкою та 

взаємодопомогою. Адже поки ми тримаємося — тримається і наше місто. 

Херсон — це Україна!!! 

 

З повагою,  

трудовий колектив Адміністрації Херсонського морського порту 

 

16.05.2022 

 

 


