Вагомий внесок в досягнення успіху морського порту «Южний» здійснює підрозділ
адміністрації порту - Головна диспетчерська. Служба, яка налічує 13 працівників,
створена для здійснення координації дії усіх вантажних терміналів, розташованих в
акваторії порту «Южний», лоцманської служби, портового флоту з метою забезпечення
безперебійної роботи морського порту, враховуючи існуючі норми з безпеки
мореплавства. 1043 судна, саме така кількість одиниць флоту відвідала наш порт за
минулий рік, за весь період існування адміністрації морського порту «Южний» ця цифра
сягнула 3988 суден, кожний захід і вихід яких було здійснено безпосередньо Головною
диспетчерською.
Перші кроки Головної диспетчерської були не легкими, це було зумовлено не достатнім
кадровим складом, відсутністю сучасного технічного забезпечення, що в роботі служби є
невід’ємною складовою. Такі умови чітко окреслювали подальший вектор розвитку. На
протязі 4 років Головна диспетчерська постійно модернізується, відповідно до сучасних,
світових стандартів, впроваджує нові технології. Так, у 2015-2016 році було встановлено
та впроваджено інформаційно-аналітичного табло з системою відеоспостереження.
Технічна складова сучасної системи забезпечує виконання функцій, які покладені на
працівників головної диспетчерської в повному обсязі. Завдяки можливості перегляду
об’єктів на відстані до 4-х км, відображення вікна програми визначення місцеположення
суден на моніторі або на телевізійній панелі та перегляду відео зображення в нічному
режимі без ІК-підсвітки, працівники головної диспетчерської мають змогу спостерігати у
реальному часі виробничий процес, вантажно-розвантажувальні операції, хід виконання
швартових робіт в акваторії порту, оперативно коригувати та координувати їх виконання,
враховуючи існуючі норми з безпеки мореплавства.

Іншим напрямком розвитку головної диспетчерської є впровадження Інформаційної
системи портового співтовариства (ІСПС), яка надає можливість здійснювати обмін,
перевірку, оформлення, та передачу інформації, документів, достатніх для оформлення
суден в електронному вигляді.
З 8 вересня 2015 року роботу в системі було удосконалено, відповідно до технологічної
схеми контролю на борту судна, введеної в дію Постановою Кабінету Міністрів України

№ 491 від 07.07.2015 року. Згідно нових правил, оформлення приходу судна повинно
відбуватись в системі ІСПС. Було відмінено обов’язкове відвідування судна
представниками контролюючих органів, що скоротило час непродуктивного простою
суден та відповідно зменшило фінансові навантаження на фрахтувальників та
вантажовласників, що в свою чергу позитивно відображається на репутації порту.
Контроль за роботою інформаційної системи портового співтовариства, а саме моніторинг
оформлення приходу суден, своєчасне додавання та оновлення інформації щодо
передбаченого суднозаходу, здійснює головна диспетчерська.
За період дії постанови КМУ № 491 від 07.07.2015 року у морському порту «Южний»
було проведено 2859 процедур з оформлення суден, з них 1436 на прихід та 1423 на
відхід судна. Середній час від завершення швартових операцій до початку підготовки до
вантажних операцій, а саме підйому сюрвеєра, стивідора на борт судна, складає близько
14 хвилин. У свою чергу, середній час контрольних процедур на борту при оформлені
відходу судна, складає близько 43 хвилини.
Створення комфортних умов праці це ще одна зі складових у досягненні поставлених
завдань. Так, в головної диспетчерської, у 2015 році, завдяки турботливому ставленню
керівництва адміністрації морського порту «Южний», був проведений сучасний
капітальний ремонт.

Відвідування головної диспетчерської в рамках робочих або ознайомлювальних візитів
міжнародними делегаціями, делегаціями профільних установ, представниками агентських,
експедиторських компаній, портових операторів та іншими представниками підприємств
здійснюючих свою діяльність в акваторії морського порту «Южний», ще раз нагадує,
головна диспетчерська - серце порту.

Адміністрація морського порту «Южний» та профспілковий комітет постійно організовує
спортивні, культурно-масові заходи в яких активно приймають участь працівники
головної диспетчерської порту.

Професіоналізм працівників та високотехнологічне обладнання головної диспетчерської є
запорукою безперебійної та безпечної роботи порту «Южний».

