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Ремонт снизу доверху
Мы уже сообщали 
о том, что в целом 
ряде структурных 
подразделений ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог» с целью 
улучшить санитарно- 
бытовые условия для 
работников проводятся 
ремонты социально 
значимых объектов. 

В частности, в цехе 
блюминг прокатного 
департамента 
заканчиваются 
ремонтные 
работы в банных 
и гардеробных 
помещениях в здании 
административно- 
бытового комплекса 
структурного 
подразделения. 
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ПМГУ НАПОЛЯГАЄ 
НА ПІДВИЩЕННІ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Відбувся черговий Пленум 
Криворізької міської ради 

ПМГУ, у якому взяли участь і 
представники ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

За минувший год в Украине 
выросла задолженность  

по выплате зарплаты, 
которой до «евростандартов» 

по-прежнему далеко.  
В этой связи не удивляют 

большие долги  
населения за жилищно-  

коммунальные услуги.
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 У МІСЬКРАДІ ПРОФСПІЛКИ

 СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

2

Ініціювали 
звернення 
до роботодавців

Представники ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» під час 
Пленуму ініціювали звернення від 
імені міської ради ПМГУ до робото-
давців гірничо- металургійної галузі 
у нашому місті і, зокрема, до керів-
ництва найбільших у Кривому Розі 
підприємств ГМК – ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» та Групи Метін-
вест – щодо підвищення заробітної 
плати працівникам. Учасники Пле-
нуму одноголосно підтримали таку 
ініціативу, визнавши ї ї вкрай акту-
альною у сьогоднішніх соціально- 
економічних умовах нашої країни. 
Того ж дня за дорученням Пленуму 
було підготовлено відповідні листи 
за підписом голови Криворізької 
міської організації ПМГУ Анатолія 
Макаренка та направлено генераль-
ному директору ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо 
і генеральному директору Групи Ме-
тінвест Юрію Риженкову.

У листах було зазначено, що 
враховуючи значне зниження ре-
альної купівельної спроможності іс-
нуючої заробітної плати працівників 
гірничо- металургійного комплексу 
Кривбасу, суттєве підвищення цін на 
комунальні послуги та продовольчі 

товари, ПМГУ наполягає на терміно-
вому розгляді питання підвищення 
заробітної плати працівникам вка-
заних підприємств.

Охорона праці
Відповідно до порядку денного 

Пленуму, головний технічний ін-
спектор міськради Олександр Ку-
чер доповів про стан охорони праці, 
виробничого травматизму і профе-
сійної захворюваності на підпри-
ємствах ГМК Кривбасу в 2020 році. 
Так, він поінформував членів місь-
кради про виробничий травматизм 
у порівнянні з позаминулим роком. 

У 2020 році на підприємствах га-
лузі допущено 6 нещасних випад-
ків зі смертельними наслідками, 
пов’язаних з виробництвом (проти 
8-ми у 2019-му).

Ще 4 смертельні випадки, що ста-
лися в 2020 році, з виробництвом не 
пов’язані. У працівників зупинилося 
серце у виробничих умовах через 
раптове погіршення стану здоров’я.

Загальний виробничий травма-
тизм минулого року склав 89 нещас-
них випадків (проти 95-ти в 2019-му). 
Майже половина з них – це травми 
з важкими наслідками.

Рівень професійної захворюва-
ності на криворізьких підприєм-

ствах галузі зменшився на 8,28% 
і склав 181 випадок.

О. Кучер також розповів про ро-
боту технічної інспекції праці місь-
кради. Інспекторами було прове-
дено 68 обстежень, під час яких 
виявили 478 порушень вимог зако-
нодавства про охорону праці. Як ре-
зультат – роботодавцям направлено 
54 подання.

Доповідач проінформував учас-
ників Пленуму і про ситуацію з про-
ектом нового Закону України «Про 
безпеку та здоров’я працівників на 
роботі». Зокрема, він зазначив, що 
вказаний проєкт не відповідає Кон-
ституції України, міжнародним уго-
дам і стандартам, суперечить іншим 
законам України, тому у міській раді 
не погодилися з редакцією запро-
понованого Закону і направили свої 
зауваження до Кабінету Міністрів 
України, Центральної ради ПМГУ, 
Федерації профспілок України.

Правовий захист
На Пленумі було відзначено, що 

протягом минулого року в Кривбасі 
профспілковими фахівцями з пра-
вового захисту було проведено 31 
перевірку дотримання законів про 
працю. Під час них виявили майже 
200 порушень. Членам Профспілки 
було надано 2 тисячі консультацій 
з правових питань.

Как сообщается в распространённом  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» пресс- 
релизе, предприятие приобрело тест-системы, 
реагенты и расходные материалы для диагностики 
коронавирусной инфекции методом ПЦР  
на общую сумму порядка 360 тыс. грн. 

С их помощью Криворожская городская поликлиника № 5, 
в которой также обслуживаются арселоровцы и их семьи, смо-
жет сделать более 1000 исследований.

В пресс- релизе отмечается, что ранее предприятие закупило 
и передало Криворожской инфекционной больнице три аппарата 
ИВЛ, а также легковой автомобиль для организации обслужи-
вания пациентов на дому. Кроме того, «АрселорМиттал Кривой 
Рог» передал городским больницам 12 тысяч защитных масок, 
100 кислородных концентраторов, оснастил свои «скорые» всем 
необходимым для перевозки инфицированных коронавирусом.

3-го лютого відбувся черговий Пленум Криворізької міської ради ПМГУ,  
у якому взяли участь і представники ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

«АрселорМиттал Кривой Рог» передал поликлинике № 5 
материалы для диагностики коронавируса методом ПЦР

Фото с сайта ukraine.arcelormittal.com

ПМГУ наполягає 
на підвищенні заробітної плати

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=12&pr=760&lang=ua
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=12&pr=760&lang=ua
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=12&pr=760&lang=ua


3

№ 04 (762)
5 февраля 2021 г.

 НУЖНОЕ ДЕЛО

В
 частности, в цехе блюминг прокатного 
департамента (начальник цеха Сергей 
Панишко, председатель цехкома ПМГУ 
Виталий Бурьянский) заканчиваются 
ремонтные работы в банных и гарде-

робных помещениях в здании административно- 
бытового комплекса структурного подразделения. 
По словам Виталия Бурьянского, здесь обретают 
новый вид одновременно две мужских и одна жен-
ская душевые, расположенные на разных этажах 
АБК.

«Ремонтные работы здесь подрядная организа-
ция начала в августе прошлого года, – рассказыва-
ет предцехком. – Следует сказать, что последний 
раз ремонт наших банных помещений проводился 
лет 10 назад, но тогда финансирования хватило 
лишь на два этажа – на второй и третий. Поэтому 
основное внимание нужно было уделить мужской 
бане на первом этаже. Что было сделано в рамках 
проводимых ремонтных работ? Были выравнены 
стены в душевых, проведены отделочные работы, 
положена кафельная плитка, сделаны потолки, по-
лы со сливами, установлены новые светильники, 
новая сантехника, пластиковые перегородки, по-
крашены шкафчики для одежды, заменены двери. 
На первом этаже был капитально отремонтирован 
мужской туалет. Следует также отметить, что в хо-
де ремонтных работ были заменены входные двери 
в административно- бытовой комплекс, так как ста-
рые за время эксплуатации пришли в негодность. 
Теперь на первом этаже стало заметно теплее».

«Особенно важно выделить то, что была полно-
стью заменена система вентиляции в банных по-
мещениях на всех трёх этажах АБК, – добавляет 
старший мастер энергоучастка Евгений Козак. – 
Установлены новые вентиляторы, заменены все 
воздуховоды». Также работники цеха надеются, 
что установленная гидроизоляция в банях не по-
зволит воде протекать на нижние этажи, как это 
случалось прежде.

«Хотелось бы поблагодарить профком ПМГУ 
и администрацию предприятия за то, что нам вы-
делили деньги на такой нужный для нашого АБК 
ремонт. Надеемся, что в ближайшее время на-
ши работники смогут оценить улучшение своих 
санитарно- бытовых условий», – подытожил Виталий 
Бурьянский.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Ремонт снизу доверху
Мы уже сообщали о том, что в целом ряде структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» с целью улучшить санитарно- бытовые условия для работников проводятся ремонты 
социально значимых объектов. Это стало возможным благодаря тому, что по инициативе первичной 
организации ПМГУ совместно с администрацией предприятия было принято решение о направлении 
сэкономленных в 2020 году средств из Социального фонда ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  
на ремонты таких объектов.

Особенно важно выделить то, что была полностью заменена  
система вентиляции в банных помещениях на всех трёх этажах АБК
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 ОПЛАТА ТРУДА

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Как свидетельствуют данные Госстата 
Украины, на начало 2021 года в нашей 
стране имелась задолженность по 
выплате заработной платы наёмным 
работникам на сумму 3 млрд. 136,7 млн. 
грн. Это на 3,4% превысило показатель 
задолженности, зафиксированный на 
начало 2020 года.

В том числе за 2020 год увеличилась задол-
женность и в Днепропетровской области, правда, 
меньше, чем в целом по стране: её рост составил 
1,5%. В результате, в новый год Днепропетровщи-
на вступила, задолжав работникам 359,3 млн. грн. 
Ещё более значительные долги допустили только 
в двух регионах Украины: на Харьковщине и в До-
нецкой области.

В Харьковской области за 2020 год задол-

женность выросла на 24% и достигла размера 
в 454,9 млн. грн. В Донецкой области долги по вы-
плате зарплаты за прошлый увеличились на 22,4% 
и на 1-е января 2021 года составили 690,9 млн. грн.

Интересно, что больше трети долгов, а именно 
34,5%, допущенных в нашей стране на экономиче-
ски активных предприятиях (организациях, учреж-
дениях), пришлось на предприятия, находящиеся 
в государственной собственности. В Днепропе-
тровской области доля государственных предпри-
ятий в допущенной задолженности, вообще, со-
ставила 61,9%.

По данным Госстата, среднемесячная 
зарплата штатных работников, занятых 
в различных отраслях экономики 
нашей страны, за 2020 год составила 
11591 грн. При этом в сравнении 
с 2019-м годом в реальном выражении 
с учётом показателя инфляции 
зарплата увеличилась на 7,4%.

Днепропетровская область по размеру средне-
месячной зарплаты за 2020 год среди регионов 
страны оказалась на 4-м месте с показателем 
11681 грн. А в тройку лидеров вошли: Киевская об-
ласть – 11887 грн., Донецкая область – 12647 грн. 
и Киев – 17086 грн.

В «подвале» зарплатного рейтинга расположи-
лись такие регионы: Черниговская область – 9338 
грн., Волынская область – 9256 грн. и Черновицкая 
область – 9166 грн.

В Днепропетровской области за 2020 год ре-
альная зарплата выросла на 6,2%, что ниже, чем 
в целом по стране. А, вообще, реальная зарплата 
увеличилась везде – во всех регионах. Меньше все-
го на Волыни – на 2,9%, и больше всего в Луганской 
области – на 13,5%.

Если пересчитать среднемесячную зарплату 
в Украине за 2020 год, исходя из среднего обмен-
ного валютного курса за указанный период, то она 
составила 430 долларов или 376,5 евро. Интересно, 
что на начало 2020 года во всех странах Евросоюза 
за исключением Болгарии гарантировалась боль-
шая по размеру минимальная зарплата (болгарская 
«минималка» составляла 312 евро).

Согласно данным Госстата Украины, 
в декабре минувшего года население 
нашей страны оплатило выставленные 
ему за указанный месяц счета за 
жилищно- коммунальные услуги только 
на 72,6% от начисленных сумм.

Ещё меньшим был уровень оплаты в Днепропе-
тровской области – 67,8%. При этом в некоторых 
регионах платили ещё хуже. Самыми «экономны-
ми» или неплатежеспособными оказались жите-

ли Луганской области, которые оплатили потре-
блённые жилищно- коммунальные услуги только 
на 63,1%. А самые дисциплинированные платель-
щики, как оказалось, проживают в Черновицкой 
области. Там уровень оплаты составил 86,5%. 
Интересно, что Киев, несмотря на самую высо-
кую в стране зарплату, уровнем оплаты жилищно- 
коммунальных услуг явно не может похвастаться. 
Показатель столицы – скромные 74,9%.

Вообще, на конец 2020 года задолженность на-
селения нашей страны за жилищно- коммунальные 
услуги исчислялась, можно сказать, астрономиче-
скими цифрами. Так, за природный газ население 
задолжало 31,5 млрд. грн., за теплоснабжение и го-
рячую воду – 24,1 млрд. грн., за электричество – 6,1 
млрд. грн., за холодное водоснабжение и водоотве-
дение – 5,7 млрд. грн., за управление многоквартир-
ными домами – 5,1 млрд. грн. и за вывоз бытовых 
отходов – 1,1 млрд. грн.

За минувший год в Украине выросла 
задолженность по выплате зарплаты

До «евростандартов» по-прежнему далеко

Жилищно- коммунальные услуги 
населению не по карману

За 2020 год увеличилась задолженность и в Днепропетровской области –  
её рост составил 1,5%. На Днепропетровщине задолжали  

работникам 359,3 млн. грн. 

Днепропетровская область по размеру среднемесячной зарплаты за 2020 год 
среди регионов страны оказалась на 4‑м месте с показателем 11681 грн. 

Уровень оплаты за жилищно‑ коммунальные услуги в Днепропетровской 
области – 67,8%. Самыми «экономными» оказались жители  

Луганской области – 63,1%. А самые дисциплинированные плательщики 
в Черновицкой области – 86,5%. 

Подготовил Виктор БЕЛИК

https://t.me/amkrprof
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До відома отримувачів 
житлової субсидії
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1325 

про встановлення з 1 січня 2021 року тарифу на електроенергію 
для населення у розмірі 1 грн 68 коп за 1 кВт год уряд встановив 
єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових спожи-
вачів. Припинили діяти знижені тарифи 0,9 грн. на обсяг спожи-
вання до 100 кВт год/місяць, тобто скасовано пільговий тариф 
на електричну енергію для побутових споживачів, у тому числі 
для тих, які використовують електричну енергію для опалення.

Домогосподарства, що використовують електричну енергію 
для індивідуального опалення, мають можливість звернутися до 
управляння за призначенням житлової субсидії.

Для призначення житлової субсидії особа подає до органу со-
ціального захисту населення заяву про призначення та надання 
житлової субсидії у грошовій формі та декларацію про доходи 
і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, 
за встановленими формами.

Заяви з необхідними документами приймаються від громадян 
структурними підрозділами з питань соціального захисту насе-
лення районних держадміністрацій у разі надіслання їх поштою 
або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполі-
тики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний держав-
ний веб-портал електронних послуг).

У разі виникнення питань щодо оформлення житлової 
субсидії просимо звертатися за телефонами 0973920336, 
0684991413.

Про допомогу дітям 
внутрішньо переміщених осіб
Виконкомом Криворізької міської ради було прийнято рішення «Про 

затвердження Порядку надання матеріальної допомоги дітям, які мають 
статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів» від 19.02.2020 № 71 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку допомога надається раз 
на рік у розмірі 5000 грн. на кожну дитину віком до 
18 років, а в разі навчання за денною формою у ви-
щих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації 
та професійно- технічних закладах – до закінчення 
навчання в них, але не пізніше досягнення дитиною 
23-річного віку, одному з батьків або законному 
представнику дитини, або повнолітній дитині, які 
перебувають на обліку в управлінні праці та соці-
ального захисту населення та на момент подання 
заяви безперервно протягом трьох років прожива-
ють у м. Кривому Розі.

Для отримання матеріальної допомоги заявник до 1 грудня 2021 року подає 
до управління праці та соціального захисту населення за місцем перебування 
на обліку особисту заяву та згоду на обробку персональних даних, а також:

– паспорт, у тому числі у формі ID-картки з витягом з Єдиного державного демо-
графічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі його наявності);

– довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків, за виключенням заявників, у яких паспорт громадянина України оформлений 
у формі ID-картки;

– рішення виконкому районної в місті ради про надання статусу дитини, яка по-
страждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– свідоцтво про народження дитини;
– документ, що підтверджує родинні стосунки в разі, якщо діти та їх батьки мають 

різні прізвища;
– рішення суду або виконкому районної в місті ради про призначення опіки над 

дитиною (для опікунів, піклувальників);
– довідку встановленого зразка про взяття районним управління на облік вну-

трішньо переміщеної особи;
– довідку з місця навчання (термін дії довідки складає 1 місяць з дня видачі) на 

дитину, якій виповнилося 18 років і котра продовжує навчатися.
Для отримання будь-яких роз’яснень та консультацій звертайтесь до управ-

ління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної ра-
йонної у місті ради за адресою: пр-т Металургів, буд. 16, або за телефонами 
0973920336, 0684991433.

 УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

 КОРИСНО ЗНАТИ

Шановні батьки, ми нагадуємо, що 
при державній реєстрації народження 
свого малюка, ви можете скористатися 
комплексною послугою «Є-Малятко»!

У ЧОМУ Ж ЇЇ ПЕРЕВАГИ?

1) ви подаєте одну-єдину заяву!
2) заяву ви можете подати так, як зручно саме 

вам
– онлайн прямо з дому або офісу,
– безпосередньо у відділі державної реєстрації 

актів цивільного стану,
– через центр надання адміністративних послуг,
– або одразу у пологовому будинку!
3) послуга є комплексною – відвідувань різних 

інстанцій ви маєте можливість уникнути і одразу 
замовити

– реєстрацію народження дитини з одночасним 
визначенням її походження;

– присвоєння малюку номера платника податків;
– присвоєння дитині УНЗР;
– визначення ї ї належності до громадянства 

України;

«Є-Малятко». Переваги
– реєстрацію місця проживання;
– призначення допомоги при народженні;
– призначення допомоги багатодітним;
– внесення інформації про дитину до Реєстру 

пацієнтів).
Це є дуже зручним, особливо враховуючи наш 

«карантинний» час.
Тож бережіть себе і своє здоров’я, цінуйте свій 

час та обирайте «Є-Малятко»!
Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Інгулецькому та Металургійному районах 
у місті Кривому Розі Південно- Східного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції (м. Дні-
про) повідомляє, що на час карантину прийом гро-
мадян здійснюється за попереднім записом.

Тетяна ВОЛЬХІНА, 
спеціаліст державної реєстрації актів 

цивільного стану по Інгулецькому та 
Металургійному районах у місті Кривому Розі 

Південно- Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Для отримання будь‑яких консультацій  
чи записатися на прийом до відділу  

ви можете за телефоном  

068 388 07 08

http://bit.ly/3jgacm6
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У термін 09.02.2021 – 05.03.2021 відбудеться 
фінальний етап Конкурсу. Його учасниць 
визначить журі, склад якого буде сформовано 
за рішенням організаторів Конкурсу.

Учасниці фіналу мають представити відеоролик «Я – Steel Lady!», в якому від них вимагається 
максимально красиво розповісти про свою роботу (для співробітниць), про роботу батьків 
(діти), про минулий трудових шлях у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ветерани), а також 
виконати творче завдання «Я – Талант!» – продемонструвати на відео свої творчі здібності 
(виступ в одному з видів та жанрів мистецтва: вокал, танець, художнє слово, оригінальний 
жанр, гра на музичних інструментах). Тривалість творчого номера та відеоролика «Я – Steel 
Lady!» має не перевищувати 3 хвилини. При цьому учасницям конкурсу дозволяється залучати 
для супроводу своїх відео- виступів групу підтримки.

Відео-матеріали «Я – Steel Lady!» і «Я – Талант!» будуть прийматися з 09.02.2021 до 28.02.2021. 
Технічні вимоги до відео аналогічні тим, які вказувалися раніше щодо першого етапу Конкурсу.

Конкурсні відео необхідно завантажити на файлообмінник 
та надіслати посилання організаторам на електронну адресу: 
AMKR.InternalCommunications@arcelormittal.com

 УВАГА! КОНКУРС!

 Для найчарівніших леді

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» виступили організаторами  
Конкурсу краси Steel Lady-2021, який буде проводитись  
в онлайн- форматі. До участі у Конкурсі запрошуються дівчата, 
жінки – діти працівників підприємства віком від 3 років, 
працівниці та ветерани ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  
ПП «Стіл Сервіс» і ТОВ «ЛМЗ». 

Всіх учасниць другого етапу 
конкурсу буде запрошено 
в період з 09.02.2021 до 
12.02.2021 на фотозйомку.

Всі фото учасниць будуть опубліковані на офіційній 
сторінці «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Facebook – 
https://www.facebook.com/ArcelorMittalUA для виз-
начення «Призу глядацьких симпатій». Конкурсні відео 
(«Я – Steel Lady!» і «Я - Талант!») будуть опубліковані в тому ж 
дописі – в коментарях під відповідним фото.

Голосування за учасниць пройде з моменту публікації 
допису 02.03.2021 до 12:00 04.03.2021. В якості голосів бу-
дуть зараховуватись лайки користувачів під фото кожної 
учасниці. Лайки під конкурсними відео зараховуватися 
і підсумовуватися не будуть. Вони призначені виключно 
для ознайомлення.

Переможниці Конкурсу  
за результатами виступу 
учасниць фіналу будуть 
визначені журі у наступних 
номінаціях:

– «Mini Steel Lady» (діти працівників підприємства) 
у категоріях: «Little» (діти 3–6 років), «Mini» (7–9 років), 
«Teen» (10–13 років), «Young Miss» (14–17 років),

–  «Steel Lady» (працівниці та ветерани підприємства) 
у категоріях: «Diamond» (18–30 років), «Silver» (31–40 років), 
«Gold» (41–50 років), «Platinum» (51 рік та старше).

Результати конкурсу будуть оголошені 
на офіційній сторінці підприємства 
в Facebook не пізніше 05.03.2021.

– Відео може бути знято за допомогою будь-яких способів відеофіксації: мобільний 
телефон, планшет, відеокамера.
– Присутність в кадрі учасниці – обов’язкове.
– Формат відео – MP4, AVI, WMV, AVI, MOV і FLV та інш.
– Відео має бути хорошої якості: з чітким зображенням і звуком. Рекомендована 
якість: не менше 720р. Рекомендований розмір – не більше 100 МВ.
– Хронометраж відео – до 3 хв.
– Місце зйомки учасниця обирає самостійно. Рекомендується знімати відео при 
денному освітленні, на вулиці чи вдома (бажано на естетичному фоні).

Відео-візитку (разом з фото) необхідно завантажити на будь-який 
файлообмінник (рекомендуємо https://fex.net/) і заповнити форму для 
реєстрації за посиланням: https://is.gd/UuPZVJ. 

У ній необхідно вказати обов’язкову довідкову інформацію про учасницю, а також 
додати посилання на файлообмінник, де знаходиться відео- візитка.

Заявки для участі приймаються на офіційній сторінці підприємства 
в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/ArcelorMittalUA/) 
з 01.02.2021 до 12:00 08.02.2021.
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ДЛЯ УЧАСТІ 
У КОНКУРСІ 
необхідно записати та 
надіслати організаторам 
свою відео- візитку,  
в якій розповісти про 
себе, свої захоплення, 
родину, роботу тощо 
(до відео також можна 
додати своє фото).
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 АНОНС

ДЕМЬЯНЕНКО Романа Николаевича 6.02), 
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ДУБЧЕНКО Александра Георгиевича (6.02), 
электромонтера по РиОЭО РОФ-1 ГД;
МЕНИВУ Любовь Николаевну (6.02), 
машиниста крана (крановщик) РОФ-1 ГД;
ГЛАДКИХ Юлию Андреевну (6.02), 
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
БЕРЕСТ Наталью Юрьевну  (7.02), 
начальника участка РОФ-1 ГД;
ШАКУРУ Ярославу Владимировну (7.02), 
оператора пульта управления РОФ-1 ГД.

Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

ДУНАЕВА Виталия Евгеньевича (1.02), 
водителя ЦПС;
ТРАЧ Елену Борисовну (1.02), бригадира по 
перемещению сырья ЦПС – с юбилеем!

Счастья, успехов, любви и достатка!
Жизнь чтоб по вкусу казалась вам сладкой!
Чтобы душа и в дни будние пела,
И радость дарило любимое дело!

СИЗОН Татьяну Дмитриевну (2.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЧУБЕНКО Дмитрия Александровича (5.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
КОРЧАК Екатерину Владимировну (6.02), 
электрослесаря ЦСП МП;
ЗАЛЕВСКУЮ Инессу Станиславовну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ФИЛИПОВУ Светлану Валентиновну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
РУДЕНКО Татьяну Петровну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ДУБ Викторию Олеговну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

ПОЛЯЧЕНКА 
Олександра 
Валерійовича (12.02), 
провідного інженера-
технолога технічного 
відділу управління ГД, 
голову цехового комітету 
управління ГД.

Бажаєм в день народження радіти
І рік за роком тільки молодіти,
Від негатива берегти себе.
Нехай можливим стане неможливе,
Над труднощами буть на висоті.
І щось приємне дуже і важливе
Хай неодмінно станеться в житті.

Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
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