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СНЕЖНАЯ «ЛАВИНА» 
ДАРИТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПОДАРКИ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮМорозная погода – вовсе не повод отказать 

себе в удовольствии активно провести время 
на свежем воздухе. Поэтому в ПО ПМГУ  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» всё 
сделали для того, чтобы у приверженцев 
такого отдыха была возможность  
опробовать зимние виды спорта. 

В ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» позаботились о том, чтобы 
всех тружениц предприятия, состоящих 
в Профсоюзе металлургов и горняков 
Украины, поздравить с праздником  
не только добрыми словами.3 3

 ВОПРОС РЕШЁН

Коксовый цех КХП переходит 
на новый график работы
С 1 марта этого года для технологического персонала коксового цеха коксохимпроизводства  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» изменится график работы: с трёхсменного 8‑часового (№ 90) на более 
удобный для работников двухсменный 12‑часовой (№ 170/171). Этот вопрос был решён при активном участии  
ПО ПМГУ предприятия, что нашло отражение в приказе по предприятию № 1566 от 11 декабря 2020 года.

Фото из архива редакции
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Согласно приказа по предприятию № 1566 от 11.12.2020 «О внесении 
изменений в штатное расписание сменного персонала коксового це‑
ха № 1» с 01.03.2021 г. вводится новый график движения автобусов по 
маршруту: «Управление КХП – пл. Домностроителей – Управление КХП»

В РАБОЧИЕ ДНИ
пл. Домностроителей – Управление КХП

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Пл. Домностроителей 5:30 5:50 6:10 6:35 17:40

Ул. Стрельникова 5:34 5:54 6:14 6:39 –

Ул. Вадима Гурова  
(перекрёсток с ул. Стрельникова)

– – – – 17:43

Плавбассейн – – – – 17:48
СТ «Кольцевая» – – – – 17:52
Управление КХП 5:39 5:59 6:19 6:44 17:56

Управление КХП – Пл. Домностроителей

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Управление КХП 7:40 16:20 19:40
Ул. Стрельникова – 16:24 –
СТ «Кольцевая» 7:44 – 19:44

Плавбассейн 7:48 – 19:48
Соцгород 7:51 – 19:51

Маг. Восход 7:54 – 19:54
Дет. больница № 2 7:56 – 19:56

Пл. Домностроителей 7:59 16:28 19:59

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

пл. Домностроителей – Управление КХП

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Пл. Домностроителей 5:30 5:50 6:35 17:40
Ул. Стрельникова 5:34 5:54 6:39 –
Ул. Вадима Гурова  

(перекрёсток с ул. Стрельникова)
– – – 17:43

Плавбассейн – – – 17:48
СТ «Кольцевая» – – – 17:52
Управление КХП 5:39 5:59 6:44 17:56

Управление КХП – Пл. Домностроителей

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Управление КХП 7:40 19:40
Ул. Стрельникова – –
СТ «Кольцевая» 7:44 19:44

Плавбассейн 7:48 19:48
Соцгород 7:51 19:51

Маг. Восход 7:54 19:54
Дет. больница № 2 7:56 19:56

Пл. Домностроителей 7:59 19:59

С 1 марта коксовый 
цех КХП переходит  
на новый, более 
удобный график 
работы
С 1 марта этого года для 
технологического персонала коксового 
цеха коксохимпроизводства ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» изменится 
график работы: с трёхсменного 
8‑часового (№ 90) на более удобный  
для работников двухсменный 12‑часовой 
(№ 170/171). Об этом говорится в приказе 
по предприятию № 1566 от 11 декабря 
2020 года.

Как отмечено в этом документе, такое решение было 
принято с целью улучшения социально- бытовых условий 
для работников коксового цеха, оптимизации баланса 
между их рабочим временем и временем отдыха, и сде-
лано это было, учитывая пожелания самих работников 
и по результатам переговоров с первичной организацией 
ПМГУ предприятия.

Следует сказать, что профком коксохимпроизводства, 
который возглавляет Виктор Сидляр, с самого начала 
поддержал желание абсолютного большинства работ-
ников этого структурного подразделения о переходе на 
новый, более удобный график работы. Были проведены 
опросы работников, обсуждение вопроса на собраниях, 
профсоюз организовывал сбор подписей работников под 
письмами и обращениями в адрес руководства предпри-
тия, эта тема поднималась и на конференции трудового 
коллектива. В конечном итоге всё это дало тот положи-
тельный результат, к которому изначально стремились 
работники структурного подразделения.

Много было сделано профсоюзом и в вопросе транс-
портного обеспечения работников в связи с тем, что 
у них изменяется график работы. Как итог, с 1 марта вво-
дится новый график движения автобусов по маршруту: 
«Управление КХП – пл. Домностроителей – Управление 
КХП» в рабочие, выходные и праздничные дни.

 ПРИ АКТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ ПМГУ

 ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПМГУ ІНФОРМУЄ 

Ця зустріч відбулася з ініціативи Профспілки металургів і гірників 
України та була присвячена питанню рівня заробітної плати праців-
ників підприємств ГМК – членів ПМГУ.

За результатами обговорення учасники зустрічі домовились:
– продовжити консультації щодо перегляду розмірів заробітних 

плат;

– сприяти прийняттю узгоджених рішень щодо обґрунтованого та 
справедливого рівня заробітних плат з метою збереження трудово-
го потенціалу підприємств та підвищення рівня життя працівників 
галузі;

– створити галузеву двосторонню соціально-економічну раду.
За інформацією офіційного сайту ЦР ПМГУ

На порядку денному – 
гідна зарплата працівників ГМК
19 лютого Голова ПМГУ Олександр Рябко та його заступник Богдан Оверковський  
провели переговори з Головою Федерації металургів України С. Біленьким та представниками 
промислових груп і підприємств ГМК.
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

 СКОРО ПРАЗДНИК 

Как известно, основные профессии на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», исходя 
из свой ственных для предприятий горно‑ металлургической отрасли условий труда, 
принято считать мужскими. Тем не менее, в трудовом коллективе арселоровцев 
немалую часть составляют представительницы прекрасного пола.

И пусть им, как всем современным женщинам, 
не привыкать ни в чём не уступать мужчинам: ни 
по профессиональным качествам, ни по лидерским 
способностям, успешно подтверждая это и на про-
изводстве, и в общественной жизни. Но всё же, 
думается, каждой из них приятно почувствовать 
себя в центре внимания – виновницей торжества, 
которой, конечно же, полагаются подарки к Между-
народному женскому дню – 8-му марта.

Вот и в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» позаботились о том, чтобы всех тружениц 
предприятия, состоящих в Профсоюзе металлур-

гов и горняков Украины, поздравить с праздни-
ком не только добрыми словами, но и, так сказать, 
вполне материальным приложением к этому.

Так, каждая работница ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» и подрядных предприятий, состоящая 
на учёте в нашей первичной профсоюзной орга-
низации на 1-е февраля текущего года, получит 
в качестве подарка к 8-му марта подарочную карту 
сети гипермаркетов Ашан на сумму 200 грн.

Эти подарки выдаются цеховыми и участ-
ковыми комитетами профсоюза структурных 
под  разделений.

Такие же подарки полагаются и тем работницам, 
которые хотят вступить в ПМГУ и сделают это, по-
дав соответствующее заявление о вступлении до 
8-го марта текущего года. Они смогут получить 
подарки в марте- апреле 2021 года.

Как и на протяжении нескольких 
последних лет, в нынешнем сезоне 
в рамках программы туров выходного 
дня было решено поощрить работни-
ков предприятия, состоящих в ПМГУ, 
поездками в днепровский парк раз-
влечений «Лавина».

С середины февраля комиссия 
молодёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы про-
фкома объявила об организации серии 
туров в Днепр. При этом профком обе-
спечивает бесплатный проезд участ-
ников – работников предприятия и чле-

нов их семей – в комфортабельном 
микроавтобусе к месту назначения 
и обратно, а оплату услуг парка «Ла-
вина» осуществляет каждый участник 
поездки индивидуально, в зависимо-
сти от выбранных видов развлечений.

В парке можно овладеть первич-
ными навыками катания на горных 
лыжах (для этого там оборудова-
на короткая трасса с подъёмником 
эскалаторного типа), попробовать 
свои силы в спуске на сноуборде, по-
кататься на катке на коньках. Кроме 
того, можно очень весело провести 

время, катаясь на тьюбе – эдаких на-
дувных «санках» в форме круга – это 
занятие не требует вообще  каких-то 
особых навыков. За дополнитель-
ную плату новичкам готовы помочь 
инструкторы и научить правильным 
приёмам и технике безопасности. Ну, 
а на чем кататься и сколько, каждый 
посетитель парка решает сам. В пар-
ке можно также купить бутерброды, 
кофе или чай прямо на месте, или же 
перекусить взятой с собою едой.

Группы формируются по мере по-
ступления заявок от цехкомов. Так 
что организованные выезды в парк 
развлечений будут проводиться и по 
выходным дням, и в будни, для того 
чтобы возможность отдохнуть имели 
как работники, которые трудятся по 
дневному графику, так и те, кто вы-
ходит в смену. И на сегодняшний день 
состоялось уже два таких тура.

20 февраля в составе группы из 
16 человек в «Лавине» побывала Га‑
лина Супрун (кислородное произ‑
водство) вместе с дочерью. Вместе 
с работницей там отдохнули также 
несколько её коллег по подразделе-
нию со своими детьми. Галина Супрун 
отметила, что это была её первая по-
ездка в парк, и так как опыта катания 
на лыжах у неё с дочкой не было, то 
они развлекались, спускаясь с горы 
на тьюбах. И несмотря на сильный 
мороз, замечательно провели время 
и вернулись с запасом положительных 
эмоций.

А 23 февраля в «Лавине» органи‑
зованной группой отдыхали пред‑
ставители коллективов цехов сетей 
и подстанций МП и ГД. Участница 
этой группы Людмила Горбенко по‑
делилась своими впечатлениями: 
«Я посетила парк «Лавина» с супру-
гом, который также работает на пред-
приятии. Довольны остались мы оба. 
Да и остальным участникам поездки, 
как мы заметили, она тоже очень по-
нравилась. Порадовали приемлемые 
цены, понравилась комфортабельная 
поездка. Сервис и организация бы-
ли на высшем уровне. Зимой в этом 
парке каждый найдёт развлечения на 
свой вкус: горнолыжные спуски, ка-
ток и, конечно же, тьюбинг – это раз-
влечение я рекомендую абсолютно 
всем. А вдоволь нагулявшись, мож-
но посетить ресторанчик грузинской 
кухни. Ещё я обратила внимание на 
серьёзный подход к безопасности 
отдыхающих. В общем, от поездки – 
«лавина» впечатлений».

В комиссии молодёжной полити-
ки, культурно- массовой и спортив-
ной работы профсоюзного комите-
та ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» сообщили, что поездки 
в днепровский парк «Лавина» будут 
совершаться до тех пор, пока позво-
лит погода.

Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлены 
участниками поездок

Снежная «Лавина» 
дарит развлечения

Подарки к Международному женскому дню

Морозная погода – вовсе не повод отказать себе 
в удовольствии активно провести время на свежем 
воздухе. Поэтому в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» позаботились о том, чтобы у приверженцев 
такого отдыха была возможность опробовать  
зимние виды спорта. 

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
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В Государственном университете 
экономики и технологий (ДУЭТ), 
который был образован в нашем 
городе в прошлом году, состоялся 
фотоконкурс «Я и моя вторая 
половинка», посвященный Дню святого 
Валентина.

По словам председателя профкома ДУЭТа пер-
вичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Натальи Сусло, в нём могли принять 
участие как студенты, так и преподаватели, сотруд-
ники этого высшего ученого заведения. По услови-
ям конкурса нужно было предоставить любое фото 
влюбленной пары с кратким описанием. Снимки 
размещались в Instagram, а победители определя-
лись путем голосования по количеству набранных 
лайков.

«Предложение поучаствовать в таком роман-
тическом конкурсе вызвало живой интерес у мо-
лодежной студенческой аудитории, которая сей-
час ограничена в общении ввиду дистанционного 
обучения из-за продолжающегося карантина, – 
говорит Наталья Сусло. – Всего на конкурс было 
прислано около 20 интересных фотоснимков. По-
сле подсчета голосов, отданных за ту или иную 
фотоработу, были определены три пары победи-
телей. Две из них получили в награду крутые при-
зы – входные билеты в развлекательный комплекс 
FUN PARK, предоставленные профсоюзным ко-
митетом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог». Думаю, что этот романтический фотоконкурс 
может стать традиционным для нашего учебного 
заведения».

Не менее интересным получился и конкурс ви-
деопоздравлений с праздником всех влюбленных, 
в котором соревновались учебные группы учащих-
ся с первого по третий курс Украинского политех-
нического техникума ДУЭТа. По словам председа-
теля профкома этого учебного заведения Ирины 

22 февраля исполнилось 77 лет со 
дня освобождения Кривого Рога 
от нацистских захватчиков. По 
устоявшейся традиции в этот день 
в честь освободителей города во всех 
его районах прошли мемориальные 
церемонии и митинги.

В одном из таких мероприятий – торжественном 
возложении цветов к братской могиле воинов, по-
гибших в ходе боев за город, в парке им. Ивана 
Савицкого на жилмассиве Южного ГОКа, – приня-
ли участие представители ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».

Как отметил председатель профкома ГД ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Виталий 
Торчило, работники горного департамента и шах-
тоуправления (в их числе – заместитель генераль-
ного директора по производству ГД Владимир Тес-
люк, технический директор управления ГД Андрей 
Левицкий, директор по производству ГД Андрей 
Олейник) вместе с представителями других пред-

приятий, бюджетных и общественных организаций 
Ингулецкого района, прошли колонной к монументу 
воинам, отдавшим свои жизни за освобождение 
Кривого Рога от захватчиков в далёком 1944 году.

77 лет назад в ходе Никопольско- Криворожской 
наступательной операции Красной Армии против 
нацистских оккупантов наш стратегически важ-
ный промышленный город был освобожден сила-
ми вой ск третьего Украинского фронта. Но этому 
знаменательному событию предшествовали долгих 
четыре месяца ожесточенных боев на подступах 
к городу и на его территории, в результате которых 
погибло более 30 тысяч воинов.

Память тех, кто героически отстоял Кривбасс 
и отдал жизнь за мир, свободу и будущее грядущих 
поколений, собравшиеся почтили минутой молча-
ния и возложили цветы к вечному огню у монумента 
погибшим воинам. Профком предприятия обеспе-
чил работников ГД цветами для участия в торже-
ственной церемонии.

Соб. инф.

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

 КОНКУРСЫ

Самая влюбленная пара

Кривой Рог чтит 
освободителей города

Чуприны, победители здесь определялись тоже по 
итогам голосования в Instagram и Facebook. В на-
граду они получили сладкие призы, предоставлен-
ные профсоюзным комитетом ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог».

А вообще, как рассказала Н. Сусло, после вхож-
дения с 1 января этого года в состав первичной 
профсоюзной организации нашего предприятия 
студенты, преподаватели, сотрудники ДУЭТа, ко-
торые состоят в ПМГУ, получили больше интерес-
ных возможностей. В частности, многие поклон-
ники активного образа жизни заинтересовались 
возможностью поучаствовать в 52-й Спартакиа-

де по массовым видам спорта среди работников 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые со-
стоят в рядах ПМГУ. Сейчас формируется сбор-
ная команда ДУЭТа, наиболее популярны среди 
студентов и преподавателей волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы. Плюс к этому в Украинском 
политехническом техникуме ДУЭТа есть предста-
вительницы черлидинга, которые готовы активно 
и красочно поддерживать команду своего учебно-
го заведения на соревнованиях самого высокого 
ранга.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото из Facebook

После вхождения с 1 января этого года 
в состав первичной профсоюзной организации 
нашего предприятия студенты, преподаватели, 

сотрудники ДУЭТа, которые состоят в ПМГУ, 
получили больше интересных возможностей. 

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
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Допомога по безробіттю призначається центра-
ми зайнятості з восьмого дня після реєстрації без-
робітного за його особистою заявою.

У період проведення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію 
та ліквідацію ї ї спалахів та епідемій допомога по 
безробіттю призначається з першого дня після на-
дання статусу безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначаєть-
ся на підставі відомостей реєстру застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування залежно від 
страхового стажу і заробітної плати (доходу).

Загальна тривалість виплати допомоги по без-
робіттю застрахованим особам не може переви-
щувати 360 календарних днів, а особам передпен-
сійного віку (тим, кому до пенсії залишилося менше 
2 років) – не більше 720 календарних днів протягом 
двох років з дня її призначення.

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що 
передують місяцю реєстрації особи як безробіт-
ної, становить шість або більше місяців, допомога 
по безробіттю визначається у відсотках до ї ї се-
редньої заробітної плати (доходу, грошового за-
безпечення), визначеної відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1266 
(зі змінами), залежно від страхового стажу:

до 2 років – 50 відсотків;
від 2 до 6 років – 55 відсотків;
від 6 до 10 років – 60 відсотків;
понад 10 років – 70 відсотків.

Залежно від тривалості безробіття 
допомога по безробіттю зменшується 
і виплачується у відсотках до 
визначеного розміру:

– перші 90 календарних днів – 100 
відсотків;
– протягом наступних 90 календарних 
днів – 80 відсотків;
– далі – 70 відсотків.

Наприклад, якщо особа на момент 
реєстрації в центрі зайнятості має 
страхового стажу понад 10 років і її 
середній заробіток становить 10 000 
грн., то перші 90 календарних днів вона 
отримуватиме 7 000 грн. допомоги по 
безробіттю (10 000 грн.  70% (100%), 
протягом наступних 90 календарних днів – 
5 600 грн. (10 000 грн.  70%  80%), а далі – 
4 900 грн. (10 000 грн.  70%  70%).

Допомога по безробіттю за календарний місяць 
не може перевищувати чотирикратного розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, ви-
значеного законом на відповідний рік, і не може бу-
ти меншою від мінімального розміру, установленого 
правлінням Фонду.

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Допомога по безробіттю: 
призначення і виплата
Призначення допомоги по безробіттю регулюється Порядком надання допомоги  
по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 
діяльності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України № 624 від 06.04.2020р.

Виплата допомоги по безробіттю відкладається 
на строк, що дорівнює періоду, протягом якого за-
страхованій особі відповідно до закону надається 
вихідна допомога, що забезпечує часткову або тим-
часову компенсацію втраченого заробітку. Напри-
клад, особам, звільненим за скороченням штату, 
роботодавець виплачує вихідну допомогу у розмірі 
середньомісячного заробітку, і відповідно центр 
зайнятості не виплачує таким особам допомогу по 
безробіттю перший місяць.

Тривалість виплати допомоги по 
безробіттю скорочується на строк 
90 календарних днів у разі звільнення 
з останнього місця роботи чи служби:

1) за власним бажанням без поважних 
причин (з дня призначення допомоги по 
безробіттю);
2) за згодою сторін або з підстав, 
наслідком яких є притягнення особи 
до дисциплінарної, адміністративної, 
кримінальної відповідальності.

Тривалість виплати допомоги по 
безробіттю скорочується на строк до 90 
календарних днів у разі недотримання 
рекомендацій щодо сприяння 
у працевлаштуванні, а саме:

1) невідвідування безробітним без 
поважних причин центру зайнятості, 
в якому він зареєстрований, у визначений 
і погоджений з ним день та час (з дня 
невідвідування);
2) невідвідування без поважних причин 
роботодавця упродовж семи календарних 

днів відповідно до виданого направлення 
на працевлаштування на підходящу роботу 
(з 8-го дня невідвідування роботодавця);
3) відмови від проходження професійного 
навчання у випадках, передбачених 
частиною другою статті 46 Закону України 
«Про зайнятість населення»;
4) припинення без поважних причин 
професійної підготовки, перепідготовки 
або підвищення кваліфікації за 
направленням центру зайнятості;
5) порушення без поважних причин строку 
відвідування центру зайнятості після 
закінчення професійного навчання за 
направленням центру зайнятості (з дня, 
призначеного відвідування з урахуванням 
часу на проїзд, що підтверджується 
документально);
6) невиконання заходів, визначених 
індивідуальним планом працевлаштування.

Тобто, з урахуванням перелічених вище підстав 
звільнення або невиконання рекомендацій центру 
зайнятості безробітна особа буде отримувати до-
помогу замість 360 днів – 270, якщо вона не досягла 
передпенсійного віку, або замість 720 днів – 630, 
якщо вона досягла передпенсійного віку.

У разі підтвердження в установленому порядку 
поважних причин на наступний день після їх закін-
чення рішення про скорочення допомоги по без-
робіттю скасовується.

Поважними причинами є хвороба безробітного, 
смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хво-
рою дитиною віком до 14 років, відвідування закла-
дів охорони здоров’я, судових та правоохоронних 
органів, військових комісаріатів, інших державних 
установ та інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють відвідування центру зайнятості, що під-
тверджується відповідними документами.

Слід пам’ятати, що реєстрація безробітного при-
пиняється у разі невідвідування ним без поважних 
причин центру зайнятості.

У разі підтвердження порушення строку відвіду-
вання безробітним центру зайнятості з поважних 
причин на наступний день після закінчення таких 
причин рішення про припинення виплати допомоги 
по безробіттю скасовується.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше 
ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – 
один раз на місяць. Період, за який здійснюєть-
ся поточне нарахування допомоги по безробіттю, 
обмежується датою, що передує дню останнього 
відвідування безробітним центру зайнятості, де він 
зареєстрований.

Необхідно знати, що періоди, протягом яких осо-
ба отримує допомогу по безробіттю, зараховуються 
до її страхового стажу з розрахунку мінімального 
єдиного соціального внеску, що може мати наслід-
ком зменшення розміру пенсійних виплат.

Безкоштовну юридичну допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати 

за тел. 067 638 32 38

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0537-20#Text
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Минсоцполитики опубликовало данные о 
фактическом размере прожиточного минимума 
для основных социальных и демографических 
групп населения нашей страны в ценах января 
нынешнего года. 

Увы, по факту прожиточный минимум в указанном месяце, 
рассчитанный, исходя из существующего уровня цен, оказался 
значительно большим, чем официальная величина этого базово-
го социального стандарта, установленная на законодательном 
уровне – законом о Госбюджете-2021.

Об этом даёт наглядное представление приведённая таблица.
В то же время в январе 2021-го года фактический прожиточ-

ный минимум для трудоспособных лиц в кои-то веки уступил по 
размеру минимальной заработной плате, которая с начала те-
кущего года была повышена до уровня в 6000 грн. Повышенная 
«минималка» превзошла январский прожиточный минимум для 
трудоспособных лиц  на 699 грн.

А вот минимальная пенсия в январе осталась, как и ранее, 
существенно  заниженной по сравнению с фактическим про-
житочным минимумом для лиц,  утративших трудоспособность. 
Её отставание от прожиточного минимума составило 1742 грн.

Подготовил Виктор БЕЛИК 

 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 ДЕМОГРАФИЯ

Прожиточный 
минимум

Фактический в 
ценах января 
2021 г., грн.

Законодательно 
установленный, 
действующий на 

январь 2021 г., грн.

Отклонение 
законодательно 
установленного 

размера от 
фактического в 

январе 2021 г., грн

В среднем  
на одно лицо

4714 
(с учётом суммы 

обязательных платежей – 
налогов и сборов)

2189 – 2525

Для детей в возрасте 
до 6 лет 3838 1921 – 1917

Для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет 4705 2395 – 2310

Для трудоспособных лиц
5301 

(с учётом суммы 
обязательных платежей – 

налогов и сборов

2270 – 3031

Для лиц, утративших 
трудоспособность 3511 1769 – 1742

Каким был прожиточный минимум 
в ценах января нынешнего года

Ві д п о в і д н о  д о  п о с т а ‑
нови Кабінет у Мін істр ів 
України № 127 від 22 лю‑
того 2021 перерахунок пен-
сій згідно з Порядком про-
ведення перерахунку пенсій 
відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування», 

проводиться з 1 березня із застосуванням коефіцієнта 
збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) 
в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який врахо-
вується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

У разі, коли розмір підвищення в результаті перера-
хунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється 
щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 
зазначеного розміру, яка враховується під час подальших 
перерахунків пенсії.

З 1 березня у разі, коли щомісячний розмір пенсійних 
виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомі-
сячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, не 
досягає 2200 гривень, таким особам надається щомісячна 
доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного 
розміру, яка враховується під час подальших перерахун-
ків пенсій.

Якщо пенсії, призначені відповідно до Закону за звер-
неннями, які надійшли по 31 грудня 2020 р. включно, не 
підвищувалися у зв’язку із збільшенням прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 липня 
2021 р. до таких пенсій установлюється щомісячна допла-
та в розмірі 100 гривень у межах максимального розміру 
пенсії, визначеного законом, яка враховується під час по-
дальших перерахунків пенсії відповідно до законодавства.

Безкоштовну юридичну допомогу 
члени ПМГУ можуть 

отримати за тел. 067 638 32 38

Про підвищення 
пенсій у 2021 році

А вот что касается миграции, то вопреки 
распространённому в нашей стране мнению 
о массовом выезде её жителей за рубеж – 
на заработки или на ПМЖ в другие страны, 
официальная статистика по итогам 2020 го-
да, наоборот, зафиксировала в Украине ми-
грационный прирост населения, который 
составил 9316 человек, то есть настолько 
больше людей прибыло для проживания 
в Украину, чем убыло из неё.

Правда, если взять регионы Украины, 
то людское подкрепление в результате ми-
грации получили только восемь регионов 
из 25-ти. Это – Ивано- Франковская, Львов-
ская, Одесская, Полтавская, Харьковская, 
Хмельницкая области, а также Киев и Ки-
евская область. При этом среди названных 
регионов наиболее привлекательной для 
мигрантов оказалась Киевщина, население 
которой за минувший год благодаря мигра-
ции пополнилось на 24762 человека.

А вот наибольшие потери из-за мигра-
ции понесла Донецкая область: оттуда за 
2020 год выехало на 5433 человека больше, 
чем прибыло туда. Днепропетровская об-
ласть из-за миграции за минувший год не-
досчиталась 632 человека.

Что касается убыли населения вследствие 
превышения смертности над рождаемостью, 
то такая ситуация в 2020 году была харак-
терна для всех без исключения регионов 
Украины. В том числе в Днепропетровской 

области на 100 умерших приходилось 39 
живорождённых малышей. Хуже всего об-
стояло дело в Луганской области, где на 100 
умерших приходилось только 27 живорож-
дённых малышей. Наименьшая убыль насе-
ления вследствие превышения смертности 
над рождаемостью отмечалась в Киеве, где 
соотношение между умершими и живорож-
дёнными составляло 100/85.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Население Украины 
продолжает убывать
По данным Госстата Украины, на 1‑е января 2021 года в нашей 
стране проживало 41 млн. 588,4 тыс. человек. При этом за 2020 год 
численность населения уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Причиной 
этого явилось превышение смертности над рождаемостью. Так, в 2020 
году на каждую сотню умерших людей в Украине приходилось только 
48 живорождённых малышей.

В Днепропетровской области  
на 100 умерших приходилось  
39 живорождённых малышей. 

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
http://www.msp.gov.ua
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-socialnogo-zahistu-pensioneriv-u-2021-roci-127-220221
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-socialnogo-zahistu-pensioneriv-u-2021-roci-127-220221
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-socialnogo-zahistu-pensioneriv-u-2021-roci-127-220221
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-socialnogo-zahistu-pensioneriv-u-2021-roci-127-220221
http://www.ukrstat.gov.ua/
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З метою соціальної підтримки окремих кате-
горій мешканців м. Кривого Рогу виконкомом 
Криворізької міської ради прийнято рішення 
від 22.01.2020 № 10 «Про затвердження По-
рядку проведення щомісячної компенсації 
витрат на оплату житлово- комунальних по-
слуг окремим категоріям мешканців міста». 

Грошова компенсація (далі – компенсація) нада-
ється громадянам, які зареєстровані у місті Кривому 
Розі.

КОМПЕНСАЦІЯ НАДАЄТЬСЯ:

– сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових 
дій у Афганістані або на території інших держав, 
на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», померлих осіб з інвалідніс-
тю внаслідок війни в Афганістані або на території 
інших держав;

– сім’ям військовослужбовців, загиблих унаслідок 
катастрофи військово- транспортного гвинтокрила 
МІ-8Т та субмарини «Курськ»;

– сім’ям військовослужбовців, які пропали без-

вісти, перебувають у полоні, загинули, померли, 
смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини 
в зоні проведення антитерористичної операції 
на сході України та операції об’єднаних сил у До-
нецькій і Луганській областях, сім’ям померлих 
осіб з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність 
яких пов’язана з участю (виконанням завдання) 
у антитерористичній операції на сході України та 
операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській 
областях;

– сім’ям загиблих під час виконання службових 
обов’язків працівників Міністерств органів внутріш-
ніх справ та надзвичайних ситуацій України;

– дитячим будинкам сімейного типу та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє і більше дітей 
та які не отримують пільгу з державного бюджету 
відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 червня 2015 року № 389 «Про затвер-
дження Порядку надання пільг окремим категоріям 
громадян з урахуванням середньомісячного сукуп-
ного доходу сім’ї»;

– Почесним громадянам міста Кривого Рогу.
Компенсація надається щомісячно на житлово- 

комунальні послуги на одне домогосподарство. 

У разі розділення особових рахунків компенсація 
може надаватися за однією адресою декільком 
заявникам.

Граничний розмір компенсації розраховано, ви-
ходячи з 40% суми прожиткового мінімуму на одну 
особу в розрахунку на місяць станом на 1 січня по-
точного року, та коригується в залежності від кіль-
кості членів сім’ї.

У 2021 році граничний розмір становить:
У опалювальний період:
– на сім’ю з трьох осіб та більше – 876 грн;
– на сім’ю з двох осіб – 701 грн;
– на сім’ю з однієї особи – 561 грн.
У неопалювальний період:
– на сім’ю з трьох осіб та більше – 438 грн;
– на сім’ю з двох осіб – 351 грн;
– на сім’ю з однієї особи – 281 грн.
Компенсація зараховується на особові рахунки 

заявників шляхом перерахування на підприємства, 
організації, установи, що здійснюють надання (на-
рахування вартості) житлово- комунальних послуг.

На період призначення субсидії на житлово- 
комунальні послуги та придбання твердого палива 
й скрапленого газу компенсація не надається.

Управління праці та соціально-
го захисту населення виконкому 
Металургійної районної у місті 
ради (далі – управління) до-
водить до відома інформацію 
щодо підвищення соціальних 
гарантій для окремих кате-
горій осіб.

3 лютого 2021 року Урядом 
прийнято постанову Кабі-
нету Міністрів України № 79 
«Деякі питання призначення 
і виплати державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю», 
якою прийняті зміни щодо підвищення із 1 січня 2021 
року розміру надбавки на догляд особам з інвалід-
ністю з дитинства та за дітьми з інвалідністю.

РОЗМІР НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД 
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ В ТАКИХ РОЗМІРАХ:

– особі з інвалідністю з дитинства І групи, відне-
сеній до підгрупи А:

з 1 січня 2021 р. – 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. – 
200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність.

– особі з інвалідністю з дитинства 
І групи, віднесеній до підгрупи Б з 1 січ-

ня 2021 р. – 100 відсотків прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність.
– одинокій особі з інвалід-

ністю з дитинства II або III гру-
пи, яка за висновком лікарсько- 
консультативної комісії закладу 
охорони здоров’я потребує постій-

ного стороннього догляду: з 1 січ-
ня 2021 р. – 75 відсотків прожитко-

вого мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.
– на дитину з інвалідністю віком до 6 

років, віднесену до підгрупи А: з 1 січня 2021 
р. – 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. – 200 відсотків про-
житкового мінімуму для дітей віком до 6 років;

– на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років 
– 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей ві-
ком до 6 років;

– на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, 
віднесену до підгрупи А: з 1 січня 2021 р. – 150 відсо-
тків, з 1 січня 2022 р. – 200 відсотків прожиткового 
мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

– на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 
18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для 
дітей віком від 6 до 18 років.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму 
перерахунок державної соціальної допомоги (в тому 
числі з надбавкою на догляд) проводиться органа-
ми соціального захисту населення без подання за-
яви особою з інвалідністю з дитинства чи законним 
представником особи з інвалідністю з дитинства, 
визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю ві-
ком до 18 років, яка отримує державну соціальну 
допомогу.

Державна соціальна допомога та надбавка на 
догляд призначаються в новому розмірі з дня на-
брання чинності законом про збільшення розміру 
прожиткового мінімуму.

Якщо щомісячний розмір державної соціальної 
допомоги не досягає прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом для осіб, які втратили працез-
датність, таким особам призначається щомісячна до-
плата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

У разі коли щомісячний розмір державної соціаль-
ної допомоги з надбавкою на догляд особам з ін-
валідністю з дитинства І групи, віднесених до під-
групи А, не досягає розміру державної соціальної 
допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується 
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 
років, призначається щомісячна доплата в сумі, якої 
не вистачає до зазначеного розміру.

М. ТАРАСЕНКО,  
начальник відділу прийому громадян.

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

Порядок проведення щомісячної компенсації  
витрат на оплату житлово- комунальних послуг  
окремим категоріям мешканців міста

Призначення і виплати державної соціальної  
допомоги особам з інвалідністю з дитинства  
та дітям з інвалідністю

Мешканцям Металургійного району для отримання консультації та додаткової інформації з вказаного вище питання необхідно звертатися  
до управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради, яке знаходиться за адресою:  

м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16, каб. 218, або за номером телефону 068 499 14 33.

У разі виникнення питань щодо оформлення житлової субсидії, пільг, державних соціальних допомог просимо звертатися  
до управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради за адресою:  

м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16, каб. 108, або по телефону 097 392 03 36, 068 499 14 13

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4611177777_d2/tpviewr/3/
https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4611177777_d2/tpviewr/3/
https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4611177777_d2/tpviewr/3/
https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4611177777_d2/tpviewr/3/
https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4611177777_d2/tpviewr/3/
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОФІЦІЙНО

КРИЖАНОВСКОГО Алексея Павловича 
(22.02), слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
БУНЧУК Татьяну Александровну (23.02), 
инженера по ремонту РОФ-1 ГД;
ШАТИЛОВА Сергея Владимировича (23.02), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ВЛАСЕНКО Татьяну Васильевну (24.02.), 
сепараторщика РОФ-1 ГД;
СЛАДКОВУ Екатерину Сергеевну (24.02), 
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ХОМЕНКО Александра Александровича 
(28.02), слесаря-ремонтника (бригадира) 
РОФ-1 ГД.

Желаем, чтоб в любой дороге
Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание от нас!

ЛУКОВЦЕВУ Ірину Анатоліївну (23.02), 
електромонтера ЦМП МВ;
ТОПКУ Романа Аркадійовича (24.02), 
електромонтера ЦМП МВ;
МЕДВЕДЄВУ Маргариту Миколаївну 
(24.02), електромонтера ЦМП МВ;
КОЖУХОВСЬКОГО Максима Ігоровича 
(26.02), начальника дільниці ЦМП МВ.

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

ГЕРАСИМЕНКО Ларису Борисівну (23.02), 
інженера-графіковщіка ЦПС;
НАКОНЕЧНУ Олену Олександрівну (26.02), 
інженера-графіковщіка ЦПС;
ДЕШОВКІНА Михайла Вікторовича (26.02), 
старшого змінного майстра ЦПС;
ВОРЧАКОВУ Наталю Михайлівну (27.02), 
машиніста крана металургійного виробництва 
ЦПС.

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

ЗАБРОДСКУЮ Елену Александровну 
(25.02), предучасткома, старшего мастера 
ЦРМО-2.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме царили любовь да совет,
Чтоб он защищён был от горя и бед!

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

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Станом на 24.02.2021 в Кривому Розі зареє-
стровано 10943 випадків коронавірусної хвороби 
COVID-19, активних хворих –654, з них дітей – 26.

За 23.02.2021 р.:
– захворіло 34 особи
– летальних випадків –4
– здійснено тестувань за добу – 1047 (зо-

крема методом ПЛР – 346, методом ІФА – 282, 
досліджень експрес- тестами на антиген до 
SARS-CoV-2–419).

За весь час пандемії в Кривому Розі:
– захворіло – 10943 особи;
– одужало – 9832 осіб;
– летальних випадків – 457;
– проведено ПЛР-тесту вань – 42162.
Наказом МОЗ України 24.12.2020р. № 3018 

«Про внесення змін до Дорожної карти з про-
вадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 
SARS-COV-2, і проведення масової вакцинаціїїу 
відповідь…» затверджена Дорожна карта, в якій 
вказано, що імунізація населення буде проводить-
ся безпечною та ефективною вакциною протягом 

2021–2022 рр. Планується охопити не менше 50% 
населення (близько 21 млн.осіб). 

Для проведення щеплень виділено 9 пріори-
тетних груп: в першу групу входять медпраців-
ники, які беруть безпосередньо участь у заходах 
з протидії епідемії COVID-19, в другу групу – вій-
ськовослужбовці (включаючи Збройні сили Укра-
їни та Національну гвардію України), які беруть 
участь в Операції об’єднаних сил. З лютого по 
 квітень 2021 р. планується провести вакцинацію 
367 491 українця.

На теперішній час в Кривому Розі проводить-
ся навчання медпрацівників, які будуть задіяні 
в проведенні вакцинації від короновірусної ін-
фекції. Нeзабаром очікується поставка в Україну 
вакцин Pfizer- BioNTech та AstraZeneca (Covishield). 
Вакцинація від короновірусної інфекції буде про-
водиться добровільно для усіх груп населення 
в п’ять етапів.

Враховуючи безсимптомний перебіг 
коронавірусної хвороби, особам, які 
жадають визначити наявність вірусу, 
пропонуємо обстеження в вірусологічній 
лабораторії ВСП «Криворізький міський 
відділ лабораторних досліджень ДУ 
«Дніропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
за адресами вул. Міжпланетна, 2, 
вул. Староярмаркова,9. Дослідження 
виконуються впродовж доби.

Звертатись за контактними телефонами:
098 01 80 892, 098 65 54 738, 
098 24 69 461, 098 01 39 469.

Н. КУШКА, 
лікар- епідеміолог відділення організації 

епідеміологічних досліджень ВСП 
«Криворізький міський відділ лабораторних 

досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр МОЗ України»

Щеплення проти 
коронавірусної інфекції
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