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Чтобы предотвратить 
распространение 
коронавирусной инфекции 
среди собственного персонала 
и подрядчиков, занятых на 
территории предприятия, 
на «АрселорМиттал Кривой 
Рог» организовали усиленную 
санитарную обработку таких 
объектов, как контрольно- 
пропускные пункты 
и остановочные павильоны на 
маршрутах автотранспортных 
пассажирских перевозок 
работников к отдаленным 
подразделениям. Для 
выполнения этой работы 
был задействован персонал 
Государственного пожарно- 
спасательного отряда № 4.

  АКТУАлЬНО

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
в связи с пандемией COVID‑19
На «АрселорМиттал Кривой Рог» дезинфицируют объекты, наиболее массово посещаемые людьми
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окремим 
категоріям 
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За роЗШиреним 
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страХоВиХ ВиПадкіВ 
до кінця карантинУ
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25 березня 2020 року Кабінетом Міністрів 
України прийнято постанову № 239, якою 
внесено зміни до деяких актів Кабінету 
Міністрів України, що регулюють 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2. 

Зокрема цією постановою продовжено карантин на 
всій території України до 24 квітня 2020 року, а також 
дозволено за умови забезпечення відповідного пер-
соналу засобами індивідуального захисту, а також до-
тримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів:

– торгівлю продуктами харчування, пальним, за-
собами гігієни, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, ветеринарними препаратами, 
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і 
садівним матеріалом;

– провадження банківської та страхової діяльності, 
а також медичної практики, ветеринарної практики, 
діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 
технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, технічного обслуговування реєстраторів роз-
рахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, 
побутових виробів і предметів особистого вжитку;

– торговельну діяльність та діяльність з надання 
послуг громадського харчування із застосуванням 
адресної доставки замовлень. 

Окрім того, постановою КМУ №239 пом’якшено об-

меження, введені раніше в галузі пасажирських пере-
везень. Зокрема тепер, за умови користування паса-
жирами засобами індивідуального захисту, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів дозволяється перевезення:

– службовими та/або орендованими автомобільними 
транспортними засобами підприємств, закладів та 
установ в межах кількості місць для сидіння;

– в одному міському електричному (трамвай, тро-
лейбус) та автомобільному транспортному засобі, 
що здійснює регулярні пасажирські перевезення на 
міських маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно 
не перевищує половини кількості місць для сидіння;

– в одній маршрутці кількості пасажирів, яка одночас-
но не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Бажаємо вам міцного здоров’я !

Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы узнать подробности применения таких 
защитных мер целью противодействия распро-
странению COVID-19, мы обратились к на‑
чальнику ГПСО‑4 Главного управления Го‑
сударственной службы Украины по чрез‑
вычайным ситуациям в Днепропетровской 
области по охране объектов Олегу БиДе.

– К проведению санитарной обработки объ-
ектов предприятия мы приступили с 27-го марта. 
Начиная с этой даты, такая обработка произво-
дится ежедневно два раза в сутки: с полуночи до 
2-х часов ночи и днём –  с 12:00 до 14:00, –  рас-
сказал Олег Григорьевич. –  Для этого у нас за-
действованы три подразделения. У каждого из 
них свой маршрут, на котором расположены те 
или иные подвергаемые дезинфекции объекты. 
В частности, мы обрабатываем 19 КПП предпри-
ятия –   их помещения и прилегающую террито-
рию –  и 8 остановочных павильонов на высоту 
в рост человека –  до двух метров, таким образом, 
производится дезинфицирование всех поверх-
ностей, с которыми могут соприкасаться люди 
и через которые может передаваться вирус.

Кроме того, с 30-го марта мы также начали 
обрабатывать пешеходный подземный переход 
на «третьем участке», расположенный за терри-
торией предприятия.

По словам Олега Биды, в ГПСО-4 готовы вы-
полнять дезинфекцию всех выше перечисленных 
объектов до окончания действия карантина, 
введённого в нашей стране в связи с пандеми-
ей COVID-19. Для этого спасатели обеспечены 
всем необходимым. В частности, предприятие 
закупило две тонны концентрата для приго-
товления дезинфицирующего раствора. Рас-
твор этот готовят в  газоспасательной служ-
бе предприятия,«дезинфекционные команды» 
ГПСО-4 там им заправляются и с таким свеже-
приготовленным «антивирусным средством» вы-
езжают на свои маршруты. При этом работники 
пожарно- спасательного отряда, производящие 

распыление раствора на обрабатываемых объ-
ектах, надлежащим образом экипированы: они 
выполняют данную работу в  специальных за-
щитных костюмах и противогазах.

Кстати, как отметил Олег Бида, надлежащая 
оснащённость спасателей ГПСО-4 необходимы-
ми им для выполнения своих функциональных 
обязанностей по охране объектов предприятия 
техникой, оборудованием, снаряжением, рас-
ходными материалами –  это результат действия 
договора с ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Так, например, со дня на день в отряде ожидают, 
что на его вооружение поступит современный 
мощный пожарный автомобиль MAN. Он был 
закуплен предприятием для нужд спасателей 
в феврале это года, и  теперь осталось только 
дождаться оформления необходимых докумен-
тов, чтобы автомобиль пополнил парк пожарной 
техники, которая готова в любую минуту выехать 
по тревоге для устранения  каких-либо чрезвы-
чайных ситуаций на территории крупнейшего 
промышленного предприятия нашего города.

Вообще, такое техническое усиление для 
пожарно- спасательной службы с учётом нынеш-
ней ситуации представляется очень своевремен-
ным. Ведь для её работников в связи с борьбой 
против распространения COVID-19 настала по-
настоящему горячая пора. Дезинфекция объ-
ектов на территории «АрселорМиттал Кривой 
Рог»  –   это только один фронт работ, открыв-
шийся для спасателей на период антивирусного 
карантина. Как сообщил Олег Бида, спасатели 
сегодня востребованы и для дежурства на КПП, 
создаваемых в связи с карантином на границах 
областей и въездах в населённые пункты. Так, 
из Главного управления в  ГПСО-4 поступила 
просьба помочь личным составом в организации 
дежурства на КПП, которые находятся при въез-
де в Днепропетровскую область на территории 
Криворожского и Широковского районов.

Виктор БеЛиК, 
фото предоставлено ГПСО‑4

 АКТУАлЬНО

 ОфІЦІЙНО

Уряд подовжив період карантину 
і встановив нові правила

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
в связи с пандемией COVID‑19

БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ І ДОПОМОГУ ЧЛЕНИ ПМГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛ. 067-638-32-38
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Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 р. № 241 внесено зміни до по-
станови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2». Цими змінами передбачено, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та 
не потребують госпіталізації, 
є особами, що потребують 
самоізоляції.

Лікуючий лікар хворого на 
гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 самостійно визна-
чає строк самоізоляції хворого 
та осіб, які потребують само-
ізоляції внаслідок контакту 
з хворим.

Особи, які потребують са-
моізоляції, зобов’язані утри-
муватися від контакту з інши-
ми особами, крім тих, з якими 
спільно проживають, відві-
дування громадських місць. 
Дозволяється відвідування 
у невідкладних випадках місць 
торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту 
та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

Особи, які відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в  громаді, вважаються 
такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації 
(ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах, які 
визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями.

Безкоштовну юридичну консультацію та допомогу члени ПМГУ  
можуть отримати за тел. 067 638 32 38

Федерація профспілок України та Федерація 
роботодавців України виступили зі Спільною 
заявою та пропозиціями до керівництва держави.

У Заяві, зокрема, міститься пропозиція створити у нашій країні 
Єдиний Антикризовий Центр, який би об’єднав Офіс Президента 
України, парламент, уряд, експертне та наукове середовища, 
роботодавців та професійні спілки. Першочерговим завданням 
для створеного Центру мала б стати розробка Програми мінімізації 
наслідків кризи, яку спричинило поширення вірусу COVID-19.

У цій Програмі, на думку підписантів Заяви, потрібно перед-
бачити конкретні заходи щодо підтримки вітчизняної економіки 
у кризових умовах, що склались на сьогодні. І у Спільній заяві 
профспілок та роботодавців вже пропонуються деякі заходи для 
включення у зазначену Програму: серед них, наприклад, - не-
допущення необґрунтованого підняття цін і тарифів на товари 
першої необхідності, транспортні послуги, енергоносії, товари та 
послуги природних монополій, що використовуються населенням 
та бізнесом, забезпечення умов для більш активного кредитування 
бізнесу з боку комерційних банків країни.

Усім профспілкам та організаціям роботодавців у Заяві 
рекомендується провести консультації з метою вироблення 
спільних узгоджених рішень задля збереження робочих місць 
та належного рівня доходів працівників в умовах карантину та 
надзвичайної ситуації, забезпечення максимально можливого  
завантаження виробництва з дотриманням усіх належних заходів 
для збереження здоров’я працівників і мінімізації подальшого по-
ширення коронавірусної інфекції.

Зазначимо, що саме так зараз діють на одному з найбільших 
промислових підприємств України – «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», де щодо всіх питань, пов’язаних з нинішньою надзвичай-
ною ситуацією, ведеться постійний активний діалог між 
адміністрацією підприємства та профкомом ПО ПМГУ.

Вл. інф.

Страна
Уровень производства стали 

в феврале 2020 года (млн. тонн)
Изменение против  

февраля 2019 года (%)

1. Китай 74,8 + 5,0

2. Индия 9,6 + 1,5

3. Япония 7,9 + 2,2

4. США 7,2 + 3,0

5. Россия 5,6 – 2,3

6. Южная Корея 5,4 + 2,1

7. Германия 2,9 – 12,0

8. Турция 2,9 + 8,2

9. Иран 2,7 + 34,3

10. Бразилия 2,7 – 1,3

11. Италия 2,0 + 0,1

12. Вьетнам 1,8 + 24,4

13. Украина 1,7 + 1,2

 ОфІЦІЙНО

 МИРОВАЯ МЕТАллУРГИЯ

 ПРОфТЕлЕГРАф

Нові рішення уряду 
щодо обов’язку 
самоізоляції

Час об’єднати 
зусилля

В феврале 2020 года Украина опустилась на одну  
строчку ниже в рейтинге стран‑производителей стали  
в сравнении с предшествующим месяцем

По данным  
Всемирной ассоциации 
производителей стали, 
в феврале 2020 года 
мировое производство 
стали составило 
143,3 млн. тонн, что на 
2,8% больше, чем  
в тот же месяц 
предыдущего года.

Несмотря на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции, Китай не только уверенно сохранил за собой 
безоговорочное лидерство по объёмам производства 
в мировой металлургии, но и даже нарастил 
производственные обороты в сравнении с февралём 
2019 года. В итоге, на долю Китая в феврале 2020 года 
пришлось больше половины от мировой выплавки стали.

А вот Украина, хоть и увеличила незначительно объёмы 
производства против февраля предыдущего года, в мировом 
рейтинге стран- производителей стали опустилась на одну 
строчку в сравнении с предшествующим месяцем. Её обошёл 
Вьетнам, где производство нарастили на 24,4% против 
февраля 2019 года.

Отметим, что за два месяца текущего года Украина имеет 
символический прирост производства (+0,4%) в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 года.

Лікуючий лікар  
хворого на гостру 
респіраторну  
хворобу COVID‑19 
самостійно 
визначає строк 
самоізоляції 
хворого та осіб,  
які потребують  
самоізоляції внаслідок 
контакту з хворим.

Подготовил Виктор БЕЛИК
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http://www.fpsu.org.ua/263-osoblyvosti-roboty-u-period-karantynu-pytannia-oplaty-pratsi/17653-spilna-zayava-federatsiji-profspilok-ukrajini-ta-federatsiji-robotodavtsiv-ukrajini.html
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https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/February-2020-crude-steel-production.html
https://www.worldsteel.org/
https://www.worldsteel.org/
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Про це нещодавно повідомив Фонд соціального страхування України на своєму офіційному сайті. Як 
зазначається у розміщений на сайті інформації, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної 
політики та Фондом підготовлені зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455. 

 Внесеними до Інструкції змінами буде визначено порядок видачі лікарняних листків особам на період перебування 
їх у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Разом з тим, Фонд інформує, що фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат за загальними 
підставами продовжується у штатному режимі. 

Виплати за лікарняними 
будуть здійснюватись  

за розширеним переліком страхових 
випадків до кінця карантину

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968505
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Як пояснили в уряді, цей законопро-
ект було розроблено з метою передба-
чення фінансових ресурсів у Держав-
ному бюджеті України на 2020 рік для 
вжиття ефективних заходів з  нейтра-
лізації негативних наслідків поширення 
коронавірусної інфекції COVID-19 та під-
тримки економічної активності в країні. 
Але парламент не підтримав запропоно-
вані урядом зміни до Дербюджету-2020: 

223 голоси «за» (200 –   фракція «Слуга 
народу», 15  –   депутатська група «До-
віра» та 8  –   позафракційні) виявилось 
недостатньо, щоб прийняти відповідний 
закон. Ні одна інша фракція, крім про-
президентської, не дала жодного голосу 
на підтримку законопроекту № 3279.

У результаті, було прийнято рішення 
про направлення його до бюджетного 
комітету для підготовки до повторного 

 НА дЕРжАВНОМУ РІВНІ

 РІшЕННЯ УРЯдУ

Криза, викликана COVID‑19, 
потребує змін у Держбюджеті‑2020
30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада розглянула поданий урядом проект  
Закону № 3279 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уря-
ду, яке відбулось 1-го  квітня поточного року.

ДАНА ПОСТАНОВА, ЗОКРеМА, ПеРеДБАЧАЄ:

– індексацію пенсій на 11%;
– щомісячну виплату у розмірі 500 гривень пенсіо-

нерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної 
виплати не перевищує 9205 гривень. При цьому вста-
новлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим 
стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків 
пенсійна виплата не може бути менша,  ніж 2600 грн;

– встановлення мінімальної пенсійної виплати на 
рівні 2100 грн особам, які мають тривалий страховий 
стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Крім того, у квітні буде здійснена одноразова 
виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень 
окремим категоріям населення. Зокрема:

– пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням 
передбачених законодавством надбавок, підвищень, 

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум 
індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати 
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи 
та інших доплат до пенсій, встановлених законодав-
ством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 
2020 року;

– одержувачам державної соціальної допомоги - 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідніс-
тю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інва-
лідністю, які одночасно з цією допомогою отримують 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну 
соціальну допомогу дитині померлого годувальника, 
передбачену Законом України «Про державну соціаль-
ну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю»);

– одержувачам державної соціальної допомоги – 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю;

– одержувачам тимчасової державної соціальної 
допомоги – непрацюючим  особам, які досягли загаль-
ного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну 
виплату.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна, ко-
ментар якої наводить офіційний сайт очолюваного 
нею міністерства, пояснила, що передбачені урядовою 
постановою виплати почнуть здійснюватись «відразу, 
коди будуть внесені зміни до Державного бюджету на 
2020 рік та затверджені необхідні фінансові докумен-
ти». Зокрема, за прогнозом Міністра, виплата грошової   
допомоги у сумі 1000 гривень може розпочатись вже з 
14 квітня 2020 року. 

Підготував Віктор БІЛИК

Про доплати окремим категоріям 
громадян та індексацію пенсій
Як повідомляє Урядовий портал, Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою визначається 
механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати  
для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн.

другого читання за скороченою проце-
дурою. Протягом поточного тижня депу-
тати мають доопрацьовувати урядовий 
законопроект.

Фахівці Федерації профспілок Укра-
їни, проаналізувавши вказаний зако-
нопроект, перш за все відзначали, що 
він розрахований на нових макропо-
казниках, ніж ті, що передбачені діючим 
на сьогодні державним кошторисом. 
Зокрема, передбачається падіння ВВП 
на 3,9% (було зростання на 3,7%), курс 
гривні  – 29,5 грн за долар США (було 
27 грн), інфляція –  8,7% (було 5,5%), рі-
вень безробіття 9,4% (було 8,1%), падіння 
реальної заробітної плати –   0,3% (було 
зростання 10,1%), середньомісячна за-
робітна плата –  11 тис.грн. (планувалося 
12497 грн).

Законопроектом передбачається 
створення Фонду боротьби з COVID-19 
у розмірі 97,1 млрд. грн. Як прокоменту-
вали у Мінсоцполітики, це у тому числі 
дасть можливість додатково спрямувати 

понад 10 млрд. грн. на виплату рані-
ше анонсованої одноразової допомоги 
у розмірі 1000 гривень для більш ніж 10 
мільйонів пенсіонерів, які мають пенсію 
до 5 тис. грн.. При цьому така допомога 
не буде враховуватися при призначенні 
субсидії.

В  той же час згідно з законопроек-
том видатки на виплату пільг та житло-
вих субсидій громадянам мають бути 
скорочені на 8,2 млрд. грн. у порівнянні 
з нинішнім Держбюджетом. Щоправда, 
голова уряду Денис Шмигаль пояснив 
це тим, що саме такі кошти, раніше пе-
редбачені на фінансування програми 
житлових субсидій, були зекономлені 
завдяки теплій зимі.

У  ФПУ зазначають, що проф‑
спілкова сторона не залишається 
осторонь роботи з доопрацювання 
законопроекту про внесення змін 
до Державного бюджету України 
на 2020 рік та готує до нього свої 
пропозиції.

Законопроектом передбачається  
створення Фонду боротьби з COVID‑19  

у розмірі 97,1 млрд. грн. 

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pogodiv-doplati-okremim-kategoriyam-gromadyan-ta-indeksaciyu-pensij
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Как свидетельствуют данные Госстата  
Украины, на 1-е марта текущего года в нашей 
стране имелась задолженность по выплате 
заработной платы наёмным работникам 
на сумму 3 млрд. 19,8 млн. грн. За февраль 
2020 года сумму допущенной задолженности 
удалось уменьшить только на 0,5%.

Причём, во многих регионах страны даже и  такого не-
значительного снижения задолженности не произошло, она 
там, наоборот, выросла. В  том числе, в  феврале 2020  го-
да было допущено увеличение долгов по выплате зарпла-
ты в  Днепропетровской области  –   на 1,5% в  сравнении 
с  предшествующим месяцем. В  результате, по состоянию 
на 1-е марта задолженность по нашему региону составила 
371,3 млн. грн.

Ещё более значительную задолженность по выплате зар-
платы накопили только в двух регионах страны: на Харьков-
щине –  400,7 млн. грн. и в Донецкой области –  718 млн. грн.

Э
тот факт, безусловно, укрепляет по-
зицию профсоюзов в  дальнейшей 
борьбе против попыток «переписать» 
существующее в нашей стране трудо-

вое законодательство в ущерб интересам мил-
лионов работников. Да, такая борьба остаётся 
актуальной, хотя резонансный законопроект 
№ 2708 и был отозван из парламента ещё 4-го 
марта этого года в  связи с  формированием 
нового состава Кабинета Министров Украины.

Дело в  том, что уже во время работы но-
вого правительства Министерство развития 
экономики, торговли и  сельского хозяйства 
направило на согласование в  Совместный 
представительский орган объединений про-
фсоюзов на национальном уровне проект За-
кона Украины «О  труде», который по своему 
содержанию не претерпел никаких изменений 
по сравнению с отозванным из парламента за-
конопроектом № 2708.

В  этой связи СПО объединений профсо-
юзов не согласовал поступивший проект за-
кона, вполне обоснованно мотивируя свою 
позицию тем, что аналогичный законопроект 
№ 2708 был негативно оценён широкой обще-
ственностью, как внутри страны  –   профсою-
зами, учёными и экспертами –  специалистами 
в  сфере трудового права, так и  на междуна-

родном уровне –   в частности, по результатам 
состоявшегося в конце февраля рабочего ви-
зита в  Украину миссии Международной кон-
федерации профсоюзов.

В свою очередь профсоюзный СПО напра-
вил официальное письмо в  адрес Премьер- 
министра Украины и  главы Минэкономики, 
в котором призвал правительство остановить 
продвижение законопроекта «О  труде» в его 
нынешней редакции, которая не отвечает 
нормам Конституции Украины и многих актов 
международного права.

При этом в  письме было отмечено, что 
профсоюзы не выступают против реформи-
рования трудового законодательства, как та-
кового. Подтверждением того является уча-
стие представителей профсоюзов в  работе 
совместной рабочей группы, созданной в  на-
чале марте при парламентском Комитете по 
вопросам социальной политики и защите прав 
ветеранов с целью подготовки законопроекта, 
регулирующего трудовые отношения в Украи-
не, который бы максимально учитывал инте-
ресы всех заинтересованных сторон в нашей 
стране и рекомендации Международной орга-
низации труда. Только такой законопроект, по 
мнению профсоюзной стороны, может быть 
подан на рассмотрение Верховной Рады.

 ОПлАТА ТРУдА

 ПРОфТЕлЕГРАф

Задолженность 
по выплате зарплаты 
продолжает 
превышать 
три миллиарда

Днепропетровская область 
по размеру средней зарплаты 
на четвёртом месте среди 
регионов нашей страны

Борьба продолжается
Призыв профсоюзов поддержать электронную петицию, зарегистрированную на сайте  
Верховной Рады Украины, в которой предлагается (требуется) снять с рассмотрения парламента 
законопроект «О труде» (№ 2708) как такой, что нарушает конституционные права граждан Украины 
и лишает их социальных гарантий и защиты, нашёл должный отклик в украинском обществе.  
Данная петиция более чем за две недели до даты окончания сбора подписей получила необходимую 
поддержку в виде 25 тысяч собранных подписей.

Профсоюзный СПО направил 
официальное письмо в адрес  

Премьер‑ министра Украины и главы 
Минэкономики, в котором  

призвал правительство остановить 
продвижение законопроекта «О труде» 
в его нынешней редакции, которая не 

отвечает нормам Конституции Украины 
и многих актов международного права.

Подготовил Виктор БЕЛИК

По данным Госстата, средняя зарплата 
штатных работников, занятых в различных 
отраслях экономики нашей страны, в феврале 
2020 года составила 10847 грн. При этом был 
зафиксирован рост реальной зарплаты против 
января текущего года на 1,4%.

Отметим, что в феврале 2020 года только четыре ре-
гиона Украины по размеру средней зарплаты превзошли 
средний показатель в целом по стране. Среди них и Дне-

пропетровская область, которая оказалась в февральском зарплатном рейтинге, как раз, на 
четвёртом месте со средней зарплатой на уровне 11003 грн. А тройку лидеров этого рейтинга 
образовали: Киев (16447 грн.), Донецкая область (11423 грн.) и Киевская область (11177 грн.).

В число самых отстающих по размеру средней зарплаты за февраль попали: Черновицкая 
область –  8384 грн., Херсонщина –  8408 грн. и Черниговщина –  8540 грн.

Если пересчитать среднюю зарплату в Украине  
в феврале 2020 года, исходя из среднего обменного  

валютного курса за указанный месяц,  
то она составляла 441 доллар или 404 евро.

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
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БОБУРЧАКА Павла Петровича (1.04), 
заместителя начальника цеха по 
оборудованию ЦПС;
МЕЛЬНИЧУКА Александра Сергеевича 
(4.04), подготовителя составов к разливке 
плавок ЦПС.

Пусть будет светлым жизни век,
Мечта с надеждой не обманут,
И пусть хороший человек
Единственным на свете станет.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом...
Неси любовь и счастье людям,
И будет полней чашей дом!

• • •
БЕДНОВА Владимира Анатольевича (31.03), 
начальника участка ЦСП МП.

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.

• • •
НЕКРАСОВУ Татьяну Владимировну (1.04) 
электромонтёра ЦСП МП;
ГРИБОЛЁВУ Людмилу Владимировну (1.04) 
электромонтёра ЦСП МП;
ЕЛЬЦОВУ Валентину Максимовну (3.04) 
электромонтёра ЦСП МП;
ЧАБАНОВА Анатолия Николаевича (3.04) 
электрослесаря ЦСП МП;
ГАНИЧ Людмилу Александровну (5.04) 
электромонтёра ЦСП МП.

Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!

• • •
САМАРСКУЮ Наталью Андреевну (4.04), 
электромонтёра по РиОЭО ЭРЦ;
АЛЕКСАНДРОВУ Светлану Витальевну (5.04), 
электромонтёра ЭРЦ.

Улыбок и смеха, добра и веселья,
В дороге к успеху – удачи, везенья!
В семье – пониманья, в душе – оптимизма,
В работе – признанья и радости – в жизни!

• • •
ЛЫХЫНУ Максима Петровича (1.04), 
механика участка РОФ-1 ГД;
ПЛОТНИКОВУ Наталью Анатольевну (3.04), 
подсобного рабочего РОФ-1 ГД;
СОТНИКОВУ Ольгу Ивановну (3.04), 
машиниста крана РОФ-1 ГД;
ГОЛУБИЦКУЮ Оксану Петровну (4.04), 
фильтровальщика РОФ-1 ГД.

Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!

• • •
ЛОЗИНА Игоря Леонидовича (1.04), 
ветерана УЖДТ ГД.

Мы желаем Вам добра,
Много радости и счастья,
Энергичным быть всегда,
Жить прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

АДМиНиСТРАЦиЯ, 
ЦеХОВЫе КОМиТеТЫ 
и ТРУДОВЫе КОЛЛеКТиВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДеНиЯ:

Зазначений нами закон не опублікований, інформація 
наведена в даній статті взята з сайта ВРУ, тому беремо 
на себе сміливість навести лише окремі положення, що 
можуть зацікавити членів нашої профспілки –  власників 
земельних паїв.

З 1 липня 2021 року набувати право власності на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
можуть громадяни України. Причому до 1 січня 2024 року 
громадяни України можуть набувати право власності на 
земельні ділянки загальною площею до 100 га. Зазна-
чене обмеження не поширюється на земельні ділянки, 
набуті у власність громадянином раніше.

Загальна площа земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення у  власності громадянина не 
може перевищувати десяти тисяч гектарів. При визна-
ченні розміру земельної ділянки, якою може володіти 
фізична особа, враховуватиметься також розмір частки 
такого громадянина (внесеної у вигляді земель сільсько-
господарського призначення), вираженої у відсотках, 
у  статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді 
юридичної особи.

Порушення вимог щодо обмеження права власності 
на земельні ділянки є підставою для визнання правочину, 
за яким набувається право власності на земельну ділян-
ку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, виділених в на-
турі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), 
не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення за цивільно- 
правовими угодами, проводитимуться в безготівковій 
формі.

Не допускатиметься набуття права власності на зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення за 
відплатними договорами у разі відсутності у набувача 
права власності документів, які підтверджують джерела 
походження коштів або інших активів, за рахунок яких 
набувається таке право.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення державної та комунальної власності 
забороняється.

Громадяни, яким належить право постійного користу-
вання, право довічного успадкованого володіння земель-
ними ділянками державної та комунальної власності, 
призначеними для ведення селянського (фермерського) 
господарства, а також орендарі земельних ділянок, які 
набули право оренди землі шляхом переоформлення 
права постійного користування щодо зазначених зе-
мельних ділянок, мають право на викуп таких земельних 
ділянок у власність з розстрочкою платежу до семи ро-
ків за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці 
таких земельних ділянок, без проведення земельних 
торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням 
платежу право власності переходить до покупця після 
сплати першого платежу.

Забороняється відчуження земельних часток (паїв), 
земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення державної і комунальної власності, відчуження та 
зміна цільового призначення земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення приватної власності, 
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих те-
риторіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх 
у спадщину. Угоди (у тому числі довіреності), укладені 
під час дії заборони на купівлю- продаж або відчуження 
в інший спосіб земельних ділянок та земельних часток 
(паїв), в частині їх купівлі- продажу, та іншим способом 
відчуження, а так само в частині передачі прав на від-
чуження цих земельних ділянок та земельних часток 
(паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх укладення 
(посвідчення).

Безкоштовну юридичну консультацію  
та допомогу члени ПМГУ можуть  
отримати за тел. 067 638 32 38

 юРИдИЧНА КОНсУлЬТАЦІЯ

 РІшЕННЯ УРЯдУ

Про ринок землі
31 березня 2020 року Верховною Радою України було прийнято 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 
Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, окрім окремих 
положень, які набувають чинності з дня опублікування.

Як повідомляє Урядовий портал, на засіданні 29 березня 2020 року уряд прийняв постанову «Про 
внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають ро-
боту». Згідно з цією постановою, на період дії карантину надання статусу безробітного відбуватиметься одразу 
після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.

У ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ:

При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої 
роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди 
з роботодавцями. В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої ро-
боти, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, 
для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості.

Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календар-
них днів (комунікація зареєстрованих безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно –  
телефоном, електронною поштою).

Допомога по безробіттю  
буде нараховуватись з 1‑го дня 
реєстрації у службі зайнятості
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Первичная организация профсоюза трудящихся 
металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

1. Убедитесь, что на вашем телефоне установлено 
приложение Telegram

2. В поисковой строке введите: AMKR Telegram Bot

3. Перейдите в диалог с чат-ботом и нажмите start/

4. Ознакомьтесь с условиями и нажмите «Автори-
зоваться по номеру телефона»

5. В диалоговом окне подтвердите согласие по-
делиться вашим номером телефона с AMKR 

Telegram Bot, нажав кнопку «Ok»

6. Если номер телефона был актуализирован, и ав-
торизация прошла успешно, чат-бот оповестит 
вас об этом, обратившись к вам по имени

7. После авторизации вам станет доступно меню 
с имеющимся функционалом. Обращаем ваше 
внимание, что на данный момент функционал 
для оформления заявок в ДОЛ и пансионаты 
временно не доступен

8. Сейчас активен функционал «Моя остановка». 
Нажмите на соответствующую кнопку и выбери-
те свой район проживания, а затем –  остановку

9. Вы получите сообщение от чат-бота: «Данные 
успешно обновлены»

10. По кнопке «Главное меню» можно вернуться 
к началу

11. Если вы хотите выбрать другую остановку,  
повторите все действия заново

Если Вы видите, что те или иные объекты находятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют срочного ремонта, сообщайте о них в цеховые (участковые) 
комитеты ПО ПМГУ «АрселорМиттал Кривой Рог» своих структурных подразделений, 
профкомы производств и предприятия. Тем самым, мы все вместе сможем улучшить 
социально-бытовые условия для работников предприятия и более эффективно 
использовать средства, которые ежегодно выделяются предприятием на эти цели.

С уважением, ПО ПМГУ «АрселорМиттал Кривой Рог»

Поэтому давайте поддерживать 
в порядке санитарно-бытовые объекты 
на предприятии своим бережным отношением 
к имеющемуся оборудованию и инвентарю. 

Не допускайте случаев 
умышленной порчи и воровства 
имущества предприятия!
Ведь каждый сломанный, например, 
кран на умывальнике или снятый с целью 
хищения вентиль в банном помещении – 
всё это ущерб для предприятия и ухудшение 
условий быта для работников.

Уважаемые работники!  
Обеспечение на предприятии 
надлежащих условий производственного 
быта, отвечающих принятым 
санитарно-гигиеническим нормам, – 

ЭТО ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, 
НО И ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА. 

Наш сайт: www.amkrprof.org.ua
Раздел – «Обратная связь»

Наша группа – «Вместе – мы сила!»
www.fb.com/groups/amkrprof

Первое знакомство с AMKR Telegram Bot

 КАК эТО РАбОТАЕТ?

 В РЕжИМЕ «ОНлАЙН»

Теперь каждый работник предприятия сможет получать некоторые административные услуги в режи-
ме онлайн. Это очень удобно, особенно сейчас, когда важно быть на связи друг с другом и оперативно 
реагировать на изменения и вызовы.

Первая функция, которая доступна в чат-боте уже сейчас, называется «МОЯ ОСТАНОВКА». Она позволит 
собрать информацию о наиболее востребованных маршрутах общественного транспорта, которыми вы до-
бираетесь на рабочие места и обратно. Это поможет администрации «АрселорМиттал Кривой Рог» объективно 
понять существующие потребности наших работников в транспорте.

Чтобы подружиться с новым чат-ботом, введите его имя в строке поиска – AMKR Telegram Bot. А дальше – 
следуйте простым инструкциям (см. ниже).

«АрселорМиттал Кривой Рог» запускает новый 
масштабный проект – чат‑бот в Telegram

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что общение с чат-ботом доступно только для работников, 
которые актуализировали свои телефонные номера в базе предприятия. Те, кто еще не успел  
это сделать, могут пройти авторизацию, позвонив на (067) 628 52 96, (067) 562 04 30, (0564) 99 19 00.
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