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САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«ДЖЕРЕЛО»ВНОВОМСТАТУСЕ

В связи со сложной 
эпидемической 
ситуацией по 
коронавирусу 
в Украине 
и возможностью 
вспышки заболевания 
в нашем городе 
санаторий- 
профилакторий 
«Джерело» ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог» был 
определен как одна  
из обсервационных баз 
в нашем регионе на 
время карантина. 

 НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА
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Санаторий-профилакторий
«Джерело»вновомстатусе

2 апреля председатель Днепропетровской областной госу-
дарственной администрации Александр Бондаренко посетил 
Кривой Рог с рабочим визитом. Губернатор области совместно 
с городскими властями проверил работу одной из городских 
больниц и санатория- профилактория «Джерело» ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» в качестве обсервационных баз.

По словам губернатора, на данный момент в  городе есть 
шесть обсерваций. В целом все эти объекты имеют возможность 
принять около 400–500 человек. В одном из них –  санатории- 
профилактории «Джерело», который принадлежит «Арселор-
Миттал Кривой Рог», –   можно разместить около 100 человек 
в изолированных комнатах. «Мы проверили возможности орга-
низации питания в санатории, укомплектованность средствами 
защиты и дезинфектантами, –  отметил председатель облгосад-
министрации. –  Здесь будет работать бригада из 15 медиков, 
которые будут наблюдать людей без симптомов заболевания 
и выявленного коронавируса, изолированных после возможных 
контактов с инфицированными или вернувшихся из-за границы. 
Мы активно боремся с распространением COVID-19 и благо-
дарны ответственному бизнесу за поддержку».

Как отметила Ирина ПРИСТУПА, руководитель обсер-
вационного центра, врач-терапевт высшей категории 
санатория- профилактория «Джерело», в  марте руковод-
ство «АрселорМиттал Кривой Рог» приняло решение пере-
профилировать санаторий- профилакторий в обсервационный 
центр для города на период всеукраинского карантина: «Это 
важная и необходимая экстренная мера в условиях эпидемии. 

Как известно, в связи со сложной эпидемической ситуацией по коронавирусу в Украине 
и возможностью вспышки заболевания в нашем городе не так давно санаторий- профилакторий 
«Джерело» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был определен как одна из обсервационных баз 
в нашем регионе на время карантина. 

Рішення стосується близько 200 тис. осіб: 
приблизно 170 тис. – працівники критичної інф-
раструктури, решта – медики, правоохоронці, 
Нацгвардія, армія. Всі ті, кому це дозволено 
згідно Постанови КМУ № 255 від 02.04.2020.

Щодня на 51-му маршруті, які обслуговують 
комунальні підприємства, працює 47 трамва-
їв, 23 автобуси, 77  тролейбусів та 37 вагонів 
швидкісного трамваю. Вони перевозять понад 
165 тис. пасажирів на добу.

 НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА

 НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Санаторий- профилакторий  
«Джерело» полностью готов, если это 
понадобится, к принятию пациентов  

на обсервацию. Пока на данный момент 
такие туда не поступали, санаторий- 

профилакторий находится,  
так сказать, в режиме ожидания.

Мы полностью готовы к этой деятельности, обе-
спечим все меры предосторожности –  дезин-
фекция будет выполняться в режиме инфекци-
онной больницы. Работать в центре будет наша 
команда медиков под руководством Криворож-
ского горздравотдела. При необходимости лю-
дям будет оказана медицинская помощь либо 
проведена госпитализация в любое лечебное 
учреждение города, куда сориентирует врач. 
Медработники, медсестры, санитарки, горнич-
ные, военнослужащие Нацгвардии, осущест-
вляющие охрану объекта, –  все они в рамках 
карантина будут проживать в профилактории 
безвыездно. Заработная плата сотрудников, 
питание, приобретение всего необходимого для 
работы центра, закупка медикаментов –   все 

будет оплачено за счет Благотворительного 
фонда «АрселорМиттал Кривой Рог». Вме-
сте мы преодолеем пандемию, и санаторий- 
профилакторий «Джерело» вернется к своей 
обычной работе –  оздоровлению сотрудников 
нашего предприятия».

Вчера, 8 апреля главный врач Медцентра 
предприятия Наталья ГАРДАНЬ подтверди-
ла, что санаторий- профилакторий «Джере-
ло» полностью готов, если это понадобится, 
к принятию пациентов на обсервацию. Пока 
на данный момент такие туда не поступали, 
санаторий- профилакторий находится, так ска-
зать, в режиме ожидания.

Соб. инф., фото с сайта
https://ukraine.arcelormittal.com/

Укомунальномутранспорті–
ТЕПЕРБЕЗКОШТОВНО

Тож працівники ПАТ «АреслорМіттал 
Кривий Ріг», які отримали спеціальні 

перепустки, можуть їздити комунальним 
транспортом безкоштовно.

Вл. інф.

Як повідомили на офіційному сайті Криворізької міськради і виконкому,  
з 7 квітня з метою підтримки жителів на період карантину проїзд у комунальному 
транспорті: в автобусах, тролейбусах, трамваях, швидкісному трамваї –  
повністю безкоштовний.

t.me/amkrprof
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https://kr.gov.ua/ua/news/pg/60420485724757_n/
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 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Не нараховується та не сплачується за 
період з 1 березня по 31 березня 2020 року 
плата за землю (земельний податок та орендна 
плата за земельні ділянки державної та комунальної 
власності) за земельні ділянки, що перебувають 
у власності або користуванні, у тому числі на умовах 
оренди, фізичних або юридичних осіб, та використо-
вуються ними в господарській діяльності.

• • •
Об’єкти нежитлової нерухомості, які пере‑

бувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, не є об’єктом оподаткування податком 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ді‑
лянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу 
України в період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

• • •
В період здійснення в Україні заходів щодо запо-

бігання виникненню, поширенню і розповсюдженню 
епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), 
забороняється підвищення процентної ставки 
за кредитним договором.

• • •
На час загрози поширення епідемії, пандемії робо‑

та може виконуватися дистанційно (надомно) 
або в умовах гнучкого режиму робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу – це форма органі-
зації праці, якою допускається встановлення режиму 
роботи, що є відмінним від визначеного правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, за умови до-
тримання встановленої денної, тижневої чи на певний 
обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми 
тривалості робочого часу.

Дистанційна (надомна) робота – це така форма ор-
ганізації праці, коли робота виконується працівником 
за місцем його проживання чи в іншому місці за його 
вибором, у тому числі за допомогою інформаційно- 
комунікаційних технологій, але поза приміщенням 
роботодавця.

При дистанційній (надомній) роботі працівники 
розподіляють робочий час на свій розсуд, на них 
не поширюються правила внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому 
договорі.

Виконання дистанційної (надомної) роботи та ро-
боти з гнучким режимом робочого часу не тягне за 
собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав 
працівників. Дистанційна (надомна) робота перед-
бачає оплату праці в повному обсязі та в строки, 
визначені діючим трудовим договором.

• • •
Час простою не з вини працівника, в тому 

числі на період оголошення карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України, оплачується 
з  розрахунку не нижче від двох третин 
тарифної ставки встановленого працівникові 
розряду (окладу).

• • •
Процесуальні строки продовжуються на 

час дії карантину. Якщо ви не встигли оскаржити 
дії контролюючих органів, подати позовну заяву, від-
зив на позовну заяву, апеляційну чи касаційну скаргу, 

не варто хвилюватися – ви зможете це зробити після 
закінчення карантину. Участь у  судовому процесі 
можна взяти в режимі відео конференції.

• • •
Передбачено виплату допомоги по частко‑

вому безробіттю. Ця допомога надається центром 
зайнятості застрахованим особам у разі втрати ними 
частини заробітної плати внаслідок вимушеного ско-
рочення передбаченої законодавством тривалості 
робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) 
діяльності через карантин за зверненням робото-
давця для її виплати працівникам. Однак сума допо-
моги по частковому безробіттю надається лише 
роботодавцям із числа суб’єктів малого та 
середнього підприємництва. Тому на ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» і його працівників 
ці положення не поширюються. Розмір допомо-
ги не може перевищувати прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом.

Виплата працівникам допомоги по частковому 
безробіттю здійснюється роботодавцем з першо-
го дня скорочення тривалості їх робочого часу за 
рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення 
(скорочення) виробництва, але не більше строку 
проведення заходів щодо запобігання виникненню 

та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 
передбачених карантином.

• • •
Статус безробітного надається особам 

з першого дня реєстрації їх у центрах зайнятос-
ті за особистою заявою без вимог до наявності 
підходящої роботи. Допомога по безробіттю 
призначається з першого дня надання статусу 
безробітного. Виплата допомоги по безробіттю 
може здійснюватися без особистого відвідування 
безробітним територіального органу центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, за умови підтвердження безробітним наміру 
перебування у статусі безробітного будь-якими за-
собами комунікації (телефонний зв’язок, електронні 
засоби тощо).

• • •
Строк виплати державної соціальної до‑

помоги малозабезпеченим сім’ям, яким во‑
на була призначена раніше, продовжується 
без подання необхідних документів на період 
карантину, з подальшим проведенням перерахунку 
розміру виплаченої державної соціальної допомоги 
на підставі заяви та необхідних документів, поданих 
після закінчення терміну дії зазначених заходів.

• • •
У разі пропуску в період карантину строку повтор-

ного огляду медико- соціальної експертизи особою 
з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не 
зупиняється до закінчення терміну дії каран‑
тину з подальшим проведенням перерахунку роз-
міру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів 
переогляду особи з інвалідністю.

У  разі пропуску в  період дії карантину строку 
переогляду особою з  інвалідністю, особою з  інва-
лідністю з  дитинства або дитиною з  інвалідністю 
виплата державної соціальної допомоги не 
зупиняється до закінчення терміну дії карантину 
з подальшим проведенням перерахунку розміру ви-
плаченої державної соціальної допомоги на підставі 
заяви та результатів переогляду особи з інвалідніс-
тю, особи з  інвалідністю з  дитинства або дитини 
з інвалідністю.

• • •
Встановлено додаткові, до встановлених зако-

нодавством, доплати до заробітної плати ме‑
дичним та іншим працівникам, які безпосеред-
ньо зайняті на роботах з  ліквідації захворювання 
серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), 
у розмірі до 300 відсотків заробітної плати на 
період карантину.

• • •
Передбачено додаткові, до встановлених за-

конодавством, доплати до заробітної плати 
працівникам сфери соціального захисту насе‑
лення, які безпосередньо надають соціальні послуги 
за місцем проживання/перебування отримувача соці-
альних послуг (вдома), у розмірі до 100 відсотків 
заробітної плати на період карантину.

Додатковігарантіїгромадянам
наперіодкарантину

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

2 квітня 2020 року набрав чинності ЗУ № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Хочемо проінформувати наших читачів, які гарантії 
для них передбачає цей закон. 

На час загрози поширення 
епідемії, пандемії робота може 

виконуватися дистанційно 
(надомно) або в умовах гнучкого 

режиму робочого часу.

t.me/amkrprof
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http://www.amkrprof.org.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20
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– РОБОТА ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ продуктами 
харчування, пальним, деталями та приладдям для 
транспортних засобів та сільськогосподарської 
техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення, технічними 
та іншими засобами реабілітації, ветеринарними 
препаратами, кормами, пестицидами та 
агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, 
добовим молодняком свійської птиці, засобами 
зв’язку та телекомунікацій, в тому числі 
мобільними телефонами, смартфонами, 
планшетами, ноутбуками та іншими товарами, 
що відтворюють та передають інформацію, 
в спеціалізованих магазинах, які обов’язково 
повинні мати прямі контракти з операторами 
зв’язку, за умови забезпечення персоналу 
(зокрема захист обличчя та очей) та 
відвідувачів засобами індивідуального 
захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, 
перебування в приміщенні не більше одного 
відвідувача на 10 кв. метрів торговельної 
площі, а також дотримання інших санітарних та 
протиепідемічних заходів;

– ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ДІЯЛЬНОСТІ 
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ і діяльності з інкасації 
та перевезення валютних цінностей, а також 
медичної практики, діяльності з виготовлення 
технічних та інших засобів реабілітації, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних 
комплексів, діяльності з продажу, надання 
в оренду, технічного обслуговування та ремонту 
транспортних засобів, періодичних випробувань 
автотранспортних засобів на предмет 

дорожньої безпеки, сертифікації транспортних 
засобів, їх частин та обладнання, технічного 
обслуговування реєстраторів розрахункових 
операцій, діяльності з підключення споживачів 
до Інтернету, поповнення рахунків мобільного 
зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг 
доступу до Інтернету, ремонту офісної та 
комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, 
побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих 
надавачів електронних довірчих послуг за 
умови забезпечення персоналу (зокрема 
захист обличчя та очей) та відвідувачів 
засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, 
у тому числі виготовленими самостійно, 
а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів;

– ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
З НАДАННЯ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ із застосуванням адресної 
доставки замовлень за умови забезпечення 
персоналу (зокрема захист обличчя та очей) 
та відвідувачів засобами індивідуального 
захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, 
а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів;

– ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ, 
В ЯКИХ ПРОЖИВАЮТЬ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ТА ОСОБИ В ОБСЕРВАЦІЇ, а також інші особи 
відповідно до рішення Державної комісії з питань 
техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Урядпосиливкарантиннізаходи
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 на всій території 
України з 6 квітня 2020 року введено ряд нових обмежувальних заходів. В даній статті наведемо  
лише окремі положення вищезазначеного нормативного акту, які тим чи іншим чином стосуються  
фізичних осіб – членів нашої профспілки.

– перебувати на вулицях без документів, що 
посвідчують особу, підтверджують громадянство 
чи її спеціальний статус;

– перебування в громадських міс‑
цях без вдягнутих засобів інди‑
відуального захисту, зокрема 
респіратора або захисної мас-
ки, у  тому числі виготовлених 
самостійно;

– переміщення групою осіб 
у кількості більше ніж дві 
особи, крім випадків служ-
бової необхідності та супрово-
дження осіб, які не досягли 14 
років, батьками, усиновлювача-
ми, опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками, батьками- 
вихователями, іншими особами відпо-
відно до закону або повнолітніми родичами 
дитини;

– перебування в громадських місцях осіб, які 
не досягли 14 років, без супроводу батьків, уси-

новлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків- вихователів, інших осіб 

відповідно до закону або повнолітніх 
родичів дитини;

– відвідування закладів осві‑
ти її здобувачами;

– відвідування парків, 
скверів, зон відпочинку, лісо-
паркових та прибережних зон, 
крім вигулу домашніх тварин 
однією особою та в разі служ-

бової необхідності;

– відвідування спортивних та дитя-
чих майданчиків;

– проведення всіх масових (культурних, 
розважальних, спортивних, соціальних, релі-

гійних, рекламних та інших) заходів.

Осіб, які мали контакт з хворим на 
COVID‑19, крім осіб, які перебували 
у засобах індивідуального захисту у зв’язку 
з виконанням службових обов’язків;

Осіб, щодо яких є підозра на 
інфікування, або осіб, які хворіють на 
COVID-19 та не потребують госпіталізації;

Осіб, які досягли 60‑річного віку, 
крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані 
з недопущенням поширення COVID-19, 
забезпечують діяльність об’єктів критичної 
інфраструктури.

Особам, які потребують самоізоляції (крім 
осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про 
неможливість забезпечення піклування про 
них у період самоізоляції іншими особами, 
дозволяється ВІДВІДУВАННЯ МІСЦЬ 
ТОРГІВЛІ продуктами харчування, 
засобами гігієни, лікарськими засобами, 
медичними виробами, які розміщені на 
відстані не більше ніж 2 кілометри від 
місця самоізоляції, за умови використання 
засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок без 
клапану видиху.

Особам, які потребують самоізоляції (крім 
осіб, які хворі на COVID-19), та заявили про 
неможливість забезпечення піклування про 
них у період самоізоляції іншими особами, 
дозволяється двічі на день ВИГУЛ 
ДОМАШНІХ ТВАРИН.

Дотримуйтесь рекомендацій
уряду та будьте здорові!

Особливо звертаємо  
увагу наших читачів, що 
особами, які потребують 
самоізоляції, визначено:

Зокрема з 06.04.2020 забороняється:

Надалі дозволяється:

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-2020-r-211
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА

 ОПЛАТА ТРУДА

По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в феврале 
этого года на предприятиях чёрной металлургии  

в нашей стране составляла 16162,6 грн. против  
12054,5 грн. в целом по промышленности Украины.  

На горнодобывающих предприятиях средняя  
зарплата в феврале 2020 года была 16859,4 грн.,  

на коксохимических –  17295 грн.

Таким образом, металлурги в феврале имели  
средний заработок в 657 долларов или 602 евро,  

горняки –  685 долларов или 628 евро,  
коксохимики –  703 доллара или 644 евро.

Соб.инф.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови   №211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19» та затвердив об’єкти, які можуть працювати під час 
карантину, порядок госпіталізації осіб, а також категорії людей, які не потребують самоізоляції.  
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Сколькоплатятметаллургам,
горнякамикоксохимикам

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
http://pmguinfo.dp.ua/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-ekonomicheskaya-rabota/73-informatsiya/139-zarplata
https://t.me/Denys_Smyhal/111
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 ВІзЬМІТЬ НА зАМІТКУ

Пенсійнезабезпечення
уперіоддіїкарантину

Як відомо, рішенням Кабінету Міністрів 
з 12 березня 2020 року в Україні було 
запроваджено карантин через поширення 
такої хвороби як COVID-19, який згодом 
було продовжено до 24 квітня. В роботі 
багатьох установ, організацій, підприємств 
відбулись кардинальні зміни. А як працює 
Пенсійний фонд у нашій області у період 
карантину?

Нам теж довелось переформатуватись. Пенсійна 
система повинна працювати безперебійно та 
своєчасно. На Пенсійний фонд покладено реалізацію 
державної політики в  частині соціального забез-
печення громадян, а саме: з питань пенсійного за-
безпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню.

Тому найголовнішим для нас є виконання своїх 
функцій і завдань, а це: призначення, перерахунки, 
фінансування виплат пенсій, ведення Реєстру за-
страхованих осіб, переведення паперових пенсійних 
справ до електронного формату тощо, і збереження 
здоров’я співробітників.

Також піклуємось про здоров’я мешканців області. 
І хоча ми надаємо послуги людям різних вікових груп 
(це й роботодавці, працююче населення, студентсь-
ка та учнівська молодь), але, все ж таки, основна 
частина наших клієнтів – люди літнього віку, тобто 
з групи ризику щодо можливості важкого перебігу 
захворювання.

На час дії карантину ми обмежили доступ до своїх 
сервісних центрів. Проводиться прийом документів, 
які потребують негайного вирішення через спеціальні 
бокси, що розміщені при вході до приміщень сервісних 
центрів. Зверну увагу, що ми дотримуємося вимог 
протиепідемічних заходів і вимагаємо цього від наших 
відвідувачів. Розумію, що в цьому є певні незручності 
для деяких пенсіонерів, але це тимчасово.

А щоб люди могли отримувати послуги, не вихо-
дячи з дому, у Пенсійному фонді України працюють 
власні електронні онлайн- ресурси, перш за все, це 
вебпортал: https://portal.pfu.gov.ua/

Які послуги можна отримати  
через вебпортал?

Особистий кабінет користувача надає багато мож-
ливостей, за його допомогою можна:

– подати заяву про призначення пенсії в «один до-
тик», заяву про перерахунок пенсії;

– отримати довідки, достовірність яких 
підтверджується QR- кодом (форми ОК-5/ОК-7, 
довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену 
заробітну плату, сплачені на користь особи страхові 
внески, набутий страховий стаж, інші);

– подати звернення (заяву, скаргу, пропозицію).

Також є можливість бути на зв’язку із Пенсійним 
фондом і через смартфони – завантажуйте мобільний 
додаток «Пенсійний фонд» і  отримуйте доступ до 
електронних сервісів у зручному для вас форматі.

Працюють «телефони гарячих ліній»: номери мож-
на подивитись на інформаційній сторінці Головного 
управління www.pfu.gov.ua/dp у підрозділі «Контакти».

Чи змінились графіки виплати пенсій? Чи 
змінюється спосіб отримання пенсійних 
виплат для пенсіонерів?

Ні, не змінились ані графіки виплат, ані спосіб от-
римання пенсії. Щомісяця ми фінансуємо пенсійні 
виплати з 4 по 25 число. А от як отримувати пенсію 
– через банк чи через пошту – обирає за власним 
бажанням сам пенсіонер.

З 1 квітня поточного року повинен 
був відбутися перерахунок пенсії, чи 
проведений він та для кого?

Так, дійсно, відповідно до частини 4 статті 42 За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» з 1 квітня без додаткового 
звернення особи проведений перерахунок пенсій 
тим, хто на 1 березня року, в якому здійснюється 
перерахунок, набули на нього право. А це пенсіонери, 
які отримують пенсію два роки і більше і при цьому 
продовжують працювати офіційно, тобто зі сплатою 
внесків до Пенсійного фонду, навіть якщо людина 

працювала не постійно, а з перервами. При цьому 
обираються найбільш вигідні умови перерахунку: 
лише з урахуванням страхового стажу чи з ураху-
ванням страхового стажу і заробітку.

Особи, які мають право на підвищення пенсії, 
пенсію в  новому розмірі вже почали отримувати 
у квітні поточного року.

Кабінетом Міністрів України 1 квітня 
поточного року ухвалено постанову 
«Питання підвищення пенсійних виплат та 
надання соціальної підтримки окремим 
категоріям населення у 2020 році». Що це 
означає для наших пенсіонерів? Які ще 
зміни плануються у пенсійному забезпеченні 
найближчим часом?

По-перше, передбачено, що з 1 квітня 2020 ро-
ку пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, буде 
встановлено щомісячну компенсаційну виплату до 
пенсії в розмірі до 500 грн. Але є умова – виплати 
отримають особи зазначеного віку, у яких пенсія не 
перевищує розмір середньої заробітної плати за 2019 
рік – 9 205 грн.

Якщо пенсіонеру 80 років виповниться після 
1 квітня 2020 року, хвилюватись не треба, щомісячна 
компенсація буде встановлюватись з дати досягнен-
ня такого віку.

Є ще один момент: якщо пенсіонер, віком старше 
80 років, має страховий стаж не менше 25 років (ви-
мога для чоловіків)/або 20 років (вимога для жінок), 
то після встановлення доплати розмір пенсії не може 
бути нижче за 2 600 гривень.

По-друге, органам Пенсійного фонду України 
доручено у квітні 2020 року забезпечити проведен-
ня виплати одноразової грошової допомоги у сумі 
1 000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 
5 000 гривень.

Зверну увагу, що виплата буде розпочата 
невідкладно після внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік».

По-третє, визначено дату проведення індексації 
пенсій у 2020 році: це – 1 травня.

На що можна звернути ще увагу наших 
читачів? Чого побажати?

Користуючись нагодою, наголошую, що будь-
які виплати перерахованих пенсій, компенсацій, 
грошової допомоги проводяться в  установленому 
порядку через уповноважені банки або доставля-
ються додому листоношами АТ «Укрпошта». Будьте 
уважними, не довіряйте шахраям та неофіційним 
джерелам інформації.

Бережіть себе, не виходьте з  дому без вкрай 
нагальної потреби та будьте здорові. Разом ми 
витримаємо будь-які негаразди.

Про зміни у пенсійному забезпеченні та як працює Пенсійний фонд у період 
карантину розповідає начальник Головного управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області Юрій КОЗАК. 

На час дії карантину Пенсійний фонд України обмежив доступ до своїх сервісних центрів. 
Проводиться прийом документів, які потребують негайного вирішення через спеціальні бокси, 
що розміщені при вході до приміщень сервісних центрів. Щоб люди могли отримувати послуги, 
не виходячи з  дому, у  Пенсійному фонді України працюють власні електронні онлайн- ресурси, 
перш за все, це офіційний вебпортал ПФУ.

https :// portal .pfu .gov.ua

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://portal.pfu.gov.ua
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Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2016 
№ 1045 «Деякі питання виплати 
соціальних стипендій студентам 
(курсантам) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти» зі змінами, 
урядом удосконалено порядок 
надання соціальних стипендій деяким 
категоріям студентів, а саме доповнено 
перелік категорій, які мають право на 
призначення соціальної стипендії ще 
однією категорією громадян –  діти, які 
проживають у населених пунктах на 
лінії зіткнення (до закінчення дітьми 
навчання у закладі освіти, але не довше 
ніж до досягнення ними 23 років).

НАГАДУЄМО, ЩО КРІМ ТОГО, 
НА ПРИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
СТИПЕНДІЇ МАЮТЬ ПРАВО:

–  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування та особи з  їх числа у разі продовження 
навчання до 23 років або до закінчення відповідних 
навчальних закладів, а  також студенти (курсанти) 
фахової передвищої та вищої освіти, які в  період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків;

– особи, які мають право на отримання соціальної 
стипендії, як постраждалі внаслідок Чорнобильської 
катастрофи;

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не 
менш, як три роки;

–  особи, які стали студентами протягом трьох 
років після здобуття базової та/або повної загальної 
середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають 

не менш, як 15 років стажу підземної роботи, або за-
гинули внаслідок нещасного випадку на виробництві 
чи яким встановлено інвалідність І або ІІ груп;

–  особи, визнані постраждалими учасниками 
Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх 
діти (до  закінчення дітьми навчання у  такому на-
вчальному закладі, але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років);

– діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) 
у районі проведення антитерористичної операції, або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, а також внаслідок захворювання, одержа-
ного в період участі в антитерористичній операції 
(до  закінчення навчання у  такому закладі, але не 
довше ніж до досягнення ними 23 років);

– діти, один із батьків яких загинув під час масових 
акцій громадського протесту або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 
масових акцій громадського протесту (до закінчення 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років);
– діти, зареєстровані, як внутрішньо переміщені 

особи (до закінчення навчання у такому закладі, але 
не довше ніж до досягнення ними 23 років);

– діти з  інвалідністю та особи з  інвалідністю І–ІІІ 
груп;

– студенти з малозабезпечених сімей;
–  особи, яким призначені соціальні стипендії 

Верховної Ради України для студентів закладів 
фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей –  
сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

– особи з  інвалідністю внаслідок війни та їх діти 
(до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але 
не довше ніж до досягнення ними 23 років).

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 
ЩОМІСЯЦЯ В ТАКОМУ РОЗМІРІ:

–  студентам (курсантам) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти I–II рівнів акредитації, які 
мають право на призначення соціальних стипендій –  
890 грн.;

–  студентам (курсантам) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти IІІ–IV рівнів акредитації, які 
мають право на призначення соціальних стипендій –  
1180 грн.;

–  студентам (курсантам) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти I–IV рівнів акредитації 
з числа –  дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з  їх числа, а  також студентів 
(курсантів) закладу фахової передвищої та вищої 
освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 
залишилися без батьків –  2360 грн.

Валентина СОБАЧЕНКО,   
начальник відділу персоніфікованого обліку  

пільгових категорій населення УПСЗН виконкому 
Металургійної районної у місті ради.

Виплатасоціальнихстипендій
длястудентівзакладівосвіти

 ВІзЬМІТЬ НА зАМІТКУ

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

– зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД    0-800-213-103
– поставивши запитання в месенджер ФБ-сторінки:
    https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/ 
– поставивши запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД
    https://www.instagram.com/ualegalaid
– прочитавши правову інформацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова 

допомога» https://t.me/ualegalaid  та обговоривши її у нашому чаті – https://t.
me/ualegalaidchat 

– скориставшись правничою вікіпедією WikiLegalAid
    https://wiki.legalaid.gov.ua

ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН:

Електронна пошта: kryvyyrih.dnipro@legalaid.dp.ua

Портал iGov.org.ua. Звернення про надання безоплатної первинної 
правової допомоги, обирайте адресу м. Кривий Ріг, вул.Качалова, 2. 
https://igov.org.ua/service/353/general

Читайте наші новини на сторінці у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid

У зв’язку з загостренням ситуації з поширення коронавірусної інфекції  
до завершення карантину Криворізький місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги призупиняє особистий прийом 
громадян та надання адресної правової допомоги. У цей період правову  
допомогу від держави люди зможуть отримати дистанційно. 

Безоплатна первинна та вторинна правова допомога  
надаватиметься із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій  
та з використанням скриньок для кореспонденції. 

НАГАДУЄМО, ЩО ПРАВОВУ КОНСУЛЬТАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ:

Т Е Л Е Ф О Н У Й Т Е ,  Я К Щ О  П О Т Р Е Б У Є Т Е  П Р А В О В О Ї  Д О П О М О Г И

 097-531-97-96 • 097-531-65-81 • 098-040-83-70 • 097-139-88-57 • 067-118-34-90 • 067-276-54-76 • 050-505-28-33 
097-495-83-16 • 096-188-55-43 • 068-208-50-52 • Всеукраїнський контакт-центр  0-800-213-103

Це можна зробити, не виходячи з дому! Пам’ятайте, що карантин – це не перешкода для отримання правової допомоги від держави.

t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid
https://t.me/ualegalaid
https://wiki.legalaid.gov.ua
mailto:kryvyyrih.dnipro%40legalaid.dp.ua%0D?subject=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://igov.org.ua/service/353/general
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/


№ 13 (723)
9 апреля 2020 г.

Заснована в 2005 році. Свідоцтво про державну реєстрацію № 18210-7010 ПР, серія КВ від 07.09.2011 р. 
Засновник та видавець: Первинна організація профспілки ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  

Адреса для кореспонденції: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1. Телефон: (056) 499-31-93.

Номер підготовлено відділом інформації та комунікацій. 
Начальник відділу – В. БІЛИК. Редактор – С. СОЛОВЙОВ.
Ел. адреса: vmeste.profinfo@gmail.com

ГАзЕтА ПЕРВИННої оРГАНізАЦії ПРофсПілКИ тРУдЯщИх МЕтАлУРГійНої і ГіРНИЧодобУВНої ПРоМИслоВості УКРАїНИ ПАт «АРсЕлоРМіттАл КРИВИй РіГ»

 МИЛОСЕРДИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ 
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ШЕВЧЕНКО Валентина Викторовича (7.04), 
ведущего инженера РОФ-1 ГД;
ГУГЕЛЬЧУК Ольгу Васильевну (9.04), машиниста 
конвейера РОФ-1 ГД;
БЛОХУ Сергея Александровича (09.04), 
электромонтёра по РиОЭО РОФ-1 ГД;
КОЛЬЦА Ивана Павловича (09.04), 
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
ЯКИМЧУКА Дмитрия Сергеевича (10.04), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ЖАРИКОВУ Наталью Анатольевну (10.04), 
оператора ПУ РОФ-1 ГД;
ШИМКО Ларису Григорьевну (12.04), машиниста 
конвейера РОФ-1 ГД.
Пусть ваша жизнь, преград не зная,
Несётся звонкою рекой!
И в доме вашем в изобилии будут
Здоровье, счастье, любовь и покой!
Удач, свершений и успеха,
Невзгод поменьше, больше смеха.
Прожить желаем мы без бед
Ещё немало славных лет!

• • •
СКОРОВАРОВУ Светлану Михайловну (10.04), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЧАБАНОВА Николая Викторовича (10.04), 
электрослесаря ЦСП МП;
ШЕПТУРУ Вадима Сергеевича (10.04), 
электрослесаря ЦСП МП;
ГЛОДА Павла Владимировича (11.04), 
электромонтёра ЦСП МП;
СОНИНА Сергея Валерьевича (11.04), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГАЛАГАН Юлию Александровну (12.04), 
электромонтёра ЦСП МП.

Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

• • •
ЧУМАК Татьяну Васильевну (9.04), испытателя 
электрических машин ЭРЦ;
ШЕВЕЛУ Светлану Викторовну (12.04), 
машиниста крана ЭРЦ;
БАШТАНАР Светлану Ильиничну (12.04), 
изолировщика ЭРЦ.

Мы вам желаем творческих свершений,
Решенья многих производственных задач,
От всей души сердечно пожелаем
Любви, здоровья, счастья и удач!

• • •
ОДИНЦОВА Дениса Викторовича (06.04), 
огнеупорщика СПС РП; 
ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича (08.04), 
ковшевого СПС РП. 

Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все Ваши желания сбылись
И все тревоги позабылись.

• • •
ШИПИЛО Николая Васильевича (4.04), слесаря-
ремонтника хозучастка ШУ ЧП «Стил Сервис», 
председателя участкового комитета профсоюза.

ПЕРЕВЕРЗУ Марину Николаевну (27.03), главного 
бухгалтера ЧП «Стил Сервис».

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

• • •
СОЛОВЬЯНА Александра Анатольевича (10.04), 
регулировщика скорости движения вагонов 
ЖДЦ-1.

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,
И долго жить по-молодецки!

• • •
КОРОБКО Сергея Александровича (6.04), 
слесаря-ремонтника ЦПС;
ВЕКЛЕНКО Алексея Сергеевича 
(7.04),машиниста гидроочистки изложниц ЦПС.

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

• • •
БУРЛАЧЕНКО Людмилу Анатольевну (6.04), 
комплектовщика ЦОРЭО КХП – с юбилеем!

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!

• • •
СИМАКОВА Александра Григорьевича (7.04), 
газорезчика ЦРЭО РП.

Желаем счастья,
Пусть его всегда хватает,
Здоровья – его никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит радость,
А рядом – хороших друзей:
С ними всегда веселей!

З настанням весни набуває актуальності 
проблема стихійного спалювання сухої 
трави. Тепла і ясна погода призводить 
до підвищення класу пожежонебезпеки. 
У зв'язку з цим збільшується небезпека 
виникнення пожеж в екосистемах, на при-
садибних ділянках та в лісі.

Найпоширеніші пожежі в  екосистемах  –   це 
трав'яні підпали. У більшості випадків причиною 
загорянь є людський фактор. Громадяни спа-
люють сміття і торішню траву на своїх городах 
і присадибних ділянках, а діти підпалюють траву 
біля доріг і на пустирях. Все це призводить до 

серйозної пожежі, і під загрозою може опинитися 
чиєсь життя та житло.

Шановні громадяни! Не забувайте, що причи-
ною виникнення пожежі в лісі чи в екосистемах 
може бути маленький недопалок, а натомість, 
щоб боротися з вогнем, необхідні значні людські 
та матеріальні ресурси.

Пам’ятайте! Якщо ви помітили пожежу, що 
розгоряється, спробуйте загасити її підручними 
засобами: гілками дерев, піском чи водою. 
Якщо  ж не вдається впоратися самотужки  –   
терміново телефонуйте до Служби порятунку 
за номером 101!
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