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НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице или в Telegram-канале

ЩИРО

Під час карантину ходити
до храму необов’язково!
Подумай про свою
безпеку і оточуючих –
відсвяткуй Великдень удома.
ПРИЄМНИХ І РАДІСНИХ СВЯТ!
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ЭТО ВАЖНО

«АрселорМиттал Кривой Рог»
готов предоставить городу свои
автомобили скорой помощи
в случае вспышки COVID-19
Как сообщается в пресс- релизе, распространенном ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
предприятие оборудовало шесть своих автомобилей скорой помощи всем необходимым для
безопасной транспортировки людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. В случае
ухудшения эпидемиологической ситуации они будут помогать городу в обслуживании вызовов.
Работники медцентра предприятия ознакомили с оснащением машин персонал подстанции № 1
криворожской станции скорой медицинской помощи.

ваны средствами индивидуальной защиты для
пациентов, медработников и водителей (специальные костюмы, бахилы, перчатки, защитные
очки и респираторы с классом защиты FFP-2).
Как сообщил заведующий отдела криворожской центральной оперативной диспетчерской КП «Областной центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф» Артур КРИВЕЦ, ежедневно в Кривом
Роге круглосуточно дежурят не менее 60 бригад экстренной медицинской помощи. Из них – 8
реанимационных, остальные – фельдшерские.
Пока город справляется своими силами. Но
в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации дополнительные машины очень
пригодятся. Хорошо, что при необходимости
город сможет рассчитывать на помощь предприятия. Борьба с пандемией – это наше общее
дело, справиться с которым можно только объединив усилия.
Фото с сайта ukraine.arcelormittal.com

Уже сейчас все «скорые» «АрселорМиттал
Кривой Рог» укомплектованы современным
оборудованием для проведения лечебных мер
силами фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов
перед госпитализацией. В том числе и тех,
у которых может быть выявлен COVID-19.
– Одним из ранних осложнений коронавирусной инфекции является дыхательная недостаточность. Чтобы определить уровень
насыщения крови кислородом, во всех автомобилях есть пульсоксиметры. Для реанимационных мероприятий незаменим дефибриллятор. Часть машин оборудована портативными
и стационарными системами обеспечения кислородом. Для комплектации ними остальных
авто дополнительно планируем приобрести
life-базы, – рассказывает главный врач медицинского центра ЧП «Стил Сервис» Наталия
ГАРДАНЬ. – Все наши «скорые» укомплекто-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«АрселорМиттал Кривой Рог»: производственные
результаты за первый квартал 2020 года
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» распространило прессрелиз о результатах своей
производственной деятельности
за первый квартал текущего года.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вид
продукции

2020
(3 месяца)

2019
(3 месяца)

ЧУГУН

1,3

1,4

Мауро ЛОНГОБАРДО,

СТАЛЬ

1,3

1,4

генеральный директор
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

ПРОКАТ

1,2

1,3

– В условиях пандемии COVID-19 мы стремимся сохранить объемы производства, несмотря на сложности, с которыми столкнулся
бизнес всего мира в конце февраля – марте
этого года. Карантинные ограничения в разных
странах затронули деятельность наших поставщиков и партнеров, многие из которых сейчас
работают на сниженных оборотах. Помимо этого, наши клиенты также пересматривают свои
заказы на металлопродукцию, а мы, со своей
стороны, вынуждены менять логистические
схемы. Однако даже в обстоятельствах сильнейшего форс-мажора уровень производства
основных видов продукции «АрселорМиттал
Кривой Рог» в первом квартале был незна-

чительно ниже бизнес-плана и показателей за аналогичный
период прошлого года. При этом в январе – марте этого года
мы осуществили плановые ремонты c перефутеровкой на конвертерах №№ 2 и 6 конвертерного цеха, комплексов агломашин
№№ 2, 3, 4 агломерационного цеха металлургического производства, агломашин №№ 4, 5, 6 первого аглоцеха и агломашин
№№ 3, 5 второго аглоцеха предприятия. Сейчас продолжаем
ремонт конвертера № 4, который начали в конце марта, а
также ремонт котла № 4 ТЭЦ № 2 и агломашины № 1 второго
аглоцеха с внедрением современной системы газоочистки. Мы
продолжаем аккумулировать все силы, чтобы обеспечивать
стабильный производственный процесс, безопасность своих
работников, внедрение инвестиционных проектов и модернизацию предприятия.
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

До уваги тих, хто отримує
соціальну допомогу!
З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінетом Міністрів України 8 квітня 2020 р. було прийнято
постанову № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги».
ЦИМ НОРМАТИВНИМ АКТОМ
ВСТАНОВЛЕНО, ЩО:
1. Строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на
дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування, допомоги
на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет
I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено
інвалідність, щомісячної грошової допомоги особі,
яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за нею,
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі – державна соціальна допомога), яку було
призначено раніше, продовжується на період

карантину та на один місяць після дати його
відміни, і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до органів
соціального захисту населення;
2. Строк звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, продовжується на
період карантину та один місяць після дати
його відміни;
3. У разі коли отримувачами державної
соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю пропущено строк переогляду, виплата таких видів допомоги не
зупиняється до закінчення строку дії карантину з подальшим проведенням перерахунку
розміру виплаченої допомоги на підставі результатів
переогляду та заяви отримувачів або їх батьків чи
інших законних представників.
Орган соціального захисту населення протягом
одного місяця після відміни карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної
допомоги та державної соціальної допомоги особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю на підставі поданої особою або її законним
представником заяви та необхідних документів.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном

У разі коли за результатами проведеного
перерахунку:
–розмір отриманої допомоги був меншим, орган
соціального захисту населення проводить доплату
у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим
розміром допомоги;
–не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена під
час карантину допомога, орган соціального захисту
населення протягом одного місяця з дати відміни
карантину надміру виплачені суми допомоги стягує
згідно із законом у розмірі не більш як 20 відсотків
суми виплаченої допомоги.
Перерахунок проводиться з першого числа місяця,
в якому закінчився строк виплати допомоги, але не
раніше ніж з місяця встановлення карантину.
Заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги,
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
можуть бути надіслані поштою.
Особи, яким виплачується державна соціальна
допомога, державна соціальна допомога особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю, зобов’язані інформувати орган соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які
впливають на визначення права та розміру допомоги,
шляхом надсилання письмового звернення поштою,
за допомогою засобів електронного зв’язку (електронне звернення) та телефонного зв’язку.

+38 067 638 32 38

ВЕТЕРАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Владимир Заяц: «Пока работаем
в телефонном режиме»
Как известно, до недавнего времени во Дворце культуры металлургов ежемесячно
проводились традиционные собрания ветеранской организации ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», на которых ветераны рассматривали и решали свои вопросы, приглашали специалистов
из сфер, в частности, социального, пенсионного обеспечения. Также присутствующие на
таких собраниях имели возможность посмотреть концертные выступления участников
ветеранской художественной самодеятельности и коллективов Дворца культуры.
Последнее такое собрание состоялось 3 марта текущего года, а следующее должно было быть 14 апреля. Однако, как сообщил нам председатель Совета ветеранов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир ЗАЯЦ,
в связи с всеукраинским карантином из-за коронавирусной инфекции все массовые мероприятия отменены.
Поэтому на время карантина собрания ветеранской организации предприятия не проводятся, Совет ветеранов
работает только в телефонном режиме. Раньше предполагалось, что в мае очередное собрание ветеранской
организации должно пройти 5 числа. Однако, скорее всего, и оно не состоится. О планах дальнейшей работы
ветеранской организации В. Заяц пообещал проинформировать дополнительно.
Соб. инф.
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ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

Самоізоляція та обсервація
оплачуватимуться як
тимчасова непрацездатність
На позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке відбулося 13 квітня 2020 року,
було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
ЦИМ ЗАКОНОМ ВИЗНАЧЕНО
НАСТУПНІ ПОНЯТТЯ:

САМОІЗОЛЯЦІЯ – це перебування особи,
щодо якої є обґрунтовані підстави про
ризик інфікування або поширення нею
інфекційної хвороби у визначеному нею
місці (приміщенні) з метою дотримання
протиепідемічних заходів на основі
особистого зобов’язання;

Обов’язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі
на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби,
а також особи з симптомами таких хвороб.

ОБСЕРВАТОР – це спеціалізований
заклад, призначений для перебування
осіб, які підлягають обсервації, їх
обстеження та здійснення медичного
нагляду за ними;

ОБСЕРВАЦІЯ – це перебування особи,
щодо якої є ризик поширення інфекційної
хвороби в обсерваторі з метою її
обстеження та здійснення медичного
нагляду за нею.

Також законом передбачено, що у разі встановлення карантину на час його дії та відповідно до потреби органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування з метою додаткового забезпечення
надання медичної допомоги утворюють тимчасові
заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі,
обсерватори). Тимчасовим шпиталям дозволяється не
виконувати додаткові вимоги, пов’язані із ліцензійними
умовами діяльності.
Обов’язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні
підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні
інфекційні хвороби, а також особи з симптомами таких
хвороб.
Обсервації та самоізоляції підлягають особи, які підпадають під критерії, визначені в рішенні про встановлення карантину.
Особи, які виявили бажання залишити територію
карантину до його відміни, повинні отримати довідку
про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження в порядку, визначеному
міністерством охорони здоров’я.

На період перебування в самоізоляції, обсервації,
в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово
непрацездатними внаслідок захворювання.
На період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни дозволяється обробка персональних даних
без згоди особи, зокрема даних, що стосуються
стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції,
прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця
проживання, роботи (навчання).
Також на період карантину дозволяється для боротьби з коронавірусом залучати медичних працівників,
які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають
єдиним кваліфікаційним вимогам, шляхом укладення
контрактів. Законом гарантується збереження за такими медичними працівниками основного місця роботи.
Оплата праці за основним місцем роботи здійснюватиметься за фактично виконану роботу.

На період перебування в самоізоляції, обсервації,
в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях)
особі видається листок непрацездатності.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

Посилено відповідальність
за підпал рослинності
13 квітня 2020 року Верховною Радою прийнято Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності
за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів
рослинного світу».
Законом передбачається удосконалити порядок притягнення до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу,
порушення вимог пожежної безпеки
в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків для
того, аби зменшити руйнівні наслідки та
захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище,
а також зменшити кількість пожеж, які
виникають через це.
ЗАКОНОМ ВНЕСЕНО ЗМІНИ:
– до статей 241, 245 Кримінального
кодексу, якими пропонується збільшити розміри штрафів за забруднення
атмосферного повітря (з 100–200 до
1800–3600 неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян) та за знищення
або пошкодження об’єктів рослинного світу (з 300–500 до 5400–9000
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян);
– до статей 77, 77–1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення,
якими значно збільшуються розміри
штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах (з 5–50 до 90–900
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян), за самовільне випалювання
рослинності або її залишків (з 10–70 до
180–1260 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян) та за самовільне
випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду (з 20–100
до 360–1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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НА ЧАС КАРАНТИНУ

Підвищено захищеність
отримувачів субсидій
Урядом 25.03.2020 прийнято постанову
Кабінету Міністрів України № 247
«Про особливості надання житлових
субсидій», якою передбачено:

розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої заробітної плати;
– збільшуються соціальні нормативи споживання
житлово-комунальних послуг на 50 відсотків в місяцях дії карантину;
– відтерміновуються до закінчення карантину зміни базової плати за житлово-комунальні послуги
отримувачами житлової субсидії з 15% до 20%, яку
було передбачено з травня 2020 року відповідно
до постанови Кабінет у Міністрів України від
20.10.2019 р. № 878 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р.
№ 848 і від 27 липня 1998 року № 1156».
Управлінням в квітні 2020 року проведений розрахунок житлових субсидій з урахуванням збільшених
на 50 відсотків соціальних нормативів користування
окремими комунальними послугами, у межах яких
надається субсидія на оплату житлово-комунальних
послуг за березень 2020 року.

– заборону на припинення житлових субсидій під
час карантину, за винятком випадків, коли унеможливлюється їх надання;
– забезпечення розгляду питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію
в опалювальному періоді 2019–2020 років, без заяв
громадян про призначення житлових субсидій, не
застосовуючи вимоги пункту 78 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. № 848;
– призначення житлової субсидії громадянам, які
були звільнені з роботи в період карантину відповідно
до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів
про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, на підставі заяв про призначення
житлових субсидій та інформації центрів зайнятості
щодо їх перебування на обліку.
ПРИ ЦЬОМУ:
– для розрахунку житлової субсидії враховується

У разі виникнення будь-яких питань,
пов’язаних із призначенням субсидії,
пропонуємо звертатись за телефоном
097–392–03–36.
Ірина МАЛИК, начальник відділу УПСЗН
виконкому Металургійної районної у місті ради.
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АКТУАЛЬНО

Ринок праці на карантині
Як повідомляє департамент з питань економічного розвитку та ціноутворення апарату
Федерації профспілок України, за даними Державного центру зайнятості, за минулий тиждень
безробітних стало на 36,2 тис. більше.
У центрах зайнятості
станом на 13 квітня
поточного року було
зареєстровано 387,5 тис.
безробітних українців.
Порівняно з квітнем
2019-го, це на 22%, або
на 70 тис. осіб більше.
У всьому світі ж карантин торкнувся
3,3 млрд. працюючих людей, тобто 81%
робочої сили всього світу, – за інформацією ООН.
Окрім того, за різними джерелами, в Україну повернулися близько
2,2 млн. трудових мігрантів. Але в нашій державі немає офіційної статистики щодо загальної кількості українських трудових мігрантів, бо більшість
з них працюють в «тіні». Неможливо
спрогнозувати, як довго трудові мігранти залишаться в Україні у посткарантинний період і чи оберуть український ринок праці.

Але, не зважаючи на рекордні зменшення кількості вакансій на усіх без
виключення онлайн-платформах пошуку роботи, Укрпошта повідомила про
пошук 3 тис. нових працівників.
Відтак, потрібні оператори, листоноші, начальники відділень, територіальні
менеджери, водії, кур’єри, сортувальники, ІТ-спеціалісти.
Окрім цього, в компанію шукають
співробітників для забезпечення роботи 500 пересувних відділень в серпнівересні, впровадження ERP, нової
фронт офісної системи, запуск банку
та інше.
Також в Україні спостерігається
загальносвітова тенденція попиту на
медпрацівників, соціальних працівників
і поліцейських. Але українці, навіть за
наявності необхідної кваліфікації та
компетенції, не поспішають погоджуватися, оскільки навантаження і відповідальність несумісні із заробітною
платою, яка пропонується.

Відтак, потрібні оператори, листоноші,
начальники відділень, територіальні менеджери,
водії, кур’єри, сортувальники, ІТ-спеціалісти.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Уровень цен снова пошёл вверх
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ
СТРАНА

П

о данным Госстата Украины, в марте текущего года
в нашей стране общий уровень потребительских цен
поднялся на 0,8% по сравнению с февралём. Против декабря 2019 года уровень цен также вырос – на
0,7%. Тем не менее, показатель годовой инфляции в марте
2020 года в Украине оказался меньшим, чем в некоторых
странах Евросоюза. Об этом даёт наглядное представление
приведённая таблица.
Особенно ощутимо в марте подорожали одежда и обувь –
на 12,1% и 13,6%, а также местная телефонная связь – на
17,4%.
Цены на продукты питания в среднем поднялись незначительно – на 0,4%. Однако фрукты стали дороже на 3,9%,
сахар – на 2,9%, овощи – на 1,7%. В то же время стоимость
яиц снизилась на 12,3%, молока – на 0,6%.
Неоднозначная ситуация наблюдалась в сфере жилищнокоммунальных услуг и транспорта. Так, природный газ подешевел на 11,6%, стоимость отопления уменьшилась на
5,2%, зато холодное водоснабжение подорожало на 2,2%,
канализация – на 2%.
Стоимость проезда по железной дороге выросла на 4,.4%,
при этом горюче-смазочные материалы подешевели на 1,7%.

март 2020 г.
к февралю 2020 г.

март 2020 г.
к декабрю 2019 г

март 2020 г.
к марту 2019 г.

Украина

0,8%

0,7%

2,3%

Российская Федерация

0,6%

1,3%

2,5%

Беларусь

0,9%

2,7%

4,9%

Казахстан

0,9%

2,3%

6,4%

Молдова

0,1%

0,7%

5,9%

Эстония

– 0,7%

нет данных

0,9%

Латвия

0,3%

0,8%

1,4%

Турция

0,6%

2,3%

11,9%

Чехия

– 0,1%

нет данных

3,4%

Венгрия

0,2%

нет данных

3,9%

Франция

0,0%

нет данных

0,6%

Италия

0,1%

нет данных

0,1%

Румыния

0,5%

1,2%

3,1%
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ТРАДИЦІЇ

Фарбовані яйця є давнім і обов’язковим атрибутом свята Великодня, розговіння.
Великодні писанки не просто фарбуються: вони пишуться, тобто розмальовуються
за допомогою особливих технічних прийомів. Від цього і сама назва їх – писанки.
Про походження великодніх писанок у народі
існує безліч легенд. Згідно з однією з них, краплі
крові Розп’ятого Ісуса Христа, упавши на землю,
стали як курячі яйця і зробилися твердими як
камінь. Гарячі сльози Богоматері, котра плакала
у підніжжя Хреста, упали на ці криваво-червоні
яйця і залишили на них сліди на вигляд прекрасних візерунків. Коли Христос був знятий з Хреста і покладений до гробу, віруючі зібрали Його
сльози і поділили їх між собою. А коли пронеслася серед них радісна звістка про Воскресіння,
вони вітали одне
одного: «Христос
воскрес» і при
цьому передавали з рук в руки
Христові сльози.
Після Воскресіння
звичай цей суворо
зберігався у перш и х х р и с т и я н,
і знамення великого чуда – сльози-яйц я суворо
зберігалися у них
і були предметом
радісного дару в день Світлого Воскресіння. Згодом, коли люди почали більше грішити, Христові
сльози розтанули і зникли з потоками і річками
в морі.
Інша легенда розповідає таке. Ісус Христос,
коли ще був дитиною, любив курей, грався з ними і годував їх. І Богоматір, щоб зробити Йому
задоволення, розмальовувала курячі яйця і дарувала їх Йому в якості іграшок. Коли розпочався
над Христом суд, Матір Божа пішла до Пілата
і, щоб задобрити його, принесла йому в дарунок
розмальовані з великим мистецтвом яйця. Вона
поклала їх у свій фартух і, коли впала перед Пілатом долі, прохаючи про Сина, яйця викотилися
з фартуха і покотилися по всьому світі… Відтоді
вони служать для нас спогадом про страждання
Христові і Його воскресіння.
Зображення й візерунки, що на писанках,
дуже різноманітні і виникли ще в давнину. Цікаво те, що деякі з них характерні тільки для

тієї чи іншої місцевості. Деякі розшифрувати є
непростою справою. Турботи з виготовленням
писанок розпочинаються, як правило, ще до
Вербної неділі. Писанкарка розшуковує в селі
принаймні три яйця, які були б знесені молодою
куркою. У страсний понеділок вона розбиває до
сходу сонця об дерево ці яйця, відділяє жовток
від білка і збирає жовток в чистий, ще не користований горщик. Цей жовток повинен закріпити
фарби на яйці й надати йому особливого блиску
і краси.

яка «нечиста» жінка або тварина. Тільки за цієї
умови писанки виходять дуже гарними.
Найголовніший момент у процедурі виготовлення писанок – їх розписування – починається
у страсний четвер. Художниця-писанкарка обмиває кожне яйце у теплій воді, обтирає його
і кладе на тепле місце. Потім розпускає на легенькому вогні в чистому горщику віск і, коли
віск розпуститься, кладе в горщик обидві ручки,
якими вона потім буде розмальовувати яйце.
Попередньо приготовані фарби, в які підбавляється вищезгаданий курячий жовток. Ось тоді й
починається священне дійство…
Помилково було б думати, що художниця
буде малювати фарбами. За невеликими винятками, вона малює не фарбами, а воском.
Віск відіграє в її мистецтві активну роль: створює візерунки і всю графіку писанки. Фарби ж
діють пасивно: вони дають необхідний тон для
малюнка. Після свята писанка перетворюється в окрасу помешкання.

У той же день
вона виготовляє
особливий пристрій
для малювання, що
нагадує ручку для
написання чорнилами. Писанкарка бере шматочок
латуні, розплющує
його в тонкий лист
і обгортає його навколо швейної голки
так, щоб вийшла маленька трубка. Через неї
вона протягує кінський волос; а потім вставляє
трубку в дерев’яну ручку довжиною біля 10 сантиметрів і прив’язує трубку до ручки ниткою. Для
того, щоб робота йшла без зупинки, таких ручок
здебільшого виготовляється дві. Потім готуються
фарби, створені за власними рецептами. Фарби
розводяться тільки на «чистій» воді. Це означає,
що вода повинна бути принесена із криниці до
сходу сонця, перш ніж до неї доторкнеться будь-

Що стосується цікавих моментів, якими супроводжувалося написання писанки, то їх було досить
багато. Перш за все, обов’язковим
було приповідання різних молитов.
Ганчірка, якою обтирали бджолиний
віск (із щойно вийнятої з печі писанки), набувала магічних властивостей – часто писанкарки ховали її,
аби розпалити вогонь напередодні
наступного Великодня.
Писанки дарувалися на знак побажання добробуту, удачі, радості.
Вони символізували вияв загальної любові до
братів і сестер у Христі взагалі, дарувалися
друзям, родичам, знайомим.
Писанка – це не просто сувенір чи народна
мініатюра. Адже писанка несе в собі високий
заряд енергетики. Її писали лише в доброму настрої та з добрими побажаннями, щоб подарувати іншим на щастя, на здоров’я, на багатство,
вкладаючи в це душу.

Писанка – це не просто сувенір чи народна мініатюра. Адже писанка несе в собі
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ДО ВАШОГО ВІДОМА

ПОПОВА Евгения Федоровича (17.04), электромонтера
ЭРЦ – с юбилеем!
ЧУМАКА Валерия Васильевича (17.04), старшего
мастера ЭРЦ – с юбилеем!
МАЛОГО Александра Борисовича (18.04), старшего
мастера ЭРЦ – с юбилеем!
ГОРБ Инну Викторовну (19.04), сторожа ЭРЦ – с юбилеем!
ТАРАБРИНА Сергея Юрьевича (19.04), электрослесаря ЭРЦ.
Мы Вам желаем творческих свершений,
Решенья многих производственных задач,
От всей души сердечно пожелаем
Любви, здоровья, счастья и удач!
МОРДОВЕЦ Анастасию Александровну (14.04),
маляра-штукатура ЧП «Стил Сервис»;
ЧИРВУ Татьяну Владимировну (18.04), бункеровщика
ЧП «Стил Сервис».
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!
ХРУЛЬ Людмилу Михайловну (13.04), электромонтёра ЦСП
МП;
ШАПОВАЛА Андрея Николаевича (13.04), электромонтёра
ЦСП МП;
КУРОПТЕВА Руслана Владимировича (14.04),
электромонтёра ЦСП МП.
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!

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ГИДУЛЯНА Сергея Владимировича (13.04),
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
КРУПСКОГО Константина Евгеньевича (14.04),
механика участка РОФ-1 ГД;
ГАВРИЩУК Наталью Ивановну (15.04), сепараторщика
РОФ-1 ГД;
ДОЧИНСКОГО Валерия Юрьевича (19.04), машиниста
мельниц РОФ-1 ГД.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
КРЕНТЯ Сергея Николаевича (15.04), старшего сменного
мастера ЦПС;
СОЛДАТЕНКО Яну Александровну (16.04), машиниста
крана ЦПС МП.
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!
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