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Это важно

Маски для работников,
состоящих в ПМГУ
21 апреля этого года поступила первая партия защитных медицинских масок для работников,
которые состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины предприятия.
В условиях распространения коронавирусной инфекции и введенного в связи с этим всеукраинского карантина решение о приобретении
масок для работников, состоящих в рядах ПМГУ,
в количестве 32 тысячи штук было принято на
заседании президиума первичной организации
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ещё
в первой половине апреля. Такие маски изготавливает Криворожская швейная фабрика для
медицинских работников, а изделия, пошитые
для членов ПМГУ, имеют соответствующую профсоюзную символику.
Учитывая значительные объемы заказа, защитные маски будут поставляться и выдаваться
председателям цеховых и участковых комитетов
для последующей раздачи работникам частями – практически ежедневно в ближайшие дни.
Следует отметить, что это многоразовые четырехслойные медицинские маски из мадаполама с карманом и завязками, соответствующие
стандартам. Их можно стирать в горячей воде
и гладить утюгом.
Есть надежда, что эти изделия станут для
работников, состоящих в ПМГУ, надежной защитой в условиях распространения коронавирусной инфекции. Важно только помнить,
что многоразовые маски при правильном их
использовании будут более эффективными

в сочетании с другими методами профилактики – избегании близких контактов,
частом мытье рук с мылом, регулярной дезинфекции предметов и мест общего
пользования.
Одним из первых часть защитных масок для работников ремонтного производства ЦРМО‑2 получил председатель участкового комитета участка ремонта
оборудования основных цехов предприятия Марин Георгиев. «Очень важно,
что маски многоразовые, что их можно через время обеззараживать и пользо-

ваться вновь, – отметил предучастком. – Также хорошо, что
в этих изделиях сбоку есть
карманчик, позволяющий, например, дополнительно вставить туда фильтрующий элемент. Положительным считаю
и то, что здесь использованы
не резинки, а завязки, которые
позволяют более точно и плотно расположить маску на лице. Думаю, такой подарок от
ПМГУ на время карантина нашим работникам понравится.
Хотелось бы в это непростое
время пожелать всем выдержки и крепкого здоровья».
А председатель цехкома ЧП
«Стил Сервис» Александр Бабюк успел в тот же день и получить часть масок из первой
партии, и сразу же раздать их
своим предучасткомам для передачи работникам, которые
состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото автора
и Александра Бабюка

Актуально
В комиссии по охране труда
и пожарной безопасности
профсоюзного комитета ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» считают, что в условиях
распространения коронавирусной
инфекции и связанных с этим
вопросом карантинных
мероприятий очень важное
значение имеет дезинфекция
мест общего пользования на
предприятии, в частности,
остановочных павильонов,
контрольно-пропускных пунктов,
автотранспортных средств,
которые осуществляют перевозку
работников.
Как сообщается в распространенном предприятием пресс-релизе, автотранспорт ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», который доставляет персонал предприятия к рабочим местам,
проходит ежедневную дезинфицирующую обработку. Она осуществляется перед выходом
транспорта на линию, чтобы предотвратить
распространение вирусных инфекций, в том
числе, COVID‑19.
Ежедневную дезинфекцию специальными
средствами проходят до 75 единиц автобусов,
десять вахтовок, десять микроавтобусов, а также автомобили скорой помощи предприятия.
Работники подрядной организации тщательно обрабатывают все поверхности в салоне:
пол, двери, сидения, ручки и поручни, кабину
водителя.
По словам начальника автотранспортного
управления транспортного департамента ПАО

Чтобы предотвратить
распространение
вирусных инфекций

«АрселорМиттал Кривой Рог» Андрея Киндрата, в условиях карантина предприятие продолжает работать и осуществлять перевозки персонала к рабочим местам. Главное в такой ситуации – сделать эти перевозки максимально
безопасными, поэтому дезинфекции транспорта уделяется особое внима-

2

ние. Ежедневная обработка
убивает многие виды бактерий и вирусов, при этом она
безвредна для пассажиров.
Заботятся и о водителях. Все
они обеспечены защитными
масками и антисептиками для
рук. Состояние их здоровья
обязательно проверяется во
время предрейсовых и послерейсовых медосмотров.
Также на предприятии два
раза в сутки проводится усиленная дезинфекция на 18-ти
контрольно-пропускных пунктах и в 8-ми остановочных
павильонах. Общая площадь
этих помещений составляет
640 квадратных метров. Дезинфекцию планируют выполнять, как минимум, до завершения карантина.
Соб. инф., фото
ukraine.arcelormittal.com
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Увага: карантин
знову продовжено!
На засіданні уряду, яке відбулося 22 квітня 2020 року, було прийнято постанову № 291
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». Згідно з зазначеними вище змінами
карантин на всій території України, пов’язаний із впровадженням заходів, спрямованих запобіганню
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2,
продовжено до 11 травня 2020 року.
Маршрути руху транспортних засобів (щодо спеціальних перевезень працівників на роботу і з роботи),
які були погоджені уповноваженим підрозділом Національної поліції в період дії карантину до 24 квітня
2020 р., вважаються такими, які продовжують діяти
до 11 травня 2020 року.
Дозволено перевезення пасажирів, які
виявили бажання бути донорами крові та
(або) ї ї компонентів, на підставі посвідчення
донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем
медичного обстеження чи давання крові та (або)
її компонентів.
На період встановлення карантину та протягом 30
днів після закінчення такого періоду дозволяється
залучення працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення,
строк періодичного профілактичного медичного
огляду яких припав на період карантину, без про‑
ходження відповідного профілактичного медич‑
ного огляду.
Установлено, що не будуть підлягати обов’язковій
госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) особи, які
двічі порушили умови самоізоляції, якщо це особи
які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку.
Дозволено здійснювати обробку (в тому числі обмін інформацією) персональних даних осіб, що підлягають самоізоляції або обсервації (ізоляції):
– медичним працівникам закладів охорони
здоров’я;
– державній установі «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,
державним установам епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров’я, Міністерству цифрової
трансформації, органам з питань соціального захисту
населення, Національній поліції, Національній гвардії.
Затверджено Порядок проведення
протиепідемічних заходів,
пов’язаних із самоізоляцією осіб.
Особами, які потребують самоізоляції, є:
1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID‑19, крім осіб, які під час
виконання службових обов’язків використовували
засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
2) особи, щодо яких є підозра на інфікування, або
особи, які хворіють на COVID‑19 в легкій формі та не
потребують госпіталізації;
3) особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єди-

ного державного веб-порталу електронних послуг
(далі – с
 истема) до перетину державного кордону або
контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану
територію та виїзду з неї;
4) особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та депутатів місцевих
рад, суддів, військовослужбовців та працівників
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення
COVID‑19, забезпечують діяльність підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, які:
– провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту,
у сферах інформаційно-комунікаційних технологій,
електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;
– надають послуги у сферах життєзабезпечення
населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування,
сільського господарства, охорони здоров’я;
– є комунальними, аварійними та рятувальними
службами, службами екстреної допомоги населенню;
– включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки
і безпеки держави;

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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– є об’єктами потенційно небезпечних технологій
і виробництв.
З метою протидії поширенню COVID‑19 використовується спеціальна система. До системи вноситься
інформація про осіб, які потребують самоізоляції:
– лікуючим лікарем – стосовно осіб, щодо яких
є підозра на інфікування або осіб, які хворіють на
COVID‑19 та не потребують госпіталізації;
– працівниками закладів системи екстреної
медичної допомоги – щ одо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування
COVID‑19;
– працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного профілю – стосовно осіб, які мали контакт
з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID‑19 та
несуть ризик поширення хвороби.
За погодженням з лікуючим лікарем або з працівником державних установ МОЗ епідеміологічного
профілю особа, що потребує самоізоляції, вносить
до системи самостійно за допомогою мобільного
додатка наступну інформацію:
1) прізвище, ім’я, по батькові особи;
2) стать;
3) дату народження;
4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про місце самоізоляції
місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце
проживання особи);

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Важливо

Увага: карантин
знову продовжено!
ПОЧАТОК СТАТТІ
5) зареєстроване місце проживання особи;
6) засоби зв’язку (номер телефону);
7) місце роботи, навчання, дитячий заклад
та їх адреси;
8) можливість забезпечувати піклування за
особою;
Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я строк
самоізоляції хворого на COVID‑19 або особи
з підозрою на інфікування COVID‑19. Строк
самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
– мали контакт з хворим на COVID‑19 з моменту контакту з хворим;
– здійснили перетин державного кордону
або перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та
дали згоду на самоізоляцію з використанням
системи через мобільний додаток, з моменту
перетину державного кордону або контрольних
пунктів в’їзду.
Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку
самоізоляції.
Установлений строк самоізоляції може бути
змінено відповідно до галузевих стандартів
у сфері охорони здоров’я уповноваженими
особами.

Особи, які потребують
самоізоляції, зобов’язані
постійно перебувати
у визначеному ними місці
самоізоляції, утримуватися
від контакту з іншими
особами, крім тих, з якими
спільно проживають.
Поточний контроль за перебуванням особи
в місці самоізоляції здійснюється за вибором
особи в один із таких способів:
– працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутрішнього
порядку заходів з контролю за самоізоляцією,
державних установ епідеміологічного профілю
МОЗ, уповноваженими органами місцевого
самоврядування посадовими особами;
– за допомогою системи через мобільний
додаток.
Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації поточний
контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії, державними установами епідеміологічного профілю МОЗ,
посадовими особами уповноважених органами
місцевого самоврядування.
Поточний контроль за додержанням умов
самоізоляції з використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності
інформації, зокрема перевірки відповідності
фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного
додатка, та геолокації мобільного телефона
в момент фотографування.

Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу протягом дня особа
отримує повідомлення (push-повідомлення).
У разі отримання повідомлення особа повинна
протягом 15 хвилин за допомогою мобільного
додатка зробити фото свого обличчя.
У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо
передачі інформації за допомогою мобільного
додатка, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення
умов самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення
органами Національної поліції, Національної
гвардії контролю за додержанням зобов’язання
самоізоляції.
Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил
карантину.
Поточний контроль за додержанням правил
самоізоляції працівники Національної поліції,
Національної гвардії, державних установ МОЗ
епідеміологічного профілю, уповноважені органами місцевого самоврядування посадові
особи здійснюють шляхом проведення перевірки фактичної наявності відповідних категорій громадян за зазначеними ними адресами
самоізоляції.
З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, в парках, інших
громадських місцях працівники Національної
поліції, представники Національної гвардії,
уповноважені органами місцевого самоврядування працівники здійснюють вибіркову
перевірку документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції
іншими особами, повідомляють про неможливість одержати піклування органам соціального
захисту населення або вносять самостійно
інформацію за допомогою мобільного додатка.
Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний супровід осіб, хворих
на COVID‑19.
Особам, які потребують самоізоляції
(крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID‑19) та щодо яких органи
соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний
контроль за допомогою мобільного додатка,
дозволяється:
– двічі на день вигулювати домашніх тварин
протягом не більше ніж однієї години на добу
за умови використання засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або медичних
масок без клапану видиху;
– відвідування місць торгівлі продуктами
харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на
відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу
за умови використання засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або медичних
масок без клапану видиху.
Інформація підготовлена
юридичним відділом профкому
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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Поминальні
дні перенесуть
Як стало відомо, обласний та міський штаби з надзвичайних ситуацій та поліція
для протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції
прийняли спільне рішення
про заборону відвідування
кладовищ та місць поховань
з 25 по 27 квітня (включно). Усі
кладовища будуть зачинені, поліція забезпечить охорону
периметрів та під’їздів до цвинтарів. Громадський транспорт
буде працювати, але лише в режимі робочих перевезень, як
це було на Великодні свята. Продуктові магазини та аптеки
працюватимуть.

Мовою цифр

Під час карантину
майже на чверть
збільшився попит
на курятину
В Україні у березні дещо подешевшала курятина. Про це
свідчать дані Держстатистики.
Зокрема, за місяць (березень до лютого) ціни на тушки
курячі знизилися на 1,7% – до
54,1 грн/кг продукту. Досить
суттєво подешевшало куряче
філе – на 3%, до 92,06 грн/кг.
При цьому, інші види м’яса незначно, але зросли ціні. Так,
за місяць свинина подорожчала на 0,8% – до 116,7 грн/кг.
Яловичина зросла в ціні на 1,07%, до 138,07 грн/кг.
Крім того, за місяць в Україні подешевшало молоко – на
0,6%, сир – на 0,2% та яйця – на 12,3%. А ще впали в ціні
безалкогольні напої – на 0,4%.
Інші продукти харчування із переліку «соціальних» зросли в ціні. Так, риба та рибопродукти подорожчали на 0,2%,
макаронні вироби – на 1,5%, хліб – на 0,2%, масло – на 0,8%.
Разом з тим, за час карантину попит на курятину збільшився
майже на чверть.

Гречки вистачить
на всіх
За перший квартал 2020 року імпорт гречки в Україні сягнув 115 млн. грн, що у 6,5 раза
більше, ніж за аналогічний
період 2019 року. Про це
повідомляє прес-слу жба
Державної митної служби.
«Гречки у першому кварталі
2020 року Україна імпортувала
на 115 мільйонів гривень (4,6 млн. дол.), а це у 6,5 раза більше,
ніж за аналогічний період минулого року. При цьому експорт
гречки суттєво зменшився, з чого можна зробити висновок,
що її вистачить на всіх», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Держмитслужба оновила
інтерактивний портал щодо імпортно-експортних операцій
і минулого тижня відкрила статистичні дані по товарообігу
з Україною до 4-го знаку Українського класифікатора
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Відтепер імпорт
чи експорт конкретного товару легко відстежити. На оновленому порталі тепер можна також аналізувати дані за 2017
рік – І квартал 2020 року: імпорт, експорт, сальдо, оподаткований імпорт, надходження від митниці, податкове навантаження на одиницю обраної валюти тощо, досліджувати дані
у гривні та доларах.
«Найближчим часом буде додано кількісні показники, такі
як вага, довжина, об’єм тощо. На прикладі гречки: її імпорт
можна буде відстежувати ще й в кілограмах, тоннах», – додала Держмитслужба.
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Візьміть на замітку

Умови виплат неотриманої пенсії
Певними статтями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(далі – Закон) регулюються виплати нарахованих сум пенсій, на які пенсіонер мав право,
але не отримав своєчасно з різних причин.
Так, в частині першій статті 46
Закону передбачені умови виплати
сум пенсій, на які пенсіонер мав право,
але з власної вини не отримав своєчасно. У випадку не отримання пенсії за
минулий час, але не більше ніж за три
роки до дня звернення за отриманням
пенсії, частина суми неотриманої пенсії,
але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами,
що не перевищують місячного розміру
пенсії.
Частина друга статті 46 Закону регулює виплату неотриманої суми
пенсії з вини органу, що призначає і виплачує пенсію. У такому випадку виплата за минулий час відбувається без
обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини
доходів.
Виплати недоотриманої пенсії
у зв’язку зі смертю пенсіонера регулюються статтею 52 Закону. Сума
пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку
з його смертю, виплачується по місяць
смерті включно членам його сім’ї, які
проживали разом з пенсіонером на
день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходи-

лися на його утриманні, незалежно від
того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.
До непрацездатних членів
сім’ї належать:
– чоловік або дружина, батько, мати,
якщо вони є особами з інвалідністю або
досягли пенсійного віку та отримують
пенсію за віком;

– діти (у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня
смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали
особами з інвалідністю до досягнення
18 років;
– діти, які навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи

загальної середньої освіти, а також
професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між
завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або
у період між завершенням навчання за
одним освітньо-кваліфікаційним рівнем
та продовженням навчання за іншим за
умови, що такий період не перевищує
чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років,
та діти-сироти – до досягнення ними 23
років незалежно від того, навчаються
вони чи ні;
– чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи
сестра, дідусь чи бабуся померлого
годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною
(дітьми) померлого годувальника до
досягнення нею (ними) 8 років.
Ольга НЕВОЛІНА,
заступник начальника відділу нагляду
за правильністю призначення та
виплати пенсій УПСЗН виконкому
Металургійної в місті ради

КОРИСНО ЗНАТИ

Телефони «гарячих ліній» органів Пенсійного фонду
України у місті Кривому Розі на період карантину
Відділи обслуговування громадян (сервісних центрів) управлінь обслуговування громадян
Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області у м. Кривому Розі
№

РАЙОН

АДРЕСА РОЗТАШУВАННЯ ВІДДІЛУ

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

1

Довгинцівський

вул. Ярослава Мудрого, 85а

(0564) 94 71 51
(068) 769 64 71

2

Інгулецький

пр. Південний, 1

(0564) 94 71 47
(098) 569 47 16

3

Металургійний

вул. Степана Тільги, 20

(0564) 94 71 46
(068) 891 88 80

4

Покровський

вул. Ватутіна, 37в

(067) 626 24 52
(067) 626 24 58

5

Тернівський

вул. С. Колачевського, 133

(067) 626 24 53

6

Саксаганський

вул. Покровська, 17а

(067) 501 85 97

7

Центрально-Міський

вул. Петра Калнишевського, 1а

(067) 501 82 93

Інформація надана департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

5

№ 15 (725)

23 апреля 2020 г.

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Електронні паспорти у Дії
Уряд запровадив електронний паспорт громадянина України
та електронний паспорт для виїзду за кордон
Постановою Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 2020 р. № 278
затверджено Порядок застосування
відображення в електронному вигляді
інформації, що міститься у паспорті
громадянина України у формі картки,
та відображення в електронному
вигляді інформації, що міститься
у паспорті громадянина України для
виїзду за кордон, під час реалізації
експериментального проекту щодо
застосування зазначених відображень.

особи українською мовою та латинськими
літерами;
–стать;
–дата народження;
–місце народження;
–відцифрований підпис особи (за наявності);
–відцифрований образ обличчя особи;
–унікальний номер запису в Реєстрі;
–дата видачі та закінчення строку дії паспорта;
–серія та/або номер паспорта;
–орган, який видав паспорт;
–податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків)
або повідомлення про відмову від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу).

Цей Порядок визначає процедуру замовлення,
формування, пред’явлення та встановлення достовірності відображення в електронному вигляді
інформації, що міститься у паспорті громадянина
України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті
громадянина України для виїзду за кордон, на період
проведення експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень.
Процедура замовлення та формування зазначених
відображень Є БЕЗОПЛАТНОЮ.

У е-паспорті та е-паспорті для виїзду за кордон
відображаються дані про місце проживання (у разі
наявності в Реєстрі) як додаткова змінна інформація.
Особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку
і в установленому законодавством порядку отримала паспорт громадянина України у формі картки та
паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
може замовити е-паспорт та/або е-паспорт для виїзду за кордон. Для цього необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії,
критерії якого підтримують його використання, та
пройти електронну автентифікацію і надати згоду на
використання персональних даних.

Е‑паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон
можуть пред’являтися протягом періоду
реалізації експериментального проекту
замість паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон у таких випадках:
–перевезення пасажирів повітряним, залізничним транспортом (у межах держави);
–надання послуг поштового зв’язку;
–проведення банківських операцій;
–підтвердження віку під час придбання пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових
виробів;
–надання послуг з медичного обслуговування;
–пред’явлення на вимогу працівника правоохоронного органу документа, що посвідчує особу
та підтверджує громадянство України;
–користування бібліотеками та надання бібліотечних послуг;
–надання готельних послуг;
–надання телекомунікаційних послуг;
–пред’явлення на вимогу уповноваженої особи
під час відвідування адміністративних будівель;
–надання адміністративних послуг;
–повернення сплачених за товар коштів;
–участь у виборах Президента України, народних
депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських
та місцевих референдумах.
Юридичним та фізичним особам дозволяється застосовувати у своїй діяльності е-паспорт та
е-паспорт для виїзду за кордон також в інших випадках за умови виконання вимог Порядку.
Е‑паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон
відображають таку інформацію:

E‑паспорт – це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому особі
засобами Єдиного державного демографічного
реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR‑кодом), який забезпечує отримання
інформації з Реєстру інформаційними ресурсами
єдиної інформаційної системи МВС на запит Єдиного державного веб-порталу електронних послуг
«Портал Дія».

E‑паспорт та е-паспорт для виїзду за кор‑
дон формуються автоматично засобами «Пор‑
талу Дія». Ці паспорти будуть діяти доки ді‑
ятимуть відповідні паспорти у формі картки.
Особі автоматично надсилається через мобільний
додаток «Порталу Дія» повідомлення про формування е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон
разом з унікальним електронним ідентифікатором
(QR‑кодом) або про неможливість такого формування у зв’язку з відсутністю в Реєстрі необхідної
інформації.
Доступ особи до е-паспорта та/або е-паспорта
для виїзду за кордон блокується в разі визнання
недійсними паспорта громадянина України у формі
картки та паспорта громадянина України для виїзду
за кордон.
Е‑паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон
пред’являються особою на електронному носії
без додаткового пред’явлення паспорта грома‑
дянина України у формі картки та/або паспорта
громадянина України для виїзду за кордон.

E‑паспорт для виїзду за кордон – це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду
за кордон, оформленому особі засобами Реєстру,
разом з унікальним електронним ідентифікатором
(QR‑кодом), який забезпечує отримання інформації
з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС на запит «Порталу Дія».

–назва паспорта;
–прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності)

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном

6

Перевірка достовірності е-паспорта та/або
е-паспорта для виїзду за кордон здійснюється з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR‑коду), який забезпечує отримання даних
з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС на запит «Порталу Дія».
Особа може подавати е-паспорт та е-паспорт для
виїзду за кордон через «Портал Дія» як електронну
копію відповідних паспортів у формі картки.

+38 067 638 32 38
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

МАРКЕВИЧА Виктора Николаевича (22.04),
старшего мастера УПП РП;
ЮЖАКОВУ Викторию Викторовну (22.04),
машиниста мельниц УПОиСС РП;
ЗАВГОРОДНЕГО Юрия Борисовича (23.04),
водителя погрузчика УПП РП;
ГОЛОЩУК Ирину Викторовну (24.04), машиниста
крана СПС РП.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с Днём рождения
именинников ветеранов УЖДТ ГД:
РАЦА Эдуарда Давидовича, 13.04.1937;
ТРУБИЧА Михаила Николаевича, 13.04.1957;
ЖУКА Михаила Владимировича, 14.04.1935;
АНДРОПОВА Юрия Анатольевича, 15.04.1961;
ТОКАРЕВА Ивана Павловича, 22.04.1942;
МАРКОВЦА Александра Григорьевича,
25.04.1954.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
ДАВЫДЕНКО Валерия Ивановича (24.04),
грузчика ЧП «Стил Сервис» – с 55-летием;
ДОБРОДИЙ Оксану Викторовну
(24.04), изолировщика ЧП «Стил
Сервис» – с 40-летием.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
ПЕТРЕНКО Ирину Николаевну
(25.04), бункеровщика ЧП «Стил
Сервис» – с 30-летием.
Пусть в душе всегда царят
Счастье и гармония!
Пусть звезда любви горит,
Льется чувств симфония!

ВОЛИКОВА Андрея Васильевича (21.04),
сменного мастера ЦПС;
МАРКАРЯНА Игоря Артёмовича (21.04),
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
ПШИКОВУ Алену Викторовну (22.04), машиниста
крана МП ЦПС;
ЕГОРОВУ Ирину Валериевну (24.04), машиниста
крана МП ЦПС;
НЕСТЕРОВА Владислава Валерьевича (25.04),
машиниста крана МП ЦПС;
ЯСЕНОВИЧА Антона Петровича (25.04),
исполнителя художественных работ ЦПС;
ЧЕРКАСОВА Александра Витальевича (25.04),
бригадира двора изложниц ЦПС.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слёз и бед!
ДОМАШИНУ Светлану Ивановну (20.04),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
КОЗЫРКО Сергея Сергеевича (25.04)
электромонтёра (бригадира) РОФ-1 ГД.

АБІТУРІЄНТУ ДО УВАГИ

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
Запрошує на навчання випускників
загально-освітніх шкіл (9-11-х класів), ліцеїв,
гімназій, професійно-технічних навчальних
закладів (без сертифікатів ЗНО)
за спеціальностями:

• ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО;
• ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ
І ФЕРОСПЛАВІВ;
• ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ;
• ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА;
• ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ;
• ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
(ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА).

ИЩЕНКО Сергея Александровича (25.04),
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
РЫБАКОВУ Раису Анатольевну (22.04),
электромонтёра ЦСП МП;
КАПУСТУ Татьяну Владимировну (23.04),
электромонтёра ЦСП МП;
БОЙКО Татьяну Борисовну (23.04),
электрослесаря ЦСП МП.
Пусть станет яркой ваша жизнь,
И счастьем озарится,
Пусть всё, что радует,
Не раз в ней повторится!
Легко сбываются мечты
И эти пожелания:
Тепла, удачи, доброты,
Любви и понимания!

На веб-сайті нашого коледжу
впроваджено попередню реєстрацію
абітурієнтів через мережу Інтернет:
http://kmt.in.ua/abiturientu/
prijmalna-komisiya
яка допоможе вам вчасно
підготувати документи, необхідні
для участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання.

Інформацію щодо особливості вступної
кампанії 2020 року, умов і термінів навчання
в нашому закладі освіти можна отримати
за телефоном приймальної комісії:

(068) 780-91-70
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС,
НАШІ МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!
50051, м. Кривий Ріг,
Металургійний район,
вул. Медична, 4
kknmetau18@gmail.com
http://kmt.in.ua
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