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Помним

Живые цветы к Мемориалу
8 мая, в День памяти и примирения, накануне 75-летия Победы над нацизмом
во Второй мировой войне в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялось
торжественное возложение цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы.
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К 75-летию победы

Помощь ветеранам
предприятия – участникам
Второй мировой войны
В ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поддерживаются
многие добрые традиции. Одна из них – материальная поддержка
ветеранов предприятия, которым выпало в своей жизни пройти
через Вторую мировую войну со всеми её испытаниями – нелёгкими
и для воинов-фронтовиков, и для тружеников тыла, и для тех, кому
было суждено пережить нацистскую оккупацию.
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Помним

Живые цветы к Мемориалу
8 мая, в День памяти и примирения, накануне 75-летия Победы над нацизмом
во Второй мировой войне в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялось торжественное
возложение цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы.
Почтить память погибших во время войны
работников предприятия, имена которых выбиты на плитах памятного комплекса, с соблюдением всех установленных карантинных
ограничений сюда пришли представители менеджмента, профсоюзного комитета ПО ПМГУ
предприятия, а также ветераны, в прошлом
работавшие на разных руководящих должностях, находящиеся ныне на заслуженном
отдыхе.
Корзины с живыми цветами к Мемориалу
возложили заместитель генерального директора по производству Александр Иванов,
директор департамента по персоналу Юлия
Чермазович, финансовый директор – г лавный
бухгалтер Сергей Пличко, исполняющий обязанности директора по охране труда и промышленной безопасности Михаил Сёмин,
председатель профкома ПО ПМГУ предприятия Наталья Маринюк и председатель комиссии профкома по охране труда и пожарной
безопасности Николай Грибок.
Срели тех, кто в этот день пришёл отдать
дань памяти погибшим криворожстальцам,
были Александр Зозуля, работавший директором по социальным вопросам, директором
сталеплавильного департамента, бывший
директор энергетического департамента
Александр Каменев, Сергей Теслюк, возглавлявший департамент по охране труда
и промышленной безопасности.
«Мемориал, возле которого мы находимся, – э
 то символ связи поколений всех работников крупнейшего горно-металлургического
предприятия Украины, – отметил в беседе
А. Зозуля. – И
 наша святая обязанность – ч
 тить
память тех, кто не вернулся домой с войны.
Я надеюсь, что со временем здесь также появится мемориальная плита, на которой будут
выбиты имена арселоровцев, погибших уже
в наше время в зоне АТО на востоке Украины. Всем желаю крепкого здоровья, успехов
в труде, удачи и процветания!».

«Я всегда гордился и горжусь родным предпри- всех ветеранов, всех работников предприятия и всех
ятием, – поделился в свою очередь А. Каменев. –  криворожан с 75-летием Победы и пожелать крепкого
И сегодня я очень рад снова находиться в строю здоровья, как сейчас говорят, 36,6, удачи во всех
криворожстальцев – а рселоровцев. День Победы делах, бодрости и оптимизма!».
всегда был для нас самым волнующим, самым дорогим
Сергей СОЛОВЬЁВ,
праздником. Поэтому хочу от всей души поздравить
фото Виктора БЕЛИКА и Павла МАЙОРОВА

 Охорона праці

Кращі колективи отримали нагороди
«Лідери в галузі охорони праці»
у першому кварталі 2020 року отримали подарунки.
Під час візиту до виробничих цехів подарунки та сертифікат переможцям
вручив генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо з побажаннями і надалі працювати безпечно та дотримуватися усіх
вимог охорони праці.
Програма заохочення для максимального мотивування працівників «АрселорМіттал Кривий Ріг» до безпечної праці була розроблена в департаменті
з охорони праці та промислової безпеки. Вона стане частиною вже існуючої
системи управління охороною праці.
Кращим трудовим колективом за результатами роботи у першому кварталі
2020 року став вальцетокарний цех прокатного департаменту під керівництвом
Валерія Гуляєва. Цех отримав сертифікат на 100 тисяч гривень. Кращою
виробничою бригадою стала бригада дільниці №1 з утримання та ремонтів
конструкцій ремонтного цеху гірничого департаменту під керівництвом майстра Ігоря Албула. Кожен член бригади отримав по 3 тисячі гривень.
Інформація надана корпоративною газетою «МЕТА ЛУРГ»
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Помощь ветеранам
предприятия – участникам
Второй мировой войны
В ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поддерживаются многие добрые традиции.
Одна из них – материальная поддержка ветеранов предприятия, которым выпало в своей жизни
пройти через Вторую мировую войну со всеми её испытаниями – нелёгкими и для воинов-
фронтовиков, и для тружеников тыла, и для тех, кому было суждено пережить нацистскую оккупацию.

В этом году, как сообщил председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Олейник, на
средства, выделенные профкомом, были приобретены продуктовые наборы к празднику Победы
для 20 ветеранов предприятия.
Несколько дней накануне праздника представители комиссии молодёжной политики, культурно-
массовой и спортивной работы профкома при
участии профсоюзных активистов из структурных
подразделений, соблюдая все меры безопасности,
предусмотренные условиями продолжающегося карантина, навещали ветеранов предприятия – у частников Второй мировой войны, чтобы поздравить
их с приближающимся Днём Победы и передать
к празднику продуктовые наборы, приобретённые
за средства профкома. Ветеранам, которые в годы войны принимали непосредственное участие
в боевых действиях, кроме продуктовых наборов,
также вручалась денежная материальная помощь
в размере 1 тыс. грн.
Общаясь у себя дома с гостями из профкома,
давно находящиеся на заслуженном отдыхе люди
выглядели искренне растроганными оттого, что
о них помнят в профсоюзе родного предприятия,
что считают там своим долгом оказывать им всяческую поддержку – такую необходимую тем, кто
дожил до столь преклонного возраста при очень
нелегкой судьбе.
А представители профкома в свою очередь смотрели на этих людей, слушали их и понимали, что
о каждом из них, наверное, можно было бы написать целую книгу, чем-то похожую на знаменитую
шолоховскую «Судьбу человека».
Вот, к примеру, Иван Андреевич Титаренко, которому в этом году исполняется 99 лет. Несмотря
на свои годы, бывший моряк-балтиец, орденоносец – участник героической обороны блокадного
Ленинграда, больше 30 лет проработавший машинистом воздуходувных турбин на ТЭЦ‑1 комбината

Спасибо вам, наши ветераны!
Самый низкий поклон от тех
поколений, которым добытая
вами Победа позволила многие
годы прожить в мирной стране
и не знать, что такое война.
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«Криворожсталь», по-прежнему держится вполне
бодро, молодцом –вот что значит флотская закалка!
Представители профкома, конечно же, пожелали
ему благополучно дожить до ста лет.
Андрей Федотович Загон и Василий Егорович
Головин сперва на собственном опыте узнали, что
такое жизнь в оккупации, и только потом стали
воинами. Их фронтовые дороги поэтому были не
очень долгими, но свой путь к Победе они смогли
пройти так, что заслужили ордена за проявленную воинскую доблесть. Интересно, что обоим им
выпало бить врага на Балтике, а затем оба стали
настоящими профессионалами литейного дела на
Криворожском металлургическом заводе.
Стефания Михайловна Синельник была 13-летней
девчонкой, когда оккупанты угнали её на работу
в Германию. Но вернувшись после освобождения
в родную страну, она всем доказала, что пережитое рабство не отбило у неё любовь к труду. Она
не представляла своей жизни без него до 79-ти
лет. Только в таком возрасте она ушла на пенсию,
проработав до того 38 лет инструментальщицей
в копровом цехе «Криворожстали».
Сима Львовна Менис спасала жизнь раненым
бойцам, будучи сестрой милосердия в передвижном госпитале. Демобилизовалась из армии, дослужившись до высокого звания подполковника
медицинской службы. Затем 25 лет проработала
в горнотранспортном цехе НкГОКа.
Ветераны с волнением благодарили представителей профкома за внимание к ним и оказанную им
материальную помощь. А в ответ слышали: «Это
Вам спасибо, это Вам – самый низкий поклон от
тех поколений, которым добытая Вами Победа позволила многие годы прожить в мирной стране и не
знать, что такое война».
Виктор БЕЛИК.
Фото автора и предоставлено комиссией
молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

№ 17 (727)
8 мая 2020 г.

 Нужное дело

Автостоянка для работников
по инициативе ПМГУ
В эти дни на территории
шахтоуправления по подземной
добыче руды горного департамента
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
активно ведётся строительство
автостоянки для работников
структурных подразделений ШУ.
Инициатива оборудовать автостоянку
принадлежит цеховому комитету
профсоюза металлургов и горняков
шахтоуправления, который возглавляет
Сергей Сапёлка.
– В последнее время к нам обращалось много работников, состоящих в ПМГУ, по вопросу
о том, что человеку, приехавшему на работу на
автомобиле, негде его поставить, – г оворит С.
Сапёлка. – К ак таковой автостоянки у нас нет,
автомобили люди ставят прямо возле въезда
на территорию ШУ, а там не хватает для всех
места. К тому же там имели место случаи краж
из салонов автомобилей. Особенно обострился
вопрос по автостоянке после введения карантина, когда в условиях ограничения работы общественного транспорта многие работники были
вынуждены добираться на работу на легковых
автомобилях. Поэтому мы вышли с инициативой
построить для работников автостоянку на территории предприятия.
После обращений по этому вопросу в администрацию предприятия было получено соответствующее разрешение, выделено место, и с начала апреля закипела работа. Был вывезен му-

сор, распланирована территория на площади 1100
квадратных метров, начаты установка освещения
и обустройство покрытия стоянки.
– Автостоянка будет рассчитана примерно на
60–70 автомобилей, – говорит С. Сапёлка. – Она
будет соответствовать всем стандартам. Если
всё будет нормально, то, думаю, уже в мае новая
автостоянка сможет заработать. Хотелось бы отметить, что деятельное участие в её обустройстве
принимают работники 10-го и 34-го участков ДСФ,
постоянно помогают в этом вопросе, в частности, члены ПМГУ Константин Синегин, Андрей

Яременко, Сергей Богдан, Владимир Качаненко,
Владимир Малай.
Интересно, что, кроме этого, цехком занимается
оборудованием зала психологической разгрузки
для работников, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков. По словам С. Сапёлки, в зале
уже есть теннисный стол, закуплены ракетки, теннисные мячи, имеется и бильярдный стол, который
в ближайшее время тоже будет установлен. Также
здесь можно будет попробовать себя в дартсе,
сыграть в шашки и шахматы.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Павла МАЙОРОВА

Помогли с ремонтом
пешеходного перехода
Тот из работников предприятия, кто ежедневно пользуется трамвайными маршрутами №№ 9 и 3
и выходит на конечной остановке в районе восточной группы цехов, знает, что на пути его следования к КПП‑19 в двух местах есть пешеходный переход через железнодорожные пути. Им пользуются,
в частности, работники ЖДЦ‑2, ЖДЦ‑4, ОИЦ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ФСЛЦ ООО «Литейно-
механический завод», ЧП «Стил Сервис». В последнее время этот переход, находящийся совсем рядом
с трамвайной остановкой, был в таком состоянии, что ходить там было травмоопасно.
Рассказывает председатель участкома ПМГУ
ФСЛЦ ООО «Литейно-м еханический завод» Людмила Бондарь:
– О состоянии этого пешеходного перехода я знала не понаслышке, так как сама им ежедневно
пользуюсь. К тому же с этой проблемой ко мне подходили работники нашего цеха, а также расположенного у нас буфета. В свою очередь я обратилась по этому вопросу
в комиссию по охране труда и пожарной безопасности профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». После уточнения некоторых деталей
и непосредственного выезда на место к решению вопроса были подключены
департамент по охране труда и промышленной безопасности предприятия,
руководство ЖДЦ № 3, и буквально на днях, оперативно этот переход через
железнодорожные пути был приведен в порядок и отремонтирован. Теперь
риск получить там травму сведён на нет: когда по нему идёшь, нога никуда
не проваливается и не скользит. Более того, через некоторое время здесь
обещают сделать более капитальное обновление пешеходного перехода.
Хотелось бы поблагодарить за оперативное решение этого вопроса комиссию по охране труда и пожарной безопасности профкома ПО ПМГУ,
департамент по охране труда и промышленной безопасности предприятия,
руководство ЖДЦ № 3.
Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлено Людмилой БОНДАРЬ

4

№ 17 (727)
8 мая 2020 г.

К 75-летию Победы

Помним. Гордимся!
Мы не имеем права забывать о тех, кто защищал родную
землю от врага на полях сражений и кто самоотверженно
трудился ради Победы.

Тем, на чью долю выпало пережить
самую страшную войну в истории человечества – Вторую мировую, до сих
пор, спустя 75 лет, тяжело вспоминать,
сколько потрясений, горя и боли принесла та война в их жизнь, сколько
близких людей забрала и сколько перечеркнула надежд. Но мы не имеем
права забывать о них – о
 тех, кого привыкли называть ветеранами войны, кто
защищал родную землю от врага на
полях сражений, кто самоотверженно

трудился ради Победы в тылу, кто выстоял, не сломался, оказавшись под
нацистской оккупацией.
– По последним данным, собранным
в феврале этого года, в ветеранской
организации «АрселорМиттал Кривой
Рог» на тот момент насчитывалось
1682 человека, относящихся к категории ветеранов войны, – говорит
председатель комиссии ветеранов
вой
н ы Совета ветеранов предприятия Татьяна Александровна Жда-

новская. – Из них 140 человек – это
участники боевых действий, включая
11 героев-
ф ронтовиков, добывших
для нас победу над нацизмом в годы
Второй мировой войны, и 36 бывших
узников нацистских концлагерей. Всем
участникам боевых действий по традиции ко Дню Победы выплачивается
материальная помощь от предприятия.
И в этом году каждому из них было
перечислено по 2 тыс. грн. Также для
каждого фронтовика администрацией
предприятия были приобретены продуктовые наборы, и мы должны совместно в ближайшие дни доставить
их нашим уважаемым ветеранам по
месту жительства.
Наша комиссия постоянно поддерживает связь с ветеранами вой
н ы,
состоящими на учёте в нашей ветеранской организации. – рассказывает
Татьяна Александровна. – Интересуемся какая кому нужна помощь, и в меру
наших сил и возможностей стараемся
содействовать решению тех проблем,
например, хозяйственно-бытового характера, с которыми нередко сталкиваются наши ветераны. Так, за прошлый
год к нам поступило 76 обращений от
ветеранов с просьбой о помощи: они
просили помочь с ремонтом неработающих лифтов, с оформлением различных документов, сертификатов на
бесплатные медикаменты, наладить
газоснабжение и теплоснабжение жилья. И по всем этим обращениям мы
в свою очередь обращались в соответствующие инстанции, чтобы решить
вопросы, волнующие наших ветеранов.
В этой связи хочется отметить активность членов нашей комиссии – Юлии

Николаевны Делевой и Петра Григорьевича Кравченко. Они всегда также готовы проведать наших больных
товарищей. Не забываем поздравлять
наших юбиляров с посещением их на
дому. Большое спасибо профсоюзному
комитету ПМГУ предприятия, который
в этом нам очень помогает – выделяет
деньги, чтобы мы могли приобрести
для поздравления юбиляров красивые
букеты цветов, открытки, подарки.
К сожалению, с каждым годом ряды
ветеранов войны редеют, один за другим эти столько пережившие и столько
сделавшие для родной страны люди
уходят от нас. Вот и возникла у нас
идея в память о тех фронтовиках, кого
больше нет с нами, сделать баннер – 
с их портретами и краткой, собранной
нами, информацией о заслугах этих
уважаемых людей, отмеченных многими орденами и медалями.
Эту идею сразу поддержал председатель Совета ветеранов Владимир Лукич Заяц. Откликнулись на неё
и в профкоме предприятия, выделили
деньги на изготовление такого баннера. Большую помощь в различных
организационных моментах оказали
нам в комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профкома. В настоящее время
изготовленный баннер о
 пять-таки при
участии представителей названной комиссии профкома уже занял видное
место в нашем Совете ветеранов.
Завершила свой рассказа Татьяна
Александровна просьбой через газету
передать самые тёплые поздравления
с Днём Победы всем ветеранам войны.
Виктор БЕЛИК, фото автора

Візьміть на замітку

Про доплати до пенсій
Постановою від 1 квітня 2020 р.
№ 251 Кабінет Міністрів України
врегулював деякі питання підвищення
пенсійних виплат і надання соціальної
підтримки окремим категоріям
населення у 2020 році.
Зокрема, з 1 квітня 2020 р. установлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень
особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80
років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних
виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством,
не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та
яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які
отримують пенсію та досягли 80-річного віку, після 1 квітня 2020 р., встановлюється і виплачується
з дати досягнення зазначеного віку.
У разі коли після встановлення зазначеної вище
щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, не досягає 2 600
гривень, таким особам надається доплата до пенсії
в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсії.
Також встановлено, що у 2020 році перерахунок
пенсій буде проводитися з 1 травня із застосуван-

ням коефіцієнта збільшення показника середньої
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, який враховується для обчислення
пенсії, в розмірі 1,11.
У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягатиме 100 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховуватиметься
під час подальших перерахунків пенсії.
З 1 травня 2020 р. в разі, коли щомісячний розмір
пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством (крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, не
досягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших
перерахунків пенсії.
Зобов’язано Міністерство соціальної політики та
Пенсійний фонд України забезпечити проведення
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до 25 червня 2020 р. виплати одноразової грошової
допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV‑2, у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення з числа:
– одержувачів пенсії, розмір пенсійних виплат
у яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 000 гривень станом на
1 квітня 2020 року;
– одержувачів державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою
допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою
годувальника або державну соціальну допомогу
дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю»);
– одержувачів державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю;
– одержувачів тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату.
Виплата одержувачам одноразової грошової допомоги здійснюватиметься через установи уповноважених банків, а також шляхом доставки засобами
АТ «Укрпошта».
Інформація надана юридичним
відділом профкому ПО ПМГУ
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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У Кривому Розі
працюють ринки

Візьміть до уваги

29 квітня 2020 р. урядом прийняте
рішення, згідно з яким дозволяється робота
агропродовольчих ринків, які є операторами
ринку харчових продуктів відповідно до Закону
України «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів»,
за умови дотримання протиепідемічних вимог
до діяльності агропродовольчих ринків,
встановлених головним державним
санітарним лікарем України.

Дозволено
деякі планові
операції
4 травня 2020 рок у затверд жено
зміни до пункт у 8 постанови
Кабінет у Міністрів України від
11 березня 2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної
хвороби COVID‑19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV‑2»,
відповідно до яких на період
карантину забороняється закладам
охорони здоров’я проведення
планових заходів з госпіталізації та
планових операцій, крім:
– надання медичної допомоги на території
областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим
випадком COVID‑19, становить менш як 50
відсотків;

– надання медичної допомоги внаслідок
ускладненого перебігу вагітності та пологів;
– надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
– надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я
пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
– надання паліативної (вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами) медичної допомоги у стаціонарних умовах;
– проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових
операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів
з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV‑2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину повинна
забезпечити:
– проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних
вимог;
– присутність не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок.
На Головного державного санітарного лікаря України покладено обов’язок розробити та затвердити протиепідемічні
вимоги до діяльності агропродовольчих ринків.
На рішення уряду невідк ла дно відреаг ува ла комісія
з питань техногенно-е кологічної безпеки та надзвичайних сит уацій м. Кривого Рог у, якою 30 квітня було прийняте рішення дозволити роботу агропродовольчих ринків,
за умови дотримання наступних протиепідемічних
вимог:
– допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців
і відвідувачів на територію виключно за наявності медичної
маски або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу;
– наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку
диспенсерів з антисептиком;
– кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на
території ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торгівельної
площі ринку;
– відстань між робочими місцями продавців має складати
не менше трьох метрів;
– місця торгівлі обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями;
– проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три
години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця по завершенню кожного
робочого дня.
Крім того, має бути забезпечений жорсткий контроль
з боку правоохоронних органів. Вони щодня мають проводити позапланові перевірки за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог та забезпечити
відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринків території.
За інформацією Держпродспоживслужби у Кривому Розі
18 агропродовольчих ринків зареєстровано як оператори
ринку харчових продуктів, з них в умовах карантину зможуть працювати тільки 11.

Ринки будуть відкриватися
в міру готовності та отримання актів
відповідності за підписом керівника ринку,
Криворізького міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби
та Криворізького відділу поліції.
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА

Що треба знати,
обираючи ім’я дитині
Ім’я фізичної особи є найдавнішим способом індивідуалізації
людей у суспільстві, а одним із найбільш важливих серед
особистих немайнових прав фізичної особи – є право на ім’я.
не пізніше одного місяця від народження дитини
зареєструвати народження в державному органі
реєстрації актів цивільного стану і одночасно присвоїти їй прізвище, ім’я та по батькові.
При присвоєнні імені новонародженій дитині
необхідно дотримуватись наступних правил:

Коли людина вперше відчула своє внутрішнє
«его», свою індивідуальність, тоді вона вперше спробувала відокремити себе з-поміж інших членів певної соціальної групи за допомогою вигуку, певного
звуку, які в подальшому і стали прототипом її імені.
В подальшому ім’я фізичної особи пройшло суттєву
історичну трансформацію від односкладових вигуків у племенах, аж до багатослівних та досить
складних для сприйняття конструкцій.
Ім’я сильно пов’язане з особистістю за загальним
правилом структури імені фізичної особи «тричленна»: складається з прізвища (родового імені), ім’я
(особистого імені та по батькові (патріархального
імені).
Надання імені вперше покладено на батьків,
опікунів, в окремих випадках на органи опіки та
піклування. Батьки зобов’язані невідкладно, але

а) ім’я дитини (особисте ім’я) визначається за
згодою її батьків, або матір’ю дитини, якщо вона
не перебуває у шлюбі (ст. 146 Сімейного кодексу
України);
б) дитині може бути дано не більше двох імен,
якщо інше не випливає зі звичаю національної
меншини, до якої належить мати або батько.
Саме особисте ім’я дитині присвоюється батьками довільно, виходячи з власних уподобань, які
можуть ґрунтуватися на різних чинниках, наприклад,
асоціації з близькими людьми, літературними героями, героями кінофільмів та серіалів, політичними чи
громадськими діячами тощо. При присвоєнні імені
батьки можуть використовувати низку словників,
в яких міститься перелік спеціальних імен. Такий
перелік не може вважатись вичерпним та незмінним,
і батьки вправі обирати своїм дітям імена ті, що не
зазначені у цих довідниках.
Імена не є випадкові слова, оскільки вони сторіччями най прискіпливішим чином відбирались людьми та відображають історію народу, його побут, вірування, фантазії, художню творчість.
Цікавою є присвоєння подвійного імені дитині. Подвійні імена були відомі ще в епоху дохристиянської
Русі. Популярними подвійні імена залишилися і в пе-

ріод Козацької доби, (Богдан – Зиновій Хмельницький, Іван – Павло І, Андрій – Роман Шептицький).
Історичне пояснення такій традиції полягає в тому,
що подвійне ім’я складали ніби із двох імен Світського та хресного (батьківського та такого, що дано
під час таїнства хрещення (княгиня Ольга-Олена,
Данило Галицький – Іоан, князь Володимир-Василь).
Правом подвійного імені вже встигли скористатися деякі українські сім’ї (більш притаманно особам,
які проживають на території Західної України, шлюб
із іноземцем).
Важливим питанням, яке стосується володіння
іменем, є закріплена законом можливість фізичної
особи на транскрибований запис її прізвища та імені
відповідно до своєї національної традиції, тому що
жодна мова чи алфавіт не пристосовані для того,
щоб передавати транскрипцію іншої мови чи алфавіту. Написання іншомовних слів транскрипцією відповідає милозвучності чужої мови (Софі Лорен, а не
Софії Лорен, Джон Грін, а не Джона (Івана) Зеленого,
Андрія Воробья, а не Андрія Горобця).
Поширеною в останній час стає поява в Україні
таких імен, як Альона (замість Олена), Анна (замість
Ганна), Алєксєй (замість Олексій), Владімір (замість
Володимир), Єкатєріна (замість Катерина).

Юлія БУЯН, головний спеціаліст
відділу державної реєстрації актів цивільного
стану по Інгулецькому та Металургійному
районах у місті Кривому Розі Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Подаємо заяву про шлюб онлайн
Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану по Інгулецькому
та Металургійному районах у місті
Кривому Розі Південно-С хідного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
повідомляє, що на час карантину щоб
не допустити поширення коронавірусу,
на підставі Наказу Південно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
від 13.03.2020 № 194/7 з 16.03.2020
відділами державної реєстрації актів
цивільного стану зупинено особистий
прийом громадян.

(https://dracs.minjust.gov.ua/) за своєю електронною поштою, зайти на портал та обрати найпершу
заяву – « Заяву про державну реєстрацію шлюбу»;
– заповнити усі запропоновані графи та прикріпити
сканкопії документів, що вказані у нижній частині
заяви (зверніть увагу, що такі документи необхідно
прикріпити у кожній із трьох вкладок заяви – «Загальне», «Наречений», «Наречена»);
– сплатити обрані послуги онлайн (комісія веббанку становить 3 грн) або в банківському відділенні/
терміналі й так само прикріпити сканкопію чеку;
– додати електронний підпис (кнопка в кінці заяви)
та натиснути «Відправити».
Все – заяву подано!
Для коректного відображення та роботи
порталу рекомендуємо перед подачею
заяви очистити кеш та файли cookie свого
браузеру, а після подачі – п
 еревіряти
сповіщення в особистому кабінеті, щоб
не пропустити важливих повідомлень.

Проводиться виключно:
– реєстрація смерті;
– реєстрація народження;
– видача витягів про народження із зазначенням
відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135
Сімейного Кодексу України;
– реєстрація шлюбу і розірвання шлюбу на
підставі заяв, поданих до 13.03.2020.
Проте, не слід забувати, що подати заяви про
державну реєстрацію шлюбу чи розірвання шлюбу
можна не виходячи з дому через Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного
стану громадян».
Відділ також приймає заяви про державну
реєстрацію шлюбу безпосередньо при особистому
зверненні громадян, але попередньо обов’язково

А в разі виникнення будь-яких питань – 
телефонуйте до відділу ДРАЦС.

слід зателефонувати і записатись на певний день
та час.

Подати заяву про шлюб онлайн досить
просто та зрозуміло, варто лише:
– зареєструватися на порталі «Звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану»
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Для отримання будь-яких
консультацій ви можете звертатися
за телефонами відділу:
(068) 388 07 08, (0564) 92 82 99
Світлана СІМУТЕНКО, начальник відділу
державної реєстрації актів цивільного стану по
Інгулецькому та Металургійному районах у місті
Кривому Розі Південно-С хідного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ДАНАЕВА Павла Таусултановича (8.05),
и.о. мастера РОФ-1 ГД.

 АБІТУРІЄНТУ ДО УВАГИ

Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Ткаченко Людмилу Владимировну (5.05),
электромонтера по ремонту обмоток и изоляции
электрооборудования ЭРЦ;
Борщенко Наталию Александровну (6.05),
сторожа ЭРЦ;
Кошевую Татьяну Юрьевну (8.05), испытателя
электрических машин ЭРЦ.

БОЯКОВУ Алёну Ивановну (1.05),
электромонтёра ЦМП МП;
ВОЛЯНИК Викторию Анатольевну (2.05),
электромонтёра ЦМП МП;
БАЛАБУ Сергея Владимировича (6.05),
электрослесаря ЦМП МП;
МАЙСТРЕНКО Викторию Николаевну (9.05),
электромонтёра ЦМП МП;
ДЯЧЕНКО Алёну Николаевну (10.05),
электромонтёра ЦМП МП.
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.
САВЧЕНКО Александра Ивановича (3.05),
бригадира слесарей-ремонтников РОФ-1 ГД –
с 50-летием!
Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света.
Здоровья крепкого, богатого стола.
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добра!
КОЗАР Екатерину Сергеевну (2.05), машиниста
конвейера РОФ-1 ГД;
КОЛИВАШКО Юрия Ярославовича (3.05),
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
И чередой успехов в жизни,
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!
ДУДНИКОВУ Валентину Ивановну (3.05),
машиниста крана ЦПС;
ДЕЙНЕГУ Андрея Ивановича (5.05),
электромонтёра ЦПС;
КРАВЦОВУ Лину Леонидовну (8.05),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ТОТЫША Руслана Сергеевича (9.05), бригадира
двора изложниц ЦПС.

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).

Желаем уюта, комфорта, тепла
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
БОРИСЕНКО Виолетту
Владимировну (04.05.) маляра ЧП
«Стил Сервис» – с 40-летием!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

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

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»

