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25 травня 2021 року 
в Києві пройшов 
VIIІ з’їзд Федерації 
професійних спілок 
України.  З’їзд підбив 
підсумки роботи 
Федерації за останні 
п’ять років та визначився 
із завданнями на 
наступний п’ятирічний 
період щодо найбільш 
актуальних соціально-
економічних  
та трудових питань. 

Відбувся з’їзд ФПУ

Семейный отдых на море

Согласно календарю совсем скоро  
стартует летний оздоровительный сезон. 
Как он будет проходить в этом году для 
работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  
и его дочерних предприятий? 
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Закінчення. Початок на стор. 1

У роботі з’їзду взяли участь 340 делегатів від 45 всеукраїнських проф-
спілок, в тому числі й від ПМГУ, та 25 територіальних профоб’єднань. 
Серед делегатів була і голова ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
Наталя Маринюк. 

У режимі відеоконференції до учасників звернулись з привітаннями 
керівники міжнародних профспілкових об’єднань та національних проф-
центрів зарубіжних країн. Також у форумі взяли участь керівники цен-
тральних органів державної влади та управління, соціальні партнери, 
представники громадських організацій.

З’їзд як вищий керівний орган ФПУ заслухав звіт Ради ФПУ, представ-
лений головою ФПУ Григорієм Осовим, також було обговорено та при-

йнято Стратегію діяльності Федерації профспілок України на 2021-2026 
роки «Час дій та якісних змін». З’їзд прийняв низку заяв і резолюцій 
з питань захисту трудових прав працівників, молодіжної політики то-
що. Відповідно до порядку денного також було розглянуте питання вне-
сення змін і доповнень до Статуту ФПУ.

Під час з’їзду також відбулися вибори голови найчисельнішого наці-
онального профоб’єднання. На цю посаду було висунуто два кандида-
ти: голову ФПУ Григорія Осового та заступника голови ФПУ Володими-
ра Саєнка.

Шляхом відкритого голосування переважна більшість делегатів, а са-
ме 271 людина, підтримали кандидатуру Григорія Осового. Таким чином, 
його було обрано головою ФПУ на новий термін.

Вл. інф.

Зліт об’єднав членів ПМГУ з первинних ор-
ганізацій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
Південного, Північного, Інгулецького, Цен-
трального гірничо- збагачувальних комбіна-
тів, «Сухої Балки», «Кривбаспроекту», «Ме-
тінвест – КРМЗ», «ШЛЯХПОСТАЧ КР», а також 
студентів фахових коледжів Криворізького на-
ціонального університету: Інгулецького, Ав-
тотранспортного, Політехнічного, Гірничого, 
Гірничо- електромеханічного.

Старт профспілковому зльоту дав заступ-
ник голови Криворізької міської ради ПМГУ Ар-
тур Белошавін. У відкритті молодіжного фору-
му взяв участь перший заступник голови ПМГУ 
Валерій Гавриленко. Він побажав криворізьким 
активістам не боятися проявляти свої лідер-
ські якості і на зльоті, і в повсякденному житті, 
і у своїх первинних організаціях.

Досвідчений тренер Інна Новицька (дирек-
тор компанії «Нова персона») прагнула не про-
сто здружити членів ПМГУ з різних організа-
цій, а найголовніше – навчити молодих людей 
ефективно працювати в команді. Проведений 
нею тренінг на тему «Аргументована мотивація 
профспілкового членства» викликав неабияку 
зацікавленість у присутніх. Її заняття вимага-
ли від активістів креативного підходу до вирі-
шення завдань, творчості, відповідних знань та 
впевненості у власних силах.

У захваті також учасники зльоту молодіжно- 
профспілкового активу підприємств та на-
вчальних закладів Кривбасу були від організо-
ваних компанією «Qvest out» командоформую-
чих квестів. Мобільність, кмітливість, командна 
цілеспрямованість, максимальна самовіддача 
кожного учасника – без цього важко було кон-
курувати з гідними суперниками.

Підбиваючи підсумки молодіжного зльоту, 
організатори залишилися задоволеними. Усе 
пройшло динамічно. Молодіжний актив здру-
жився. Учасники форуму повезли додому теплі 
спогади, позитивний настрій і заряд бадьорості.

Як поінформував голова комісії молодіжної 
політики, культурно- масової та спортивної ро-
боти профкому ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» Сергій Олійник, первинку підпри-
ємства на зльоті представляли 7 чоловік – це 
молоді працівники та студенти Державного уні-
верситету економіки та технологій. Програма 
зльоту- семінару була дуже насиченою, пізна-
вальною та цікавою.

«Першого дня треба було представити ві-
зитки команд, це було так зване домашнє за-
вдання, – зазначив він. – Наша команда зібра-
лась в останній момент, бо це було пов’язано 
з роботою, навчанням її учасників, тож бага-
то часу на підготовку не мали. Відтак нашу ві-
зитку, програма якої передбачала зокрема роз-
повідь про своє підприємство, ми підготували 
беспосередньо на місці. Думаю, експромт вий-
шов непоганий».

Дуже добре була вибудувана програма Інни 
Новицької. Це було на свіжому повітрі, заняття 
проходили активно, з залученням всіх учасни-
ків, в кожній команді кожен виконував якусь 
функцію, кожен мав можливість проявити себе, 
показати свою молодіжну активність. Як пред-

ставити себе? Як розповісти про себе креатив-
но і цікаво за обмежений час, щоб тобі повіри-
ли, пішли за тобою? Потім було обговорення 
практикуму, який дала «Нова персона».

Третій день були квести, де, звичайно, дове-
лось і побігати, і проявити кмітливість. Та моло-
дим це тільки на радість! Наші студенти взагалі 
були в захваті від такого виїзного інтерактив-
ного навчання.

А взагалі, молодіжний семінар пройшов на 
належному рівні, як і завжди проводить місь-
кком ПМГУ.

Дуже сподобався молодіжний зліт-семінар 
голові цехкому коксового цеху коксохімвироб-
ництва Марії Мелецькій: «Я тільки другий мі-
сяць очолюю цехком, набираюся досвіду, то-
му для мене найперш важливі були навчальна 
частина та спілкування, обмін першим досвідом 
зі своїми колегами з інших підприємств. Нас се-
ред іншого вчили вмінню вести діалог, виступа-
ти на людях, відстоювати свою точку зору. Ду-
маю, здобуті на зльоті знання та навички допо-
можуть мені в громадській роботі».

Оксана ШАХМОТЬ, Сергій СОЛОВЙОВ,
фото надано учасниками зльоту

Молодіжний зліт: 
пізнавально і динамічно

Відбувся з’їзд ФПУ

З 18 по 21 травня на базі санаторію «Орлівщина», що в Новомосковську, проходив зліт-семінар 
молодіжного профспілкового активу підприємств та навчальних закладів Кривбасу. Організовуючи 
цей традиційний виїзний захід, Криворізька міська рада Профспілки металургів і гірників України 
ставила за мету згуртувати членів ПМГУ з різних профспілкових первинок та підвищити рівень знань 
і комунікативних навичок представників молодого покоління.

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/


3

№ 17 (775)
28 мая 2021 г.

 ЛЕТО‑2021

Как сообщила Галина Владимировна, в этом 
году перечень здравниц, расположенных на 
морских курортах нашей страны, в которых 
в летнее время смогут отдохнуть работники 
предприятия, состоящие в ПМГУ, вместе с чле-
нами своих семей, приобретя туда путёвки 
по льготной стоимости, несколько изменился 
по сравнению с прошлым годом. В частности, 
с учётом ранее поступавших от работников- 
членов ПМГУ пожеланий, в профкоме позабо-
тились о расширении географии морских на-
правлений для летнего отдыха. Так, в перечень 
здравниц, утверждённый решением президиу-
ма профкома, в которые предстоящим летом 
будут предоставляться путёвки для аресело-
ровцев, состоящих в ПМГУ, добавился пансио-
нат «Жемчужина прибоя», расположенный 
на курорте Кирилловка в Запорожской обла-
сти. Также в настоящее время ведётся рабо-
та по заключению договора о сотрудничестве 
с ещё одной новой здравницей – пансионатом 
«Лагуна» в Коблево на Николаевщине.

При этом будет продолжено сотрудничество 
с теми здравницами, которые с учётом отзы-
вов отдыхающих, хорошо себя зарекомендо-
вали в плане качества предоставляемых услуг 
и комфорта в предыдущие годы. Таким обра-
зом, и предстоящим летом арселоровцев сно-
ва ждут в пансионате «Рута» (пгт Затока 
Одесской области), на базе отдыха «Аму-
лет» (село Железный Порт Херсонской об-
ласти) и в пансионате «Панорама» (город 
Бердянск Запорожской области).

Во всех указанных здравницах работни-
ки предприятия, состоящие в ПМГУ, по предо-
ставленным им семейным путёвкам будут посе-
ляться в двух- и трёхместные номера со всеми 
удобствами (в «Руте» категории «полулюкс»), 
в которых есть кондиционер, телевизор, холо-
дильник, обеспечивается круглосуточно горя-
чее и холодное водоснабжение. Везде арсело-
ровцам будет предоставляться трёхразовое пи-
тание (в «Руте» и «Панораме» – в ресторане по 
типу «шведский стол»). Везде (кроме «Панора-
мы») они смогут поплавать не только в море, 
но и при желании в бассейне, оборудованном 
на территории здравницы.

Во всех здравницах ждут арселоровцев на 
отдых в период с июня по сентябрь. Продол-
жительность заезда везде будет составлять 8 
дней. Также везде можно будет отдыхать бес-
платно без предоставления койко- места с ма-

лолетними детьми (в «Панораме» и «Жемчу-
жине прибоя» – с детьми до 6 лет, в «Амулете» 
и «Руте» – до 5 лет).

Нужно отметить, что занимаясь организаци-
ей летнего семейного отдыха для работников 
ПАО «АМКР», состоящих в ПМГУ, в нынешнем 
году в ПО ПМГУ, как всегда, исходили из того, 
что предоставляемые путёвки должны предус-
матривать обеспечение в здравницах таких ус-
ловий (бытовых, питания и т. д.), которые бы 
максимально способствовали должному оздо-
ровлению отдыхающих.

Согласно решению президиума профко-
ма ПО ПМГУ работникам ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» и дочерних предприятий, состоя-
щим в ПМГУ, путёвки в морские здравницы ле-
том-2021 будут предоставляться по льготной 
стоимости, которая составляет 40% от пол-

ной стоимости. Для детей в возрасте до 18 лет, 
в возрасте от 18-ти до 23-х лет, которые яв-
ляются студентами дневной формы обучения, 
и для других взрослых членов семьи работни-
ка (муж, жена,), не работающих на предприя-
тии, установлена такая же льготная стоимость, 
но с учётом норм действующего Налогового ко-
декса Украины.

В связи с ограниченностью средств, которы-
ми в настоящее время располагает ПО ПМГУ 
ПАО «АМКР» для приобретения семейных путё-
вок «на моря», данные путёвки будут в первую 
очередь предоставляться тем членам профсою-
за, которые продолжительное время не пользо-
вались такой возможностью для оздоровления.

Тем, кто оздоравливался по путёвкам два го-
да подряд в 2019–2020 годах (без учёта пу-
тёвок в «Азов» и «Алые паруса»), в 2021 году 
путёвки предоставляться не будут.

Работники, которым предоставлялись путёв-
ки на оздоровление один раз в течении двух 
предшествующих лет – в 2019 или 2020 году 
(путёвки в принадлежащие предприятию пан-
сионаты «Азов» и «Алые паруса» не учитыва-
ются), смогут приобрести путёвку на летний 
сезон-2021 по льготной стоимости, увеличен-
ной на 10%.

Кроме морских здравниц, в летнее время по-
прежнему будут принимать арселоровцев, со-
стоящих в ПМГУ, также здравницы, располо-
женные на признанных курортах в западных 
регионах Украины, в которые предоставляются 
путёвки с начала текущего года.

Что же касается пансионатов предприятия 
«Алые паруса» и «Азов», то относительно их 
работы предстоящим летом вопрос пока оста-
ётся открытым. Администрацией ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» было организовано вы-
ездное совещание в ОК «Алые паруса» с при-
глашением на него представителей ПО ПМГУ 
и других профсоюзных организаций, дей-
ствующих на предприятии. Планируется про-
ведение в ближайшее время такого же сове-
щания в «Азове». При этом позиция ПО ПМГУ 
предприятия остаётся неизменной: «Алые па-
руса» и «Азов» должны работать предстоя-
щим летом и принимать у себя арселоровцев 
с их семьями, позаботившись об обеспече-
нии в пансионатах необходимых санитарно- 
противоэпидемических мер, актуальных в ны-
нешнее «ковидное» время».

Подготовил Виктор БЕЛИК

Семейный отдых на море
Согласно календарю совсем скоро стартует летний оздоровительный сезон. Как он будет  
проходить в этом году для работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и его дочерних предприятий? 
Соответствующей информацией поделилась заместитель председателя комиссии по оздоровлению 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР» Галина Горбачевская.

Во всех здравницах ждут 
арселоровцев на отдых 

в период с июня по сентябрь. 
Продолжительность заезда везде 
будет составлять 8 дней. Также 

везде можно будет отдыхать 
бесплатно без предоставления 

койко- места с малолетними детьми  
(в «Панораме» и «Жемчужине 
прибоя» – с детьми до 6 лет, 

в «Амулете» и «Руте» – до 5 лет).

Работникам ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» и дочерних 
предприятий, состоящим  

в ПМГУ, путёвки в морские 
здравницы летом-2021 будут 
предоставляться по льготной 

стоимости, которая составляет 
40% от полной стоимости. 
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА

З 1 липня в Україні очікують збільшення роз-
міру пенсійних виплат. Це станеться через змі-
ну прожиткового мінімуму для непрацездат-
них громадян. В результаті мінімальна пенсія 
зросте на 85 грн (зараз вона складає 1769 грн) 
і становитиме 1854 грн.

Одночасно виростуть надбавки особам з ін-
валідністю внаслідок війни, учасникам лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
а також пенсії за особливі заслуги. Всі заплано-
вані урядом перерахунки виплат проводяться 
автоматично і не вимагають особистого звер-
нення пенсіонерів.

Загалом розмір пенсійних виплат в Україні 
варіюється від:

– мінімального, який не може бути мен-
шим за прожитковий мінімум, а надбавка за 

додатковий стаж становить 1% від нього;
– до максимального, який складає не більше 

десяти прожиткових мінімумів. Зараз він дося-
гає 17690 грн, а в липні становитиме 18540 грн.

Наступне підвищення виплат заплановане 
на 1 жовтня. Воно торкнеться пенсіонерів у ві-
ці 75–80 років, яким буде встановлено місячну 
доплату до пенсії у розмірі 400 грн.

Черговий перегляд прожиткового мінімуму 
та пов’язаних з ним пенсійних виплат відбу-
деться 1 грудня. Мінімальна пенсія підвищить-
ся до 1934 грн, а максимальна до 19340 грн.

Тетяна ПОДОПРИГОРА, 
головний спеціаліст відділу нагляду 

за правильністю призначення  
та виплати пенсій УПСЗН виконкому 
Металургійної районної в місті ради.

29 квітня 2021 року загальними 
зборами акціонерів ПАТ «АрселорМiттал 
Кривий Рiг» прийнято рішення про 
виплату акціонерам дивідендів, яка 
буде здійснюватись через депозитарну 
систему України.

Дивіденди для виплати акціонерам ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг», акції яких ста-
ном на 24:00 годину 20.05.2021 року обліко-
вувались на рахунках, відкритих в депозитар-
ній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС», будуть на-
правлені через депозитарну систему України, 
на рахунок цієї депозитарної установи, для по-
дальшої виплати депонентам – акціонерам ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг».

Акціонери ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», 
рахунки яких відкрито в депозитарній устано-
ві ТОВ «УПР-ФІНАНС», зможуть отримати ди-
віденди тільки після отримання коштів для ви-
плат на рахунок ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Відповідно до чинного законодавства випла-
та дивідендів буде здійснюватись виключно за 
умови укладання акціонером договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах з депо-
зитарною установою.

Акціонерам, які уклали договір про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах з ТОВ «УПР-
ФІНАНС», виплата дивідендів буде здійснена 
банківським переказом на рахунок, який був 
зазначений акціонером в анкеті рахунку в цін-
них паперах, при укладанні такого договору 
або пізніше при внесенні змін до рахунку в цін-
них паперах акціонера. Жодних додаткових 
дій для отримання дивідендів від акціонера не 
вимагається.

Акціонери, які не укладали договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ 
«УПР-ФІНАНС» та акції яких зберігаються на 
рахунках в ТОВ «УПР-ФІНАНС» для отриман-
ня дивідендів на акції ПАТ «АрселорМiттал 

Кривий Рiг», мають можливість звернутись до 
ТОВ «УПР-ФІНАНС» для підготовки документів, 
необхідних для укладання договору про обслу-
говування рахунку в цінних паперах.

Для цього необхідно надіслати на 
електронну адресу ТОВ «УПР-ФІНАНС» 
doc@upr.org.ua наступну інформацію:

– копія (сканована) сторінок паспорта, що 
містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, 
по батькові, дата та місце народження, серія 
та номер паспорту, дата видачі, орган, що ви-
дав, фотографія(в тому числі вклеєна за досяг-
ненням віку 25 та 45 років), місце проживання.  
У разі наявності у акціонера паспорта грома-
дянина України нового зразка на пластиковій 
картці додатково надається копія (сканована) 
витягу з Єдиного державного демографічного 
реєстру щодо місця проживання;

– копія (сканована) довідки про присвоєн-
ня ідентифікаційного номеру згідно з Держав-
ним реєстром фізичних осіб – платників подат-
ків та інших обов’язкових платежів. У разі, як-
що акціонер через свої релігійні переконання 
відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків, замість 
довідки про присвоєння ідентифікаційного но-

мера надається копія(сканована) сторінки пас-
порта акціонера, з відміткою про це;

Довідку (скановану, фото або формат pdf) 
що містить інформацію щодо реквізитів банку 
(рахунок, картка повинна обов’язково нале-
жати акціонеру!), у якому відкрито поточний 
рахунок, картковий рахунок, за яким акціонер 
бажає отримувати доходи (дивіденди) за цін-
ними паперами. Довідку надає банк або можна 
отримати реквізити через систему клієнт-банк 
(наприклад: Приват24) в он-лайн режимі;

– адресу для листування обов’язково із за-
значенням поштового індексу. На цю адресу 
Укрпоштою, після опрацювання, будуть наді-
слані документи (виписка з рахунку в ЦП, дру-
гий примірник заяви про приєднання). Якщо 
адреса співпадає з адресою прописки – зазна-
чити це, та надати тільки поштовий індекс;

– інформація щодо номера телефону для 
зв’язку з акціонером;

– інформація щодо e-mail (адреса електро-
нної пошти) акціонера (за наявності);

В темі електронного листа необхідно повніс-
тю вказати прізвище ім’я та по батькові акціо-
нера для прискорення пошуку.

В тексті електронного листа необхідно 
вказати один із способів отримання 
підготовлених бланків документів:

– бланки надіслати на e-mail (адреса елек-
тронної пошти);

– бланки надіслати засобами поштового 
зв’язку;

– бланки документів не надсилати та зали-
шити для підписання особисто за місцезнахо-
дженням ТОВ «УПР-ФІНАНС».

За результатами розгляду інформації, отри-
маної від акціонерів у спосіб, зазначений у лис-
ті, акціонеру будуть надані відповідні блан-
ки документів для підписання, квитанція для 
сплати послуг ТОВ «УПР-ФІНАНС» та інструкції 
для подальших дій акціонера.

До уваги акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», 
рахунки в цінних паперах яких було відкрито 
в ліквідованій депозитарній установі ПАТ «Промінвестбанк»

Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС»:  
03143, м.Київ, вул. Метрологічна, буд. 14-Б, оф. 405, телефони: (044) 362-79-73, (044) 33-999-73, 

Сайт: www.upr.org.ua Ел. пошта: doc@upr.org.ua

Перерахунок пенсій з 1 липня 2021 року

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
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22-го мая в рамках 52-й Спартакиады 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кото-
рая проводится среди работников пред-
приятия, состоящих в ПМГУ, в стрелко-
вом тире «Тайга» прошёл второй отбо-
рочный тур соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

По его итогам определились 12 команд, 
которые вышли в финал. По информации 
СК «Богатырь», финалистами стали коман-
ды кузнечного цеха, СПЦ-2, РП+УЦДСР, 
ГТЦ+РУ ГД, Прокат-3, ДАТП+ЦСО КХП, 
ШУ ГД, ВТЦ, ФЧЛЦ+ЦПИ, КЦ+СРЦ КХП, 
ФСЛЦ+ЦСП и конвертерного цеха. 

Финал соревнований пройдёт 29-го 
мая. Начало – в 8.00. Сразу после за-
вершения соревнований состоится це-

ремония награждения команд, которые 
станут чемпионами и призёрами Спарта-
киады в этом виде спорта.

Фото предоставлено  
Татьяной ПЕРШИНОЙ

 52‑Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Первинна організація ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
1-го червня 2021 року влаштовує для дітей працівників 
підприємства-членів ПМГУ конкурс малюнка крейдою 

«Світ – очима дітей». 
Цей захід, присвячений Дня захисту дітей, буде проводитись на новій 
набережній ставка у парку Б.Хмельницького (там, де був «Поплавок»).

Час проведення заходу: з 14.30 до 17.00.

14.30 – 15.30 – реєстрація учасників та ін-
терактивні ігри з кращими організатора-
ми ДОТ;
15.30 – 16.45 – конкурс малюнка на 
вільну тему  «Світ – очима дітей»; 
16.45 – 17.00 – нагородження учасників 
по вікових категоріях  та номінаціях.

Захід буде проводитися з дотриманням протиепідемічних заходів 
та обмежень на період карантину.

Для участі у ньому потрібно попередньо записатися у голів цехових та дільничних комітетів 
ПО ПМГУ структурних підрозділів підприємства, де працюють батьки дітей.

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

З організаційних питань щодо заходу звертатись 
до відповідального за його проведення голови комісії 
молодіжної політики, культурно-масової та спортивної 

роботи профкому ПО ПМГУ ПАТ «АМКР» Сергія Олійника
067 53912 11

Определились финалисты соревнований 
по стрельбе из пневматической винтовки
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАРАН Тетяну Михайлівну (24.05), 
електромонтера з ремонту обмоток та 
ізоляції електроустаткування ЕРЦ;
КЛЮЄВУ Любов Юріївну (25.05),  
електромонтера з ремонту обмоток та 
ізоляції електроустаткування ЕРЦ.
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Зі святом Дня народження!

• • •

ПОДВАЛЮК Татьяну Валериевну 
(24.05), машиниста крана РОФ №1 ГД;
ЛЕСИКА Ивана Васильевича (24.05), 
машиниста насосных установок РОФ №1 
ГД;
КУЛИК Светлану Николаевну (26.05), 
машиниста крана РОФ №1 ГД;
БЕСКЕВИЧ Ольгу Леонидовну (29.05), 
машиниста эксгаустера РОФ №1 ГД.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

• • •

ЯКИМЕНКО Анжеліку Олександрівну 
(25.05), електромонтера ЦМП МВ;
БОРТНИКА Андрія Васильовича 
(27.05), начальника дільниці ЦМП МВ;
СВИРИДКО Ірину Костянтинівну 
(28.05), електромонтера ЦМП МВ;
АНДРУСЕНКО Ольгу Михайлівну 
(29.05), електромонтера ЦМП МВ.
Хай пливе щасливо ваш життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

• • •

ПРОХОДУ Євгена Валерійовича 
(24.05), керівника ЦПС;
РУЩАКА Геннадія Степановича 
(26.05), підготувача составів до 
розливки плавок ЦПС.
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Звернення до батьків
Кількість смертельних випадків та травмуван-

ня серед дітей в 2021 році змушує представників 
Головного управління ДСНС України у Дніпропе-
тровській області звернутися до кожного грома-
дянина країни, особливо до батьків.

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають на-
призволяще, там, де на кожному кроці на них чатує 
небезпека.

Завжди потрібно пам’ятати, що користування 
маленькими громадянами вогнем, газом, елек-
тричними приладами, невідомими предметами – 
це вкрай небезпечно.

Також незнання елементарних правил безпеч-
ної поведінки – часта причина сумних та трагічних 
наслідків.

Тож, шановні батьки! Не залишайте дітей без на-
гляду та дбайте про їх безпеку. На власному при-
кладі показуйте, що дотримуватися правил безпеч-
ної поведінки в побуті – це важливо і необхідно 
для життя.

Ваше завдання не тільки годувати, одягати, пе-
ревіряти домашні завдання дітей, а й виховувати 
в них навички культури безпечної поведінки. Ви 
зобов’язані регулярно проводити виховну роботу 
з малечою стосовно користування газом, водою, 
побутовою хімією, ліками тощо.

Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить 
тільки від нас самих!

Головне управління ДСНС України 
у Дніпропетровській області

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 АНЕКДОТЫ

Мудрость – это когда ты 
скрываешь то, что умнее 
других, но так, чтобы они 
об этом догадались.

• • •

Накупил сегодня 
деликатесов: картошки, 
огурцов, редиски. Ну 
а что?! Средний класс, 
всё-таки, могу себе 
позволить!

• • •

Искусственный 
интеллект становится 
всё более популярным 
из-за вымирания 
естественного.

• • •

Я пью кофе, чтобы у меня 
была энергия полежать 
на диване с открытыми 
глазами.

• • •

Жить нужно так, чтобы 

в 26 лет диктаторы 
высылали за тобой 
истребитель.

• • •

Да здравствует кризис! У 
соседей кончились деньги 
на ремонт. Затихли дрели 
и перфораторы!

• • •

– Хочу поменять работу.
– На что?
– На деньги.

• • •

В дверях квартиры 
Либермана торчала 
записка: «Респект и 
уважуха, открыть не 
смогли».

• • •

Если тебя обидели, не 
давай волю гневу. Просто 
глубоко вдохни, потом 
выдохни и слушай свое 
сердце. Стреляй между 
двумя ударами.

• • •

– Дорогой, я у тебя одна 
такая?
– Конечно, дорогая, 
иначе бы я уже давно 
повесился.

• • •

Не любовница, а третья 
половинка.

• • •

Кризис среднего 
возраста: дети выросли, 
а ты нет.

• • •

Все у меня идет по плану. 
Осталось узнать –  
чей это план.

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
mailto:vmeste.profinfo%40gmail.com?subject=%5B%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%5D

