
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

 ПОМНИМ

 АНОНС

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com

№ 18 (679) • 16 мая 2019 г.

Праздник 
со слезами 
на глазах
8 мая, в День памяти и примирения, 
накануне Дня победы над нацизмом 
во Второй мировой войне, возле Мемориала 
боевой и трудовой славы ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» состоялся торжественный 
митинг, посвященный этим датам. 
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 ЭХО СОБЫТИЯ

 ПОМНИМ

8 мая, в День памяти 
и примирения, накануне 
Дня победы над нацизмом 
во Второй мировой вой-
не, возле Мемориала 
боевой и трудовой славы 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный этим датам. 
Почтить память погибших во время 

той вой ны работников предприятия, 
имена которых выбиты на плитах 
памятного комплекса, сюда пришли 
представители администрации, проф-
союзного комитета ПО ПМГУ, город-
ской и районной власти Кривого Рога, 
работники многих структурных под-
разделений ПАО «АМКР». Почетными 
гостями торжественного мероприятия 
стали убеленные сединами участники 
боевых действий, ветераны вой ны, те, 
кто, несмотря на свой почтенный воз-
раст, смогли по состоянию здоровья 
присутствовать на митинге.

После волнующего вступления, зво-
нов памяти и традиционной минуты 
молчания право возложить к  подно-
жию Мемориала корзины с  цветами 
было предоставлено заместителю ге-
нерального директора предприятия 
по производству Александру Иванову, 
Криворожскому городскому голове 
Юрию Вилкулу, председателю проф-
союзного комитета ПО ПМГУ Наталье 
Маринюк, председателю Металлур-
гического районного в  городе совета 
Геннадию Шаповалову, председате-
лю Совета ветеранов ПАО «АМКР» 
Владимиру Заяцу и  участнику АТО 
младшему сержанту 25-й отдельной 
воздушно- десантной бригады водите-
лю ЦПА Александру Мениву.

Затем слово для выступления на ми-
тинге было предоставлено Алексан-
дру Иванову. Он подчеркнул, что соби-
раясь каждый год в  канун памятных 
героических дат у Мемориала и отда-
вая дань погибшим, нам очень важно 
сохранить чувство огромной благодар-
ности, уважения к  ветеранам и  пере-
дать его будущим поколениям. Трудно 
найти такую семью, которую бы тем 
или иным способом не затронула эта 
вой на, которая бы не понесла утраты. 
Поэтому мы бесконечно благодарны 
за подвиг ветеранам и храним светлую 
память о тех, кто не смог дожить до на-

ших дней. Насколько хрупок наш мир 
отчетливо понимаешь в наши дни: нам 
важно все сделать для того, чтобы сбе-
речь его, как в свое время это сделали 
наши отцы и деды. Обращаясь к при-
сутствующим ветеранам, заместитель 
генерального директора предприятия 
пожелал им крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой.

Юрий Вилкул в  своем выступле-
нии на митинге отметил, что Кри-
вой Рог помнит подвиг ветеранов- 
победителей, всех, кто, в  частности, 
освобождал город в  феврале 1944-го 
года, восстанавливал разрушенные 
здания, заводы в  послевоенное вре-

мя, кто дал возможность нам сегодня 
жить и работать. В то же время очень 
скорбно то, что герои той вой ны ухо-
дят. Так, по словам мэра, сегодня в жи-
вых осталось только три освободителя 
нашего города, а  участников боевых 
действий  –   136. Поэтому городская 
власть приняла все необходимые ре-
шения в социальном плане, чтобы все 
категории ветеранов не ощущали тя-
гот сегодняшнего дня. К  сожалению, 
уже пятый год идет вой на на востоке 
Украины и  там гибнут наши ребята, 
многие возвращаются с увечьями, ра-
ненные, и город делает все возможное, 
чтобы помочь и этим участникам бо-

евых действий. Городской голова по-
желал присутствующим ветеранам, 
участникам боевых действий крепко-
го здоровья, уверенности в  завтраш-
нем дне и бодрости духа.

Об очень высокой цене, которую за-
платил наш народ за победу, напом-
нила присутствующим в своем высту-
плении на митинге Наталья Маринюк. 
День Победы справедливо считают 
праздником со слезами на глазах. Так, 
по данным современных исследова-
телей, за время боёв за Криворожско- 
Никопольский регион за период с сен-
тября 1943  года по февраль 1944  года 
погибло около 200  тысяч советских 
воинов. Население Кривого Рога за пе-
риод оккупации уменьшилось более 
чем в два раза. Перед вой ной в городе 
проживало 212 тысяч человек, а после 
освобождения осталось всего около 
92  тысяч, из них взрослых мужчин  –   
около 19 тысяч. Огромный материаль-
ный ущерб был нанесен городу –  более 
1 миллиарда советских руб лей. Были 
уничтожены тысячи зданий, взорваны 
54 шахтных ствола. После освобожде-
ния на промышленных предприятиях 
было обезврежено более 40 тысяч мин. 
46 криворожан, храбро сражавшихся 
на фронтах Второй мировой вой ны, 
получили звание Героя Советского Со-
юза. Огромен также вклад ветеранов 
в  послевоенное восстановление горо-
да и  промышленных предприятий, 
за что им большая благодарность. Ве-
теранам Наталья Маринюк пожелала 
крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и  бодрости духа, а  всем присутсвую-
щим –  мирного неба над головой, сча-
стья и достатка в семьях.

На митинге, поблагодарив, в  част-
ности, администрацию и  профсоюз-
ный комитет ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» за постоянную 
поддержку ветеранской организации 
предприятия, также выступил Влади-
мир Заяц.

Затем выступившие на торжествен-
ном митинге подошли к присутствую-
щим ветеранам и тепло поприветство-
вали их живыми цветами, обменялись 
поздравлениями. А  через некоторое 
время в небо над предприятием взле-
тели белые воздушные шары в  виде 
птиц, символизируя стремление при-
сутствующих к  миру и  лучшему бу-
дущему. Закончился митинг общим 
возложением цветов.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Кроме публичного чествования 8-го и 9-го мая памяти павших в годы Второй мировой 
вой ны воинов- освободителей от нацизма, в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» существуют и другие добрые традиции, в том числе –  материальной поддержки 
участников Второй мировой вой ны из числа работников нашего предприятия. 

«Предцехкомы структурных подразделений подают накануне Дня Победы соответствующие заявки, –  пояснила инструктор 
комиссии молодёжной политики, культурно- массовой и спортивной работы профкома Галина Павловская, –  и на выделенные 
профкомом средства приобретаются продуктовые наборы к празднику. Знаете, сейчас такое время, что для наших ветера-
нов вой ны входящие в набор продукты (сахар, фруктовый сок, рыбные консервы, крупы, печенье, подсолнечное масло, 
конфеты) лишними на праздничном столе точно не будут. Вот и в этом году наша профсоюзная организация продолжила 
добрую традицию чествования победителей нацизма –  представители профактива лично поздравили восемнадцать быв-
ших работников предприятия, вручив им не только эти наборы общей стоимостью шесть тысяч гривень, но и материальную 
помощь в размере тысячи гривень каждому».

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото предоставлено профкомом горного департамента

Праздник со слезами на глазах

ПОДАРКИ БЫВШИМ ФРОНТОВИКАМ

На фото: предцехком испытательного центра горного департамента Александр ДЖЕНЮК 
и участник Второй мировой вой ны бывший работник испытательного центра ГД Виктор Константинович ЛИХМАН.
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 ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА

 З ПЕРШИХ ВУСТ

Протягом останнього часу осві-
тянська галузь переживала глибоку 
і  довготривалу кризу, яку поглиби-
ли соціально- економічна ситуація 
в Україні, відсутність державної, регі-
ональної політики щодо підготовки 
фахівців нової генерації, неодноразові 
намагання знівелювати профтехосві-
ту, професійно- технічні навчальні за-
клади ІІ рівня акредитації, позбавити 
їх економічної фінансової підтримки. 
Між тим змінилася законодавча база, 
яка вимагає реформування підготов-
ки кадрів шляхом децентралізації 
управління, надання закладам освіти 
широкої автономізації та їх інтеграції 
з роботодавцями, підприємцями.

Серед головних викликів сучаснос-
ті –  демографічний спад, як в Україні 
так і в країнах Євросоюзу, сплеск робо-
чої міграції, високі соціальні запити 
молоді щодо привабливості робочого 
місця, доступність освіти, отримання 
високої заробітної плати та роботи за 
кордоном, зростання впливу соціаль-
них мереж на вибір роду занять та сти-
лю життя.

У Кривому Розі створена певна сис-
тема роботи з оновлення взаємовідно-
син з роботодавцями, підприємцями 
та залучення до цього процесу вико-
навчої влади, громадськості, науков-
ців, галузевих профспілок, депутатів 
всіх рівнів, ЗМІ. Так, у місті працюють 
сім фахових галузевих рад, громад-
ська рада соціального партнерства 
в  галузі професійної освіти, рада со-
ціального партнерства підприємців 
малого та середнього бізнесу, постійно 
діючий семінар на базі ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг». Навчальні закла-
ди ПТНЗ/ВНЗ за період з травня мину-
лого по травень цього року уклали до-
говори на підготовку кадрів з 3,5 тис. 
підприємствами великого, середнього 

та малого бізнесу, підприємствами ко-
мунальної власності.

За цей період ГO «Кривий Ріг –  рідне 
місто» спільно з науково- методичним 
центром профтехосвіти у  Дніпропе-
тровській області, профспілками ме-
талургів та гірників, будівельників, 
торгівлі та громадського харчування 

провели 25 заходів, які були спрямо-
вані на виконання проекту «Соціаль-
не партнерство в дії», виконання угод 
між роботодавцем і  навчальним за-
кладом та колективних договорів по 
роботі з  молоддю на підприємствах 
міста, ефективне реагування на запи-
ти ринку праці та потреби особистості 

у  нових кваліфікаціях, виробничих 
технологіях.

Зокрема хотілось би подякувати 
профспілці металургів та гірників 
України, яка веде велику роботу з за-
хисту прав учнівської та студентської 
молоді, має позитивний досвід по ро-
боті з дітьми пільгової категорії, а та-
кож сприяла в організації виробничо- 
технологічної практики учнів і студен-
тів на підприємствах. Так, в ПАТ «Ар-
селор Міттал Кривий Ріг» проходять 
виробничу практику 1500 учнів, сту-
дентів ПТНЗ/ВНЗ. А в 2018 році на під-
приємство було працевлаштовано 270 
випускників цих навчальних закладів.

У  сучасних соціально  –   економіч-
них умовах все більш актуальним 
постає питання формування нової 
системи відносин між установами, за-
кладами ПТНЗ/ВНЗ, роботодавцями, 
об’єднаннями роботодавців і  праців-
ників, профспілками, громадськістю, 
органами виконавчої влади з  питань 
праці і  зайнятості. Тобто з  усіма, хто 
є не просто споживачем «продукції» 
системи професійно- технічної осві-
ти, але й джерелом її фінансового 
благополуччя. Час вимагає створення 
на базі великих підприємств, мало-
го та середнього бізнесу технопарків, 
навчально- практичних дільниць, цен-
трів новітніх технологій.

Тож запрошуємо всіх зацікавлених 
осіб до діалогу та плідної співпраці 
щодо  вирішення проблемних питань 
закладів освіти, її реформування, по-
ліпшення підготовки робітничих 
кадрів.

Віталій САПІГА,
керівник проекту «Соціальне партнерство 

в дії», виконавчий директор ради 
громадської спілки «Координаційна рада 

«Кривий Ріг –  рідне місто», методист НМЦ 
ПТО у Дніпропетровській області

Починаючи з 2011 
року, щороку у травні 
напередодні Дня міста 
у Кривому Розі проходить 
громадська конференція, 
на якій вшановуються 
кращі його представники 
з різних сфер трудової та 
громадської  діяльності. 
Ініціаторами та організаторами 

цього урочистого заходу виступає 
цілий ряд громадських організацій, 
які у  2017 році уклали між собою до-
говір про співпрацю. Це, зокрема, 
громадська спілка «Координаційна 
рада «Кривий Ріг –  рідне місто», «Кри-
ворізька міська асоціація «Депутати 
органів місцевого самоврядування», 
«Криворізька асоціація імені Г.І. Гу-
товського», Всеукраїнська асоціація 
працівників професійно- технічної 
освіти та інші. В  роботі конференції 
зазвичай беруть участь відомі в  місті 
люди, нагороджені за свою трудову 
та громадсько- суспільну діяльність 
найвищими державними відзнаками, 

представники органів влади та місце-
вого самоврядування, профспілок, мо-
лодіжних та інших організацій.

За словами голови ГС «Координа-
ційна рада «Кривий Ріг  –   моє місто» 
народного депутата другого скли-
кання, заслуженого працівника про-
мисловості України, доктора філо-
софії Дмитра Петровича Степанюка, 
організатори конференції, виходячи 
з  необхідності об’єднання зусиль та 
координації дій, спрямованих на збе-
реження пам’яті про минулі та сучасні 
трудові звершення старшого поколін-
ня, сприяють органам місцевого само-
врядування в  питаннях молодіжної 
політики, освіти та професійної підго-
товки, збереження кращих трудових 
і військово- патріотичних традицій.

Цього року згадуваний урочистий 
захід, який відбудеться 17 травня в ак-
товій залі музичної школи №  4, про-
йде як День єднання поколінь «Про-
славляй країну нашу –  честь робочу бе-
режи!». Він буде присвячений відразу 
кільком датам в житті нашого міста та 
країни, в тому числі 85-річчю ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» (колишня 
«Криворіжсталь»). Під час проведення 

громадської конференції відбудеться 
вручення іменних відзнак- медалей 
«Майбутнє –   в єдності поколінь» 2019 
року в  пам’ять про видатних особис-

тостей, легенд трудового Кривбасу, 
кращим нинішнім представникам 
міста в різних сферах діяльності. Крім 
того, буде оголошено підсумки місь-
ких громадських оглядів- конкурсів на 
кращого роботодавця (замовника ка-
дрів) та кращий колективний договір 
щодо реалізації програм молодіжної 
політики. Також передбачена презен-
тація щойно випущеної книги «Яскра-
ві сторінки історії профтехосвіти 
Криворіжжя» (автори В. Гаєвський, О. 
Мельник, О. Степаненко, Д.Степанюк) 
та її вручення кожному учаснику гро-
мадської конференції.

За словами Дмитра Степанюка, 
громадський відбір для нагороджен-
ня в  різних номінаціях проходив без 
врахування політичних уподобань, 
до нього не долучались органи влади, 
брались до уваги лише професійні та 
практичні досягнення номінантів, 
вивчалась думка громадських орга-
нізацій, профспілок, засобів масової 
інформації. З переліком переможців 
у  різних номінаціях можна ознайо-
митись на 4–5 сторінках цього номера 
газети.

Вл. інф.

День єднання поколінь

Головна увага –  підготовці 
робітничих кадрів

У сучасних соціально –  економічних умовах все більш 
актуальним постає питання формування нової системи 
відносин між установами, закладами ПТНЗ/ВНЗ, 
роботодавцями, об’єднаннями роботодавців і працівників, 
профспілками, громадськістю, органами виконавчої влади 
з питань праці і зайнятості. 
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СЕРЕД ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНИХ
І –  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», генеральний директо

кового комітету ПО ПМГУ Маринюк Наталя Миколаївна.
– За соціальне партнерство із закладами професійно- техн

ців нової генерації відповідно до сучасних виробничих технол
традицій молодіжного руху в місті на кращих досягненнях ста
ІІ –  ПрАТ «Інгулецький гірничо- збагачувальний комбінат

Олександр Миколайович, голова профспілкового комітету ПО
– За комплексний підхід у реалізації молодіжної політики, 

ськістю міста в підготовці фахівців нової генерації та збереж
руху в місті на кращих досягненнях старших поколінь.
ІІІ –  ТОВ «Метінвест –  Промсервіс», філія 2 м. Кривий Рі

Володимирович.
– За активну співпрацю в розвитку соціального партнерств

бітничих кадрів та збереження трудових традицій молодіжно
старших поколінь.

У відповідності до рішення громадських організацій Кривбасу про схвалення спільної відзнаки- медалі 
«Майбутнє –  в єдності поколінь!» № 6 від 23.03.2012р (з змінами від 3.02.2015, 23.02.2015, 30.04.2015, 

2.03.2017, 16.03.2018, 10.01.2019), на підставі пропозицій громадських, профспілкових і молодіжних 
організацій та у зв’язку з 244-ю річницею заснування Кривого Рогу, 100- річчям заснування молодіжного 
руху на Криворіжжі, 85-річчям «Криворіжсталі» та Днем науки, проведенням громадського Дня єднання 
поколінь вирішили: нагородити громадськими іменними відзнаками- медалями «Майбутнє –  в 

єдності поколінь!» 2019 року в пам’ять Легенд трудового Кривбасу:

ОСАДЧУКА ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА, декана електротехніч-
ного факультету Криворізького національного університету, 
к.т.н., доцент, «За високі професійні досягнення в освітній та 
науково- технічній діяльності», в пам’ять Володимира Бизова
ПАШКУРОВА ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНОВИЧА, засновника бла-

годійної організації «Асоціація ветеранів спецназу», громадсько-
го діяча патріотичного руху в Кривбасі, «За високі професійні 
досягнення в правоохоронній та патріотичній діяльності», 
в пам’ять Леоніда Бородича
КУЛЕШОВУ НАТАЛІЮ ОЛЕКСІЇВНУ, директора Політехнічного 

коледжу Криворізького національного університету, «За високі 
професійні досягнення в учбовому процесі з підготовки ка-
дрів для залізничного транспорту», в пам’ять Івана Василенка
ПАРАМЖИТА КАЛОНА, генерального директора ПАТ «Ар-

селорМіттал Кривий Ріг» «За високі професійні виробничі до-
сягнення в металургійній галузі», в пам’ять першого директора 
Якова Вєсніка
АРХІПОВА МАКСИМА МИКОЛАЙОВИЧА, прохідника (брига-

дира) бригади № 5, дільниці № 6 гірничого департаменту ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг, «За високі професійні виробничі 
досягнення в підземно- гірничій галузі», в пам’ять Олександра 
Висоцького
РИЖКОВУ ІРИНУ ОЛЕКСІЇВНУ, начальника управління роз-

витку підприємництва Криворізького міськвиконкому, «За ви-
сокі професійні досягнення в роботі органів місцевого само-
врядування та громадській діяльності», в пам’ять Віктора 
Богатиря
МАРИНЮК НАТАЛЮ МИКОЛАЇВНУ, голову профкому ПО 

ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» «За високі професійні 
досягнення в профспілковій діяльності», в пам’ять Віктора 
Гладуша
УСІЧЕНКА ІВАНА ГНАТОВИЧА, Почесного Президента Това-

риства Червоного Хреста України, ветерана медичної галузі 
Кривого Рогу, «За високі професійні досягнення в гуманітарній 
діяльності Червоного Хреста та в галузі охорони здоров’я», 
в пам’ять Віталія Гужевського
МАКАРЕНКА АНАТОЛІЯ КИРИЛОВИЧА, голову Криворізької 

міської організації профспілки металургів і гірників України, 
Почесного громадянина Кривого Рогу, «За високі професійні 
досягнення в профспілковій діяльності та роботі органів 
місцевого самоврядування», в пам’ять Григорія Гутовського
САВОСЬКА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА, доцента кафедри 

біології та екології Криворізького педагогічного університету, 
к.б.н., «За високі професійні досягнення в геоботаніці та еко-
логії», в пам’ять Івана Добровольського
ЛЕБЕДИНСЬКОГО СТАНІСЛАВА ЮРІЙОВИЧА, фотокорес-

пондента, ветерана ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «За ви-
сокі професійні досягнення в журналістиці та громадській 
діяльності», в пам’ять Давида Кана
ЧЕРМАЗОВИЧ ЮЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ, в.о. директора де-

партаменту з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «За 
високу професійну соціальну відповідальність та благодій-
ність», в пам’ять Сергія і Євгенії Колачевських
БАБЕНКО МАРІЮ ІГОРІВНУ, молодіжного лідера громадської 

організації «За рідне місто», «За високі професійні досягнення 
в громадській та підприємницькій діяльності», в пам’ять 
Дмитра Ладнича
КРЕЙСМАНА ЕДУАРДА АВГУСТОВИЧА, декана транспорт-

ного факультету Криворізького національного університету, 
доцента, к.т.н., «За високі досягнення в освітянській та про-
фесійній діяльності», в пам’ять Віталія Нестерова
ВАГАНОВУ ЛІДІЮ ІВАНІВНУ, ветерана органів освіти та міс-

цевого самоврядування, гуманітарного керівника Металургій-
ного (Дзержинського) району директора СШ № 95, «За високі 
професійні досягнення в соціальній, освітянській, культурній 
сфері та спорті», в пам’ять Віктора Олейникова

КІСЕЛЯ ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА, директора приватного під-
приємства «Растро КР», «За високі професійні виробничі 
досягнення у будівельній галузі», в пам’ять Олексія Подлєпи
ШЕВЧИКА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, генерального 

директора ПАТ «Центральний ГЗК», «За високі професійні до-
сягнення в гірничо- збагачувальній галузі», в пам’ять Івана 
Савицького
ТИМОШЕНКА ПАВЛА ГЕННАДІЙОВИЧА, ветерана гірничо- 

металургійної промисловості –  директора Криворізького рудо-
ремонтного заводу, генерального директора ПАТ «Центральний 
ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК»- керівника представництва Україн-
ського союзу промисловців та підприємців в Кривому Розі, «За 
високі професійні досягнення в гірничо- видобувній галузі та 
громадській діяльності», в пам’ять Петра Саворського
ГРАБАРЯ ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, ветерана будівель-

ної галузі Кривого Рогу, головного будівельника домобудівного 
комбінату, заступника начальника комбінату «Кривбасбуд» 
з питань цивільного будівництва, «За високі професійні до-
сягнення в будівельній галузі та громадській діяльності», 
в пам’ять Володимира Саласюка
ЛЯШЕНКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, ветерана «Криво-

ріжсталі», сталевара мартенівського цеху, кавалера ордена 
Трудової слави трьох ступенів, «За високі професійні досягнен-
ня в новаторській діяльності», в пам’ять Олексія Семиволоса
СЛЮСАРЕНКА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, інженера 

управління сталеплавильного департаменту ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг», «За високі досягнення в трудовому та про-
фесійному навчанні», в пам’ять Всеволода Чубенка
КОРОЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА, завідувача 

кафедрою математики та методики ї ї навчання Криворізького 
педагогічного університету, к.т.н, професора, «За високі про-
фесійні досягнення в педагогічній діяльності», в пам’ять 
Павла Шевченка
СІНЧУКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА, професора, доктора 

технічних наук, академіка Академії гірничих наук України, за-
відувача кафедри автоматизованих електромеханічних систем 
в промисловості та транспорті Криворізького національно-
го університету, громадського діяча, «За високі досягнення 
в освітянській, науково- технічній сферах та професійній 
діяльності», в пам’ять Олексія Шнайдера
АСТАХОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНОВИЧА, декана будівельного 

факультету Криворізького національного університету, к.т.н., до-
цента, відмінника освіти України, «За високі досягнення в осві-
тянській та професійній діяльності», в пам’ять Юрія Янченка
ПЕТРЕНКА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА, голову громадської 

організації «Криворізький хронограф», «За високі професійні 
досягнення зі збереження історичної правди та пам’яті про 
людей міста», в пам’ять Едуарда Фукса
РЕВЕНКОВА КОСТЯНТИНА ДМИТРОВИЧА, скульптора, ке-

раміста, «За високі професійні досягнення в образотворчому 
мистецтві», в пам’ять Олександра Васякіна
АВКСЕНТЬЄВА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА, завідувача лабо-

раторії медико- генетичних досліджень Криворізького медико- 
генетичного центру ім.П.М.Веропотвеляна, «За високі профе-
сійні досягнення в галузі акушерства- гінекології, репродук-
тивної, пренатальної та дитячої медицини», в пам’ять Петра 
Веропотвеляна
КОЛЯДУ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА, ветерана бу-

дівельної галузі Кривого Рогу та органів місцевого самовряду-
вання міста –  заступника Криворізького міського голови, «За 
високі професійні досягнення в інноваційній діяльності та 
розвитку», в пам’ять Юрія Бабича.

Голова координаційної ради Степанюк Д.П.
№ 5/24.04.2019

Про нагородження почесною 
відзнакою- медаллю «Майбутнє –  
в єдності поколінь!» в 2019 році

Рішення Громадської спілки 
«Координаційна рада 
«Кривий Ріг –  рідне місто!» 

від 24 квітня 2019

 ОГЛЯД- КОНКУРС

Визначе
Щороку громадська спілка «Координаційна р
місто» до Дня єднання поколінь, який відзнач
громадський огляд- конкурс на звання «Кращ
кадрів року» та «Кращий колективний догові
Наприкінці квітня на спільному засіданні цієї 
партнерства в галузі професійно- технічної ос
оргкомітету даного конкурсу було підбито йог
переможців. Так, переможцями міського гром
на звання «Краще підприємство- замовник
стали такі суб’єкти господарювання:

В номінації «Кращий 
керівник персоналу»:
– Яременко Сергій Андрійович –  начальник 

відділу організації праці та мотивації персоналу 
ТОВ «Метінвест- Промсервіс»

– За активну співпрацю з розвитку соціального 
партнерства з закладами освіти ВНЗ/ПТНЗ щодо 
підготовки професійно- мобільного робітника та 
збереження трудових традицій молодіжного 
руху в місті на кращих досягненнях старших 
поколінь.

– Чермазович Юлія Володимирівна, в.о. ди-
ректора департаменту з персоналу ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг»

– За професійний і комплексний підхід в реа-
лізації корпоративних цінностей на підприємстві, 
упровадження принципу «Освіта –  протягом жит-
тя», ствердження європейського стилю навчання 
та перенавчання кадрів.

Серед підприємств міста 
на кращий колективний 
договір щодо реалізації 
молодіжної політики:
– ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», гене-

ральний директор Парамжит Калон; голова 

профспіл
таля Мик

– За с
договір п
політики.

Сере
масо
Газета 

тал Крив
редактор

– За як
профспіл
щення рів

Газета 
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Х ПІДПРИЄМСТВ:
ор Парамжит Калон; голова профспіл-

ічної, вищої освіти по підготовці фахів-
логій у галузі та збереження трудових 
арших поколінь.
т», генеральний директор Герасимчук 
О ПМГУ Логачов Анатолій Іванович.
за співпрацю з ПТНЗ/ВНЗ та громад-

ження трудових традицій молодіжного 

іг, в.о.директора філії 2 Рибкін Руслан 

ва з закладами освіти в підготовці ро-
ого руху в місті на кращих досягненнях 

ено переможців
рада «Кривий Ріг –  рідне 
чається у травні, проводить 
ще підприємство –  замовник 
р по роботі з молоддю». 
спілки, ради соціального 
світи Кривого Рогу та 
го підсумки та визначено 
мадського огляду- конкурсу 
к кадрів року у 2019 році» 

кового комітету ПО ПМГУ Маринюк На-
олаївна.
соціально орієнтований колективний 
підприємства в реалізації молодіжної 

ед засобів 
ової інформації:
профкому ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіт-
вий Ріг» «Вместе профинфо», головний 
р Білик Віктор Миколайович.
кісне та всебічне інформування членів 
ки щодо соціального захисту та підви-
вня правових знань трудівників.

«Металург» ПАТ «АрселорМіттал Кри-
редактор Філяєва Тетяна Валеріївна.
овноцінне і своєчасне інформування 
ків про дію колективного договору на 
мстві, про роботу з молоддю, за активну 
ю з громадськістю міста.

 «Під знаком руди і металу» місько-
ету ПМГУ, редактор Шахмоть Оксана 
вна.
себічне і своєчасне інформування подій 
закладів вищої та професійно- технічної 
 тісну співпрацю з громадськістю міста.

В номінації «Молодіжний 
лідер –  громадський діяч»:
Коношко Олексій Леонідович –  голова моло-

діжної ради ПМГУ.
– За пропаганду молодіжного руху в ПМГУ, 

поширення досвіду роботи з молоддю, сприяння 
кар’єрного росту членів Профспілки металургів 
і гірників України.

В номінації «Кращий 
керівник професійного 
навчального закладу І–ІІ 
рівня акредитації»
– Приватний професійно- навчальний заклад 

І рівня «Центр професійної освіти і навчання», 
директор Семенов Андрій Іванович –  голова ради 
соціального партнерства підприємств, установ, 
організацій малого та середнього бізнесу

– За високий професіоналізм, упроваджен-
ня інноваційних підходів в навчально- виховний 
процес, вагомий внесок у розвиток професійно- 
технічної освіти.

– Криворізький професійний транспортно- 
металургійний ліцей, директор Пентегов Воло-
димир Михайлович

– За високий професіоналізм, упровадження 

інноваційних підходів у навчально- виховний 
процес, вагомий внесок у розвиток професійно- 
технічної освіти.

– Політехнічний коледж Криворізького на-
ціонального університету, директор Кулішова 
Наталя Олексіївна

– За високий професіоналізм, упроваджен-
ня інноваційних підходів у навчально- виховний 
процес, вагомий внесок у розвиток професійної 
та вищої освіти.

– Криворізький гірничо- металургійний ліцей, 
в.о. директора Шестак Наталя Леонідівна

– За високий професіоналізм, упроваджен-
ня інноваційних підходів у навчально- виховний 
процес, вагомий внесок у розвиток професійно- 
технічної освіти.

У номінації «Методична 
установа- соціальний 
партнер навчального 
закладу на виробництві»
– Криворізький кабінет НМЦ ПТО в Дніпро-

петровській області, зав. кабінетом Зозуля Н.В.
– За впровадження новітніх педагогічних 

технологій та надання науково- методичної до-
помоги закладам професійно- технічної освіти 
в реалізації принципу «Освіта –  протягом 

життя» і активну участь у збереженні традицій 
молодіжного руху на Криворіжжі та їх розвитку 
в сучасних умовах, співпрацю з громадськістю 
міста.

– Центр сприяння працевлаштуванню 
студентів і випускників Криворізького націо-
нального університету, начальник Дель- Гранде 
Наталія Опанасівна

– За багаторічну плідну працю, професіоналізм, 
активну громадську позицію по працевлаштуван-
ню студентів на виробничу практику, працевлаш-
тування їх після закінчення університету в рамках 
громадського проекту «Соціальне парт нерство 
в дії»
Також відзначено позитивну роботу в плані 

організації професійного навчання безробітних, 
тимчасових робіт для учнівської молоді:
Приватне підприємство «СТІЛ СЕРВІС» (дирек-

тор Перекицай Максим Васильович);
ТОВ «ЦТОР» (директор Малунова Олена 

Олександрівна);
ПАТ «Кривбасвибухпром» (в.о. голови прав-

ління Вінс Олена Євгенівна).
Крім того, ряд підприємств, організацій та на-

вчальних закладів було відзначено в інших но-
мінаціях. Нагороди переможцям конкурсу буде 
вручено 17 травня під час проведення громадської 
конференції «Прославляй країну нашу –  честь 
робочу бережи».
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Согласно утверждённому Порядку, путёвки в панси-
онаты распределяются и реализовываются работникам 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», работникам пред-
приятий группы АрселорМиттал, находящимся на тер-
ритории Украины, для них и членов их семей (муж/жена, 
дети до 18 лет и студенты дневной формы обучения до 
23 лет), неработающим пенсионерам предприятия, состо-
ящим на учете в Совете ветеранов ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». Путевка выдается не более 1 раза за летний 
сезон. Передача путевки другим лицам запрещена. В слу-
чае передачи путевки другому лицу работник лишается 
права получения путевки в течении последующих 3 лет. 
Путевка реализуется непосредственно работнику пред-
приятия. Члены семьи работника не могут находится на 
территории пансионатов без самого работника.

Распределение путевок в пансионаты осуществляется 
на основании заявок работников, поступивших в ЦПУ 
«Единое окно» до установленного срока (15.03.2019); 
анализа периодичности и условий получения данной 
льготы работником предприятия за предыдущий год.

Распределение путевок в пансионаты на 2019 год 
произведено согласно следующих критериев, опреде-
ляющих право работника на получение данной льготы 
в текущем году:

– первоочередное право –  не получал путевку в пан-
сионаты в предыдущем году;

– право второй очереди –  получал путевку в пансио-
наты в предыдущем году на 1-й и 8-й заезд;

– право третьей очереди –  дата и время подачи заявки 
(производится до полной комплектации заезда).

Согласно принятому Порядку в 2019 году разрешено 
пребывание в пансионатах, находящихся на балансе 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

– детей в возрасте от 7 до 18 лет и детей- студентов 
(дневной формы обучения) до 23 лет вместе с родите-
лями –  работниками предприятия: с предоставлением 
койко- места –  по стоимости путевки и проезда, установ-
ленных для работника предприятия;

– детей в возрасте от 3 до 7 лет вместе с родителями –  
работниками предприятия: с предоставлением койко- 
места (при наличии мест) –  за 50% стоимости путевки 
и проезда, установленных для работника предприятия; 
без предоставления койко- места –  за 50% стоимости 
талона на питание и проезда, установленных для работ-
ника предприятия;

– детей в возрасте от 1 до 3-х лет вместе с родите-
лями –  работниками предприятия: с предоставлением 
койко- места (при наличии мест) –  за 50% стоимости 
путевки и проезда, установленных для работника пред-
приятия; без предоставления койко- места, питания 
и проезда –  бесплатно;

– детей в возрасте от 1 до 23 лет вместе с бабушками 

и дедушками –  работниками ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» на ранее указанных условиях, если родители 
ребенка являются работниками ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» и не имеют отпуска в летний период 
2019 года, согласно справке работника ОТиЗ департа-
мента по персоналу.

Путевки в пансионат работникам, в семьях которых 
воспитывается усыновленный (удочеренный) ребенок; 
ребенок, находящийся под опекой; неродной ребенок, 
воспитываемый работником в повторном законном 
браке –  выдаются на общих основаниях.

Продажа путёвок в пансионаты работникам пред-
приятия, состоящим в профсоюзной организации, осу-
ществляется через кассу профсоюзного комитета, не-
работающим пенсионерам предприятия, состоящим на 
учете в Совете ветеранов ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» –  через терминал (с оплатой стоимости услуг банка) 
ЦПУ «Единое окно» (ул. Криворожстали, 1, Университет 
АрселорМиттал в Украине, каб.106).

Для приобретения путевки в один из 
пансионатов необходимо предоставить 
нижеуказанный перечень документов:

– личное заявление работника предприятия по уста-
новленной форме

– выписку из протокола заседания цехового/участко-
вого комитета (для членов ППО);

– свидетельство о рождении ребенка (оригинал 
и копию);

– паспорт работника предприятия (оригинал);
– паспорт члена семьи (оригинал);
– справку о присвоении работнику идентификацион-

ного кода (оригинал);
– справку о присвоении члену семьи идентификаци-

онного кода;
– профсоюзный билет работника;
– в случае, если фамилия ребенка не совпадает с фа-

милией родителя –  свидетельство о браке или свидетель-
ство о расторжении брака (оригинал и копия);

– в случае, если работник предприятия приобретает 
путевку для воспитываемого им в повторном браке не-
родного ребенка –  свидетельство о браке, свидетельство 
о рождении ребенка (оригинал и копия);

– в случае, если работник предприятия приобретает 
путевку для усыновленного им ребенка или ребенка, 
находящегося под его непосредственной опекой, соот-
ветствующие подтверждающие документы (оригинал 
и копия);

– трудовую книжку –  для неработающих пенсионеров;
– справку из учебного заведения или студенческий 

билет (оригинал и копию) –  для студентов дневной 
формы обучения.

НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ №смены Период Стоимость

путевки, грн.

ДОЛ «ПАРУС»

1-я смена 05.06.2019–23.06.2019 1 300

2-я смена 27.06.2019–15.07.2019 1 650

3-я смена 19.07.2019–06.08.2019 1 650

4-я смена 10.08.2019–28.08.2019 1 400

ДОЛ «БУРЕВЕСТНИК»

1-я смена 01.06.2019–19.06.2019 1 000

2-я смена 22.06.2019–10.07.2019 1 350

3-я смена 14.07.2019–01.08.2019 1 350

4-я смена 05.08.2019–23.08.2019 1 150

Согласно утверждённому Порядку, путевки в ДОЛ распределяются и реа-
лизовываются работникам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», работникам 
предприятий группы АрселорМиттал, находящихся на территории Украи-
ны, для их детей в возрасте от 7 лет до 15 лет включительно, но не более 
1 раза за летний сезон. На момент пребывания в ДОЛ ребенку должно ис-
полниться полных 7 лет и ребенок не должен достигать 16-летнего возрас-
та. Пребывание детей, достигших 16-летнего возраста, в ДОЛ допускается 
исключительно в рамках «Программы для талантливых детей в возрасте 
от 16 лет до 17 лет».

Распределение путевок в ДОЛ осуществляется на основании заявок 
работников, поступивших в ЦПУ «Единое окно» до установленного срока 
(15.03.2019); анализа периодичности и условий получения данной льготы 
работником предприятия за предыдущий год; квоты, установленной для 
педагогического состава и медицинского персонала, принятого для работы 
в ДОЛ; для талантливых детей. Квота установлена с учетом преимущественно-
го права работников предприятия на получение путевок на вторую и третью 
смену для своих детей.

Распределение путевок в ДОЛ на 2019 год произведено согласно следу-
ющих критериев, определяющих право работника на получение данной 
льготы в текущем году:

– первоочередное право –  не получал путевку в ДОЛ в предыдущем году;
– право второй очереди –  получал путевку в ДОЛ в предыдущем году на 

1-ю и 4-ю смену;
– право третьей очереди –  дата и время подачи заявки.
Путевки в ДОЛ работникам, в семьях которых воспитывается усыновлен-

ный (удочеренный) ребенок; ребенок, находящийся под опекой; неродной 
ребенок, воспитываемый работником в повторном законном браке –  вы-
даются на общих основаниях.

Для приобретения путевки в один из ДОЛ необходимо 
предоставить ниже указанный перечень документов:

– личное заявление работника предприятия по установленной форме;
– выписку из протокола заседания цехового/участкового комитета (для 

членов ППО);
– свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию);
– паспорт работника предприятия (оригинал);
– справку о присвоении работнику идентификационного кода (оригинал);
– профсоюзный билет работника;
– в случае, если фамилия ребенка не совпадает с фамилией родителя – 

свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака (оригинал 
и копию);

– в случае, если работник предприятия приобретает путевку для воспиты-
ваемого им в повторном браке неродного ребенка –  свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию);

– в случае если работник предприятия приобретает путевку для усынов-
ленного им ребенка или ребенка, находящегося под его непосредственной 
опекой – соответствующие подтверждающие документы (оригинал и копию).

Продажа путёвок в ДОЛ работникам предприятия, состоящим в проф-
союзной организации, осуществляется через кассу профсоюзного комитета.

По информации комиссии по оздоровлению профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Скоро стартует оздоровительный сезон 
в ДОЛах и  пансионатах предприятия
Согласительная комиссия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» утвердила предварительные графики заездов и льготную 
стоимость путёвок в детские оздоровительные лагеря и пансионаты, находящиеся на балансе предприятия, на 
2019 год. Также согласительной комиссией были утверждены Порядки распределения и реализации путёвок в детские 
оздоровительные лагеря и пансионаты, находящиеся на балансе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВОК В ДОЛ «ПАРУС» И ДОЛ «БУРЕВЕСТНИК»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В ДАТАХ ЗАЕЗДОВ В ДОЛЫ И ПАНСИОНАТЫ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! О СТОИМОСТИ ПРО 

О распределении и реализации путевок в пансионаты, 
находящиеся на балансе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», на 2019 год

О распределении и реализации путевок 
в детские оздоровительные лагеря,

находящиеся на балансе 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», на 2019 год

Фото с сайта https://parus.kr.ua
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ 
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 АНОНС

СЛЮЗКУ Марину Валентиновну (14.05), 
изолировщика ЧП «Стил сервис»
Обалденного настроения, 
Романтического вдохновения, 
Изумительного везения
И весёлого Дня рождения!

ЛЕВАНИД Людмилу Анатольевну (13.05) 
оператора пульта управления РОФ-2 ГД;
НОВИКОВА Александра Викторовича 
(13.05) слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД;
РЯЗАНЦЕВА Александра Николаевича 
(16.05) старшего мастера РОФ-2 ГД.
Пусть станет жизнь 
 ещё светлей,
Ещё чудесней и прекрасней!
Вам пожелать 
 хотим здоровья, 
Добра, любви, удачи, счастья!

ГОНЧАРЕНКО Анжелу Юрьевну (14.05), 
сепараторщика РОФ-1 ГД;
КОЗИНЦА Андрея Григорьевича (14.05), 
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
ДОЧИНСКОГО Юрия Владимировича 
(16.05), слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД.

МАНКО Дмитрия Александровича (15.05), 
слесаря ремонтника ЦПС;
ТАРАНЕНКО Дмитрия Васильевича 
(16.05), подготовителя составов к разливке 
плавок ЦПС;
ДЕРИЙ Ларису Николаевну (16.05) 
подготовителя составов к разливке 
плавок ЦПС – с юбилеем!
МЕЛЬНИКА Игоря Васильевича (18.05), 
подготовителя составов к разливке 
плавок ЦПС;
БАНДУРУ Лилию Васильевну (19.05) 
бригадира по перемещению сырья ЦПС;
ФРОЛОВУ Жанну Викторовну (19.05) 
машиниста крана ЦПС.

ВИНОГРАДОВА Владимира Ивановича 
(13.05), бригадира слесарей-ремонтников 
УПП;
РУЧКУ Валерия Ивановича (15.05), 
машиниста экскаватора;
ГАБЕРА Виктора Михайловича (16.05), 
электромонтера по РиОЭО;
ОСТРОУХОВУ Анну Сергеевну (17.05), 
подсобного рабочего РП;
ДЕРИЙ Татьяну Викторовну (17.05), 
машиниста крана РП;
КОМАРОВА Антона Викторовича (18.05), 
электромонтера по РиОЭО;
ЛЫСАКА Игоря Владимировича (19.05), 
электромонтера по РиОЭО.

БУРЛАКОВУ Татьяну Анатольевну (15.05), 
пропитчика электротехнических изделий 
ЭРЦ;
УДОВИЦКОГО Алексея Михайловича 
(18.05), слесаря - инструментальщика ЭРЦ;
ШЕВЕЛУ Светлану Викторовну (12.04), 
машиниста крана ЭРЦ;
ГОРБ Инну Викторовну (19.04), сторожа 
ЭРЦ.

ПЛАХОТНИКА Виктора Петровича (30.04), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП;
ШАПОВАЛА Александра Юрьевича 
(10.05), мастера по РО ЦРЭО РП;
ЕГОРОВА Николая Николаевича (12.05), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Пансионат «Алые паруса» (7 заездов по 12 дней)

1 заезд 03.06.2019 – 14.06.2019

2 заезд 17.06.2019 – 28.06.2019

3 заезд 01.07.2019 – 12.07.2019

4 заезд 16.07.2019 – 27.07.2019

5 заезд 30.07.2019 – 10.08.2019

6 заезд 13.08.2019 – 24.08.2019

7 заезд 27.08.2019 – 07.09.2019

Стоимость путёвки впансионат «Алые паруса» (без стоимости проезда): 
2150 грн. (скондиционером), 2000 грн. (без кондиционера);

Пансионат «Азов» (7 заездов по 12 дней)

1 заезд 30.05.2019 – 10.06.2019

2 заезд 13.06.2019 – 24.06.2019

3 заезд 30.06.2019 – 11.07.2019

4 заезд 17.07.2019 – 28.07.2019

5 заезд 31.07.2019 – 11.08.2019

6 заезд 14.08.2019 – 25.08.2019

7 заезд 29.08.2019 – 09.09.2019

Стоимость путёвки впансионат «Азов» (без стоимости проезда): 
корпус №4 (с удобствами) – 1950 грн.; корпус №3 – 1700 грн.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
И СТОИМОСТЬ ПУТЁВОК В ПАНСИОНАТЫ

VIII ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 
СРЕДИ КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЯ
С 25-го по 26-е мая 2019 года профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМит-

тал Кривой Рог» проводит традиционный, восьмой по общему счёту, туристиче-
ский слёт среди команд структурных подразделений предприятия, посвященный 
85-летию комбината. В слёте принимают участие арселоровцы и работники ООО 
«ЛМЗ» и ЧП «Стил Сервис», состоящие в рядах профсоюза металлургов и горняков 
Украины.

Туристический слёт планируется провести в Кривом Роге на территории, известной как 
«Скалы МОПРа» (скальный массив «Малая Орлинка») с последующим переездом в село 
Кудашево на б/о «Рассвет» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Просьба к председателям цеховых комитетов профсоюза – сдать заявки на участие 
команд в турслёте до 22-го мая включительно. Организатором туристического слёта вы-
ступает комиссия молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы ПО 
ПМГУ предприятия.

Телефоны для справок: Немченко Олег Александрович, председатель комиссии: 067-569-
09-03; Олейник Сергей Николаевич (заместитель председателя комиссии): 067-539-12-11.

СТРАНА 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ:

апрель 2019 г. 
к марту 2019 г. 

апрель 2019 г. 
к декабрю 2018 г. 

апрель 2019 г. 
к апрелю 2018 г.

Украина 1,0% 3,4% 8,8%

Российская Федерация 0,3% 2,1% 5,2%

Беларусь 0,4% 2,7% 5,5%

Казахстан 0,5% 1,8% 4,9%

Молдова 0,8% 3,1% 3,2%

Эстония 1,3% нет данных 3,2%

Латвия 0,9% 2,5% 3,4%

Турция 1,7% 4,0% 19,5%

Грузия 0,2% нет данных 4,1%

Венгрия 0,9% нет данных 3,9%

Польша 1,1% нет данных 2,2%

Чехия 0,1% нет данных 2,8%

Подготовил Виктор БЕЛИК

А цены всё растут 

 ЕЗДА В ПАНСИОНАТЫ БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Госстата Украины, в апреле этого 
года уровень потребительских цен в нашей 
стране вырос на 1% в сравнении с мартом. За 
четыре месяца 2019 года инфляция составила 
3,4%, а за год – с апреля 2018 года – 8,8%.

В апреле этого года наиболее заметное подо-
рожание произошло на вещевом рынке, где обувь 
подорожала на 2,8%, одежда – на 1,1%. На продо-
вольственном рынке в среднем цены выросли на 

1,5%. В том числе стали дороже хлеб и хлебопродукты – на 0,7%, мясо и мясопродукты – 
на 1,2%. Но особенно ощутимо подорожали овощи – на 12,6%. А вот фрукты, наоборот, 
подешевели – на 1%. Подешевели и некоторые другие продукты, больше всего – яйца: 
на 11,1%. 

Внесла свою лепту в апрельскую инфляцию и сфера транспорта, где стоимость ГСМ 
выросла на 2,7%, а поездки железнодорожным транспортом подорожали для пассажи-
ров на 1,5%.

О том, как Украина по темпам инфляции выглядит на фоне других стран Европы, 
даёт представление следующая таблица. 
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Калейдоскоп

 ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ… На протяжении последних лет дендропарк в Кропивницком 
является рекордсменом по количеству цветущих тюльпанов. 
На его территории ежегодно высаживают всё новые сорта 
луковиц этих цветов, и во второй половине апреля в парке 
распускаются около двух миллионов разноцветных бутонов. 
Благодаря этому дендропарк снискал славу украинской Голландии. 

Профсоюзный 
комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» оказывает 
весомую поддержку 
ветеранскому движению 
на предприятии, и уже 
не первый год уделяет 
внимание организации 
досуга ветеранов. 
В этот раз комиссией молодежной по-

литики, культурно-массовой и спортив-
ной работы профкома была организова-
ла выездная экскурсия для активистов 
Совета ветеранов в Почаев.

За последние годы ветераны пред-
приятия успели осмотреть некоторые 
природные достопримечательности в 
окрестностях Кривого Рога, побывали в 
дендропарке в Умани, и теперь реши-
лись на более дальнюю поездку. 13 мая 
27 активистов ветеранской организации 
отправились в тур на запад нашей стра-

ны для знакомства с местными куль-
турными и культовыми историческими 
памятниками.

По прибытию ветеранов на поезде в 
Тернополь их встретил представитель 
турфирмы и провел краткую экскурсию 

по областному центру, а после этого ту-
ристы  направились в Свято-Успенскую 
Почаевскую лавру. После осмотра святы-
ни с гидом туристам предоставили вре-
мя для самостоятельного ознакомления с 
лаврой, а далее группа переместилась в 
расположенный неподалёку Свято-Духов 
скит. Следующим этапом экскурсии был 
визит к целительному источнику Правед-
ной Анны в посёлок Онишковцы. Отту-
да ветераны направились в Кременец, к 
руинам некогда неприступной крепости, 
и в завершение этого чрезвычайно на-
сыщенного дня прибыли в Дубно, откуда 
уже вернулись поездом домой.

По словам заместителя председателя 
Совета ветеранов Анны Солонченко, по 
дороге домой довольные путешественни-
ки делились впечатлениями от поездки 
и благодарили за организованный от-
дых профком ПО ПМГУ предприятия, а 
также профсоюзный актив ветеранской 
организации.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, 
фото предоставлено участниками поездки

И
 сейчас по-
смотреть на 
весеннее буй-
с т в о  к р а с о к 

в Кропивницкий съезжают-
ся тысячи туристов из разных 
уголков страны. 4 мая Дендро-
парк посетили и арселоровцы –  работ-
ники нашего предприятия и члены их 
семей, а профком ПО ПМГУ ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» взял на себя ор-
ганизационную поддержку и частичное 
финансирование транспортных расходов 
группы.

Желая отдохнуть 
на свежем воздухе, 
представители ЦСП 
решили выбрать-
ся куда-нибудь за 
пределы города, 
и идея прогулять-
ся по аллеям пар-
ка в Кропивницком, 

укрытым ковром из 
цветущих тюльпа -

нов, пришлась им по 
душе. Предцехком под-

разделения Татьяна Перши-
на, у которой уже имелся опыт 

в организации подобных экскурсий для 
коллектива цеха, взялась за подготовку 
поездки, а также рассказала о планах 
своим коллегам –  профсоюзным акти-
вистам из других цехов. Они в свою 
очередь предложили посетить весен-

ний бал цветов работникам из своих 
подразделений, и в итоге количество 
желающих посетить дендропарк превы-
сило 50 человек.

Как известно, профком ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ока-
зывает содействие профсоюзным активи-
стам структурных подразделений, кото-
рые берутся за организацию совместных 
экскурсий для работников предприятия. 
Не стал исключением и этот раз: 50% 
стоимости проезда на комфортабельном 
автобусе для группы арселоровцев были 
оплачены за счёт проф-
кома (все остальные 
траты –  на питание 
и развлечения на 
территории пар-
ка –  туристы 
осуществляли 
за свой счёт). 

Стоит отметить, что уже после того, как 
группа была набрана, желание поехать 
на экскурсию в Кропивницкий выразили 
ещё 20 человек, согласившись оплатить 
поездку самостоятельно.

В итоге, дендропарк в Кропивницком 
посетило 70 арселоровцев: в частности 
работники ЦСП, ДЦ-1, ДЦ-2, конвер-
терного цеха, ЧП «Стил Сервис», дру-
гих подразделений и члены их семей. 
Программа посещения была вольной, 
каждый отдыхал, как хотел –  наслаж-
дался красотой цветов и разнообразием 
цветочных композиций, гулял по парку, 
развлекался на аттракционах. Един-
ственной ложкой дёгтя в этой бочке 

мёда стало то, что поездка до Кро-
пивницкого отобрала много време-
ни: путь только в одну сторону 
из- за состояния трассы занял аж 
3,5 часа, столько же ушло и на 
обратную дорогу. Тем не менее, 
благодаря отдыху на природе 
и смене обстановки участники 
поездки отлично зарядились по-
зитивными эмоциями.

Ветераны путешествуют
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