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Профтелеграф

У форматі соціального діалогу
12 травня у Міністерстві
соціальної політики України
відбулася консультативна
зустріч представників сторін
соціального діалогу, у якій,
зокрема, взяли участь голова СПО
об’єднань профспілок, голова ФПУ
Г. Осовий, Міністр соцполітики
України М. Лазебна, президент
УСПП А.Кінах, виконавчий
директор Федерації металургів
України С. Біленький, голова
Комітету ВРУ з питань соцполітики
та захисту прав ветеранів
Г.Третьякова та інші представники
сторін і експерти.
Зустріч була присвячена обговоренню питань, пов`язаних з продовженням реформ
в пенсійному забезпеченні громадян і підготовкою до запровадження другого рівня
пенсійної системи – накопичувальної.
У ході дискусії голова ФПУ, голова СПО
об’єднань профспілок Григорій Осовий зазначив, що будь-які дії, спрямовані на поліпшення
добробуту пенсіонерів і тих, хто працює, будуть підтримуватися профспілками. Стосовно
запровадження накопичувального пенсійного

страхування працівників профспілок, перш за все, турбує, якими будуть
гарантії держави щодо зберігання та примноження пенсійних накопичень,
розмір додаткової пенсії та можливість її успадкування.
За результатами обговорення було вирішено активізувати роботу в робочій групі профільного парламентського Комітету з тим, щоб комплексно
з урахуванням економічних і соціально демографічних факторів збалансувати
солідарну систему і приступити до впровадження другого накопичувального
рівня.
Голова СПО об’єднань профспілок передав Міністру соцполітики України
М. Лазебній пропозиції профспілок щодо додаткових антикризових заходів

з подолання економікою України наслідків пандемії в частині оплати праці, захисту
застрахованих осіб в системі соціального страхування,
реформування трудового
законодавства, подальшого
розвитку соціального діалогу,
наголосивши на необхідності його продовження в більш
широкому форматі за участі
СПО профспілок.
Міністр соцполітики висловила думку, що розумної
альтернативи запровадженню
другого рівня пенсійної системи не існує. Тому в Україні
необхідно запроваджувати
накопичувальну систему з посильними внесками, які сплачуватимуть працівник та роботодавець. Додатково така
система сприятиме детінізації
зайнятості. Досягнути успіху
у цій справі буде можливо лише в рамках тісного діалогу
між державою та сторонами
працівників та роботодавців,
тому потрібно знайти баланс
інтересів.
Вл. інф.

Это важно

Предотвратить появление
пыли на автодорогах
Как мы уже сообщали, для своевременной и качественной подготовки структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» к работе в теплое время года, создания необходимых условий труда на рабочих местах был издан приказ
«О подготовке предприятия к работе в весенне-летний период 2020 года» от 16 января 2020 года. Этим документом,
в частности, были утверждены мероприятия по подготовке к лету в разрезе структурных подразделений.
Как сообщили в комиссии
по охране труда и пожарной
безопасности профсоюзного
комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», од
ним из наиболее важных моментов этой работе является
переоборудование, техническое обслуживание специализированного автотранспорта,
предназначенного в теплое
время года для полива автомобильных дорог предприятия и собственно организация орошения транспортных
артерий. Регулярный полив
автодорог в теплое время
года в условиях ветреной
и сухой погоды препятствует
возникновению очагов пыления после проезжающих автотранспортных средств. Ещё
большую актуальность этот
вопрос приобретает, когда на
предприятии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции проводится дезинфекция остановочных павильонов и собственно автобусов и других
автотранспортных средств,
которые заняты на перевоз-

Полив основных автомобильных дорог предприятия
был начат в конце апреля. Для этого были
разработаны и утверждены маршруты движения
поливооросительных автомобилей по наиболее
загруженным и запыленным дорогам.
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ке работников по территории предприятия.
Согласно приказу полив основных автомобильных дорог предприятия был начат
в конце апреля. Для этого были разработаны и утверждены маршруты движения поливооросительных автомобилей по наиболее
загруженным и запыленным дорогам. Полив
транспортных артерий территории предприятия осуществляется специальными автомобилями структурных подразделений ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» и подрядной
организации.
Так, с конца апреля на территории металлургического производства дороги обрабатывают специально подготовленными
автомобилями автотранспортного управления. Протяженность маршрутов движения
поливооросительных автомобилей составляет
от 15 до 35 километров. Организация полива забоев, верхних дорог карьеров горного
департамента возложена на горнотранспортный цех, в распоряжении которого имеется
соответствующая техника. Кроме того, задействованы маршруты по поливу дорог на
территории шахтоуправления по подземной
добыче руды.
Главное в этой работе – обеспечить в теплое время года регулярность полива дорог,
поставив надежный заслон пыли.
Соб. инф.,
фото из архива редакции
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Візьміть до уваги

Карантин продовжено,
але послаблено
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343 внесено зміни до постанови
Кабінету 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 внесених змін дію карантинних
заходів на всій території України продовжено до
22 червня 2020 року.
ВОДНОЧАС
З 11 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
ДОЗВОЛЕНО:
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку,
лісопаркових та прибережних зон;
– проведення індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання,
рух на активних візках спортсменів з інвалідністю),
навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських,
неолімпійських, національних видів спорту та видів
спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення
учасників засобами індивідуального захисту;
– діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто
неба за умови забезпечення дотримання відстані
не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за
сусідніми столами та розміщення не більш як двох
клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком
до 14 років), діяльність з надання зазначених послуг
із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Перебуваючи у таких закладах,
відвідувачі повинні бути у засобах індивідуального
захисту, крім часу приймання їжі;
– діяльність підприємств, які працюють у галузі
засобів масової інформації, зокрема точок продажу

преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств
у сфері доставки паперу та друкованих видань,
а також телерадіоорганізацій і т.п.;
– здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки,
виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених
пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови
обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва
телевізійного продукту в одному місці, не більше 50
осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення
усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту;

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном

– роботу суб’єктів господарювання, пов’язану
з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема
здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках,
спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях,
призначених для зйомки аудіовізуальних творів
(студії, павільйони), за умови обмеження кількості
осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до
місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх
осіб та забезпечення усього персоналу, залученого
до виробництва аудіовізуального твору, засобами
індивідуального захисту;
– проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за
рішенням органів управління репетицій, тренувань
та інших заходів, які не передбачають одночасного
зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без
глядачів за умови забезпечення учасників засобами
індивідуального захисту;
– діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та
психологів;
– надання стоматологічної допомоги;
– на період карантину та протягом 30 днів після
його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під
час прийняття на роботу) та періодичних (протягом
трудової діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими
чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі.
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА

Про підвищення пенсійних виплат у 2020 році
У травні 2020 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій. Для яких категорій громадян
та на скільки змінилися пенсійні виплати? Роз’яснення щодо цього надав начальник Головного управління
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій КОЗАК.
Яких категорій громадян
торкнулись індексації пенсій?
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 «Про деякі питання підвищення
пенсійних виплат та надання соціальної підтримки
окремим категоріям населення у 2020 році» передбачено проведення індексації пенсійних виплат.
Перерахунок проведений для осіб, які отримують пенсію відповідно до наступних законів
України:
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»;
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб» (з числа
військовослужбовців строкової служби);

«Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (отримують пенсію у розмірі відшкодування
фактичних збитків).
Який механізм розрахунку
індексації пенсій?
Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні,
з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11 (розмір
підвищення не може бути менше 100 гривень).
Розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій,
призначених відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

вання», які набули необхідного страхового стажу
(для чоловіків 35 років, для жінок 30 років), не може
бути нижчим за 2100 грн.
Чи потрібно звертатися
до Пенсійного фонду України
для проведення індексації пенсії?
Пенсії перераховані в автоматичному режимі,
без особистих звернень громадян. Фінансування
виплати пенсій та допомоги – своєчасне та в повному обсязі.
Виплата відбувається з 4 по 25 число щомісяця
як через банківські установи, так і через поштові відділення. Установу або відділення пенсіонер
обирає за власним бажанням.

Перерахунку підлягало 836,8 тис. осіб. Середній розмір підвищення – 2
 82,02 грн.
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Языком цифр

В апреле больше всего
подорожали продукты питания
По данным Госстата Украины, в апреле текущего года в нашей стране общий уровень
потребительских цен по сравнению с мартом поднялся на 0,8%. Против декабря 2019 года
уровень цен вырос на 1,5%. Тем не менее, показатель годовой инфляции в апреле 2020 года
в Украине оказался меньшим, чем в некоторых странах Евросоюза. Об этом даёт наглядное
представление приведённая ниже таблица.
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ:
СТРАНА

Больше всего в апреле подорожали продукты питания. Так, например, стоимость фруктов
возросла на 12,8%, яиц – н
 а 9,4%, сахара – н
а
4,8%, овощей – н
 а 4,3%. Вообще, подорожали
все продукты питания, которые фигурируют
в сводках Госстата, касающихся индекса цен.
В среднем цены на продовольственные товары за апрель поднялись на 2,2%.
Выросли цены также на фармацевтическую
продукцию – на 2,9%.
А вот в сфере жилищно-коммунальных
услуг цены в среднем, наоборот, снизились.
Особенно ощутимо подешевел природный
газ – на 11,9%. На 5,3% стали дешевле обходиться потребителям горячее водоснабжение
и отопление. Правда, холодное водоснабжение и канализация незначительно подорожали, соответственно, на 0,2% и на 0,4%.
В сфере транспорта заметно упали цены
на ГСМ – на 9%.

апрель 2020 г.
к марту 2020 г.

апрель 2020 г.
к декабрю 2019 г.

апрель 2020 г.
к апрелю 2019 г.

Украина

0,8%

1,5%

2,1%

Российская Федерация

0,8%

2,1%

3,1%

Беларусь

0,6%

3,3%

5,4%

Казахстан

0,9%

3,2%

6,8%

Молдова

0,2%

0,9%

5,3%

Эстония

– 0,4%

нет данных

– 0,8%

Грузия

0,9%

нет данных

6,9%

Турция

0,9%

3,2%

11,0%

Швейцария

– 0,4%

нет данных

1,1%

Венгрия

– 0,6%

нет данных

2,4%

Франция

0,1%

нет данных

0,4%

Норвегия

0,4%

нет данных

0,8%

Бельгия

0,0%

нет данных

0,6%

Оплата труда

В сфере ЖКХ

Сохраняется
значительная
задолженность

Сколько платят
металлургам, горнякам
и коксохимикам

По данным Госстата
Украины, в марте этого
года уровень оплаты
населением нашей
страны за потреблённые
жилищно-коммунальные
услуги составил 104%
от начисленных за
месяц сумм – э то
с учётом погашения
ранее допущенной
задолженности.

По данным ЦК ПМГ У,
средняя зарплата в марте
этого года на предприятиях чёрной металлургии
в нашей стране составляла 19719,2 грн. против
13044,2 грн. в целом по
промышленности Украины.
На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата
в марте 2020 года была
16997,2 грн., на коксохимических – 17543,7 грн.

Тем не менее, на конец марта
сохранялась внушительная задолженность населения по оплате услуг
ЖКХ. В частности, долги населения
за потреблённый природный газ составляли 27,3 млрд. грн., за отопление и горячее водоснабжение – 2
 2,3
млрд. грн., за поставку и распреде-

Таким образом, металлурги
в феврале имели средний
заработок в 747 долларов
или 676 евро, горняки –
644 доллара или 583 евро,
коксохимики – 664 доллара
или 602 евро.
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ление электроэнергии – 5,7 млрд.
грн., за холодное водоснабжение
и водоотведение – 5 млрд. грн., за
управление многоквартирным домом – 4,7 млрд. грн., за вывоз отходов – 0,9 млрд. грн.
В Днепропетровской области
в марте уровень оплаты населением потреблённых жилищно-
коммунальных услуг с учётом погашения ранее допущенной задолженности составил 110,3% от начисленных за месяц сумм. Однако
при этом население стопроцентно
рассчиталось только за природный газ и теплоснабжение, а вот по
остальным услугам оплатило не все
счета. Особенно низкой оказалась
оплата за вывоз отходов – н
 а уровне
75,2%. Похожая картина наблюдалась в марте и в целом по стране.

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК

№ 18 (728)
14 мая 2020 г.

 До відома тих, хто шукає роботу

Стати на облік у центрі
зайнятості тепер можна онлайн
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 307 затверджено Порядок
реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю
в електронній формі. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та
призначення виплати допомоги по безробіттю за заявами в електронній формі центрами зайнятості.
СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО
МОЖЕ НАБУТИ:

робітного та заява про призначення (поновлення)
виплати допомоги по безробіттю, сформовані,
підписані та подані за допомогою програмного
забезпечення Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг, вважаються отриманими та
реєструється співробітником центру зайнятості
у день їх надходження, а у разі подання у неробочий
час робочого дня, неробочий день, святковий або
вихідний день – у перший робочий день, наступний
за днем їх подання.
Реєстрація заяви про надання (поновлення) статусу безробітного не здійснюється співробітником
центру зайнятості у разі отримання та виявлення нерозбірливої сканованої копії (фотокопії) документа.
Співробітник центру зайнятості за допомогою
програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг направляє особі, яка
шукає роботу направлення на працевлаштування.

1) особа працездатного віку до призначення
пенсії (зокрема на пільгових умовах або за
вислугу років), яка через відсутність роботи
не має заробітку або інших передбачених
законодавством доходів, готова та здатна
приступити до роботи;
2) особа з інвалідністю, яка не досягла
пенсійного віку та отримує пенсію по
інвалідності або соціальну допомогу;
3) особа, молодша 16-річного віку, яка
працювала і була звільнена у зв’язку
зі змінами в організації виробництва
і праці, зокрема припиненням або
перепрофілюванням підприємств, установ та
організацій, скороченням чисельності (штату)
працівників.

Рішення про надання статусу
безробітного або відмову
в наданні такого статусу
приймається центром зайнятості
не пізніше сьомого календарного
дня з дати заяви про надання
статусу безробітного.

Надання електронної послуги здійснюється за
заявою, поданою в електронній формі особою, яку
ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи
ідентифікації «Bank ID» чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно
ідентифікувати заявника.
Особа, яка шукає роботу, заповнює заяву про
надання (поновлення) статусу безробітного та заяву
про призначення (поновлення) виплати допомоги по
безробіттю, які формуються, підписуються та подаються нею за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг
до центру зайнятості за спеціальними формами.
До заяви про надання (поновлення)
статусу безробітного особа додає
скановані копії (фотокопії) документів,
передбачені Порядком реєстрації, це:
– паспорт громадянина України або інший
документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
– посвідку на постійне проживання або
посвідчення біженця або особи, яка потребує
додаткового захисту або якій надано
тимчасовий захист;
– довідку про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають
відмітку в паспорті);
– трудову книжку (цивільно-правовий договір
чи документ, який підтверджує припинення
останнього виду зайнятості). Особа, яка

втратила трудову книжку, пред’являє дублікат
трудової книжки чи довідку архівної установи
про прийняття та звільнення з роботи;
– документ про освіту;
– військово-обліковий документ для осіб, які
звільнилися зі строкової військової служби.
Документи не подаються у разі, коли отримання
та підтвердження відомостей про такі документи
здійснюється в порядку інформаційної взаємодії
Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг з електронними інформаційними ресурсами
або інформаційними системами органів державної
влади під час формування заяви.
Заява про надання (поновлення) статусу без-

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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Не пізніше сьомого календарного дня з дати
отримання направлення на працевлаштування
особа, яка шукає роботу, повинна подати до центру зайнятості за допомогою програмних засобів
Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг або через інформаційно-телекомунікаційні
системи державної служби зайнятості скановану
копію письмової відповіді роботодавця (фотокопію)
про працевлаштування або відмову в працевлаштуванні. Письмова відповідь роботодавця про
працевлаштування або про відмову в працевлаштуванні може бути надана безпосередньо до
центру зайнятості.
Рішення про надання статусу безробітного або
відмову в наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного
дня з дати подання особою, яка шукає роботу, заяви
про надання (поновлення) статусу безробітного та
надсилається електронними засобами комунікації.
Допомога по безробіттю призначається центрами
зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його заявою про призначення виплати
допомоги по безробіттю, поданою з урахуванням
вимог, визначених цим Порядком та Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення
обліку осіб, які шукають роботу (затверд жений
пос тановою Кабінет у Мініс трів Ук раїни від
19 вересня 2018 р. № 792).
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ДАВЫДЕНКО Елену Сергеевну (12.05),
электромонтёра ЦМП МП;
КОЦЬКО Елену Николаевну (14.05),
электромонтёра ЦМП МП;
МОРОЗОВУ Ларису Витальевну (14.05),
электромонтёра ЦМП МП;
ДЖЕНКОВУ Ирину Дмитриевну (14.05),
электромонтёра ЦМП МП;
ТОПАЛОВА Евгения Анатольевича 15.05),
электрослесаря ЦМП МП;
КОСТЮК Ирину Владимировну (15.05),
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.
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.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил!
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

ПРИТУЛУ Григория Ивановича (15.05),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС
МП;
МАНКО Дмитрия Александровича (15.05),
слесаря-ремонтника ЦПС МП;
ДЕРИЙ Ларису Николаевну (16.05), подготовителя
составов к разливке плавок ЦПС МП;
ТАРАНЕНКО Дмитрия Васильевича (16.05),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС
МП.
Счастья, любви, удовольствий, достатка!
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
ВЕРЗУНОВА Сергея Анатольевича (11.05),
электромонтера ЭРЦ;
БУРЛАКОВУ Татьяну Анатольевну (15.05),
пропитчика электротехнических изделий ЭРЦ.
Желаем замечательных успехов!
Пусть ждут победы в личном и в делах!
Способствуют желанию быть первым
Поддержка, пониманье, похвала!
УСТИМЕНКО Андрея Валерьевича (11.05),
электросварщика ЦРЭО РП;
ТКАЧУКА Александра Владимировича (13.05),
слесаря-ремонтника (бригадира) ЦРЭО РП.
Желаем веселья и добрых событий,
Жизнь будет пусть полной приятных открытий,
А каждый день станет успеха залогом
И подведеньем победных итогов!
СТАТНОГО Виталия Алексеевича (8.05),
огнеупорщика (бригадира) цеха огнеупорных работ
ЧП «Стил Сервис», предучасткома.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слёз и бед!

 Смех - это лекарство!
– В детстве я завидовал взрослым, мол, пришел
с работы и никакой домашки, отдыхай. Я тогда
не знал, что взрослые после работы хотят только
умереть.
– Умирать нельзя – надо ещё домашку детям
делать!
Муж удалил меня из друзей. Ха! Я выписала его из
квартиры!
- Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла
машину.
- Что ты сделала!?
- Блинчики…
День вроде прошёл хорошо, но на всякий случай
надо выпить.
Сегодня был очень странный день. Сначала я
нашёл шляпу, полную денег. Затем за мной гнался
какой-то злобный мужик с гитарой.
Моя жена не даёт мне понять теорию хаоса,
потому что постоянно наводит порядок!
Мне страшно от количества людей, с которыми я
договорился «обязательно встретиться и посидеть,
как вся эта ерунда закончится».
Когда закончится карантин, давайте некоторым
людям об этом не скажем?
Чем дольше будут продлевать, тем большим
будет наплевать.

СЛЮЗКУ Марину Валентиновну
(14.05), изолировщика
ЧП «Стил Сервис» – с 40-летием!
Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь
прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!

Сегодня я зашёл в отделение банка в маске и
отдал им свои деньги. Чувствую себя глупо.
Недавно проснулся: ох, как тяжело! Зачем же я
вчера столько... стоп! Я же вчера не пил! Ох, зря…
ох, зря!
Не понимаю, зачем мужикам измерять
температуру на входе в супермаркет. Вы когданибудь видели, чтобы мужчина с температурой
37°C куда-то выходил из дома?
Первое правило работы на «удалёнке»: если ты не
можешь достать это, не вставая с дивана, значит,
оно тебе не нужно.
Я отвечаю только за свои слова, а не за то, как вы
их понимаете.
Хватит это терпеть! Давайте уже что-нибудь
другое потерпим!
Помните дни, в которые мы как бы не работали,
но работали? Так вот, они как бы закончились, но
не закончились.
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