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 АКТУАЛЬНО

У якості медіаторів  
у нараді взяли участь 
голова ПМГУ Олександр 
Рябко та голова- 
виконавчий директор 
Всеукраїнського 
об’єднання обласних 
організацій роботодавців 
металургійного 
комплексу «Федерація 
металургів України» 
Сергій Біленький.

Спільна нарада керівництва 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  
та лідерів профспілкових організацій

КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ СПОРТИВНІ НОВИНИ3–4 5–62 ВІДБУВСЯ ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПМГУ
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У ході наради було досягнуті на-
ступні домовленості:

До липня 2021 року провести 
переговори з профспілковою сто-
роною з підвищення заробітної 
плати працівникам ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сер-
віс», ТОВ «Ливарно- механічний 
завод» й прийняти погоджене 
з профспілковою стороною рішен-
ня щодо конкретних дат та від-
сотків поетапного підвищення 
зарплати.

Найближчим часом провес-
ти засідання Глобального коміте-
ту з охорони праці та безпеки ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 
участі лідерів профспілкових орга-
нізацій, на якому адміністрація під-
приємства презентує нову систему 
організації роботи з охорони праці, 
що передбачає активну взаємодію 
з профспілковим активом, а також 
будуть розглянуті результати усу-
нення порушень з охорони праці, 
вказаних у Приписі Держпраці від 
23.04.2021.

Спільна нарада керівництва 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  
та лідерів профспілкових організацій
1-го червня 2021 року у Києві відбулась спільна нарада керівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та 
лідерів профспілкових організацій, що діють на підприємстві. У якості медіаторів у нараді взяли участь 
голова ПМГУ Олександр Рябко та голова- виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання обласних 
організацій роботодавців металургійного комплексу «Федерація металургів України» Сергій Біленький.

Терміново розпочати роботу з організації у 2021 році на базі об’ектів соціальної сфери підприємства (пан-
сіонатів, ДОТів, заміських баз відпочинку) літнього оздоровчого сезону для працівників та членів їхніх сімей.

Провести переговори з укладення нового колективного договору підприємства або внесення змін до чин-
ного колективного договору.

Вл. інф.

3 червня 2021 року у Дніпрі відбувся 
V пленум Центральної ради ПМГУ. 
Участь у ньому взяли близько 60 
членів ЦР, представників первинних та 
територіальних організацій ПМГУ з різних 
куточків України, і запрошені гості – 
заступник голови ФПУ О. Шубін  
та голова Дніпропетровської облради 
профспілок В. Дубіль.

На порядку денному стояло кілька актуаль-
них питань. Із доповіддю з основної теми («Про 
поточну ситуацію в ПМГУ») виступив голова 
ПМГУ О. Рябко. Він поінформував присутніх про 
показники виробництва у галузі, зайнятість та 
структуру робочих місць, рівень та перспекти-
ви підвищення заробітних плат та боротьбу за 
погашення існуючої заборгованості із зарпла-
ти, стан соціального діалогу із роботодавцями, 
профспілкове протистояння просуванню анти-
соціальних законодавчих ініціатив.

Розмірковуючи щодо молодіжної політики, 
О. Рябко констатував гостроту проблеми відто-
ку молодих кадрів з галузі і профспілки, та за-
кликав профспілкову молодь бути більш актив-

ною. Зокрема – зробити свій внесок у запобі-
гання знищенню трудових гарантій працюючих 
українців шляхом направлення на адресу Пре-
зидента В. Зеленського звернення Молодіжної 
ради ПМГУ «Молодь проти трудового рабства!».

Серед тих, хто виступив у ході пленуму, бу-
ла і голова ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» Н. Маринюк. Вона поділилася досвідом 
боротьби названої первинної організації за під-
вищення зарплат та забезпечення безпечних 

умов праці для працівників одного з найбіль-
ших підприємств галузі.

О. Шубін проінформував учасників пленуму 
відносно прогнозів розвитку української еконо-
міки, проаналізував законодавчі ініціативи ді-
ючої влади, підкресливши, що для профспілок 
вони є неприйнятними.

Взявши до уваги всю озвучену інформацію, 
пленум ухвалив відповідні рішення.

Вл. інф.

Відбувся V пленум 
Центральної ради ПМГУ
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 КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ

Нагадаємо, що в цьому році вони розпоча-
лись ще в березні. Активно подорожували ар-
селорівці разом зі своїми родинами і в травні, 
який щойно минув.

Так, 15 травня велика група наших земляків 
в рамках Клубу вихідного дня побувала у Хар-
кові, причому виїхали екскурсанти автобусом 
до першої столиці України ще напередодні 
увечері, а назад прибули ранком 16 травня. 
Тобто, у них було вдосталь часу, аби якнай-
ближче познайомитись з різнобарвним, захо-
плюючим і охайним містом. У першій половині 
дня арселорівці здійснили автобусно- оглядову 
екскурсію по місту, оглянувши зокрема Успен-
ський і Благовіщенський собори, один з най-
красивіших у світі пам’ятників Т. Шевченку, 
найбільшу у Європі площу Свободи, побува-
ли в Саржиному яру з джерелом мінеральної 
води.

Дуже багато вражень на екскурсантів спра-
вили відвідування вже по обіді Фельдман Еко-
парку та парку розваг імені Горького – «Харків-
ського діснейленду», де можна було не тільки 
оглянути парад тюльпанів, побувати, скажімо, 
в зоопарку, на Лебединому озері, на виставці 
ретро автомобілів, а й покататись на конях та 
найрізноманітніших атракціонах.

«Ми з дружиною давно мріяли побувати 
в Харкові, тому коли довідались про те, що 
профком організовує туди екскурсійну поїзд-
ку, відразу записались, – розповідає енергетик 
управління енергетичного департаменту під-
приємства Олександр Сопов. – У подорож взяли 
і доньку. Місто справило на нас надзвичайно 
приємне враження – воно дуже велике, гарне, 
чисте, з великою кількістю парків, пам’яток іс-
торії та культури. За час нашого перебування 
в Харкові ми зробили близько 400 фотознімків! 

Так що у нас тепер буде що згадати. Велике 
спасибі профспілковому комітету ПО ПМГУ під-
приємства за надану можливість здійснити таку 
цікаву та захоплюючу подорож».

А ось за словами Олександра Черевашка 
з ТЕЦ, який був у поїздці з дружиною та дво-
ма дітьми, у Харкові він не вперше: «Останній 
раз я приїжджав у це місто десь три роки то-
му. Хочу сказати, що навіть за цей невеликий 
проміжок часу Харків змінився в кращий бік. 
Місто чисте, прибране, ніде навіть на побачиш 
кинутого недопалка, в людному місці не від-
чуєш запаху сигаретного диму. Всюди по міс-
ту встановлено камери відеоспостереження. 
Окрема тема – парки, де добре розвинута ін-
дустрія всіляких розваг та атракціонів, для ді-
тей – це справжній діснейленд. Велика подяка 
нашій рідній профспілці за чудово організовану 
виїзну екскурсію!».

22 травня група працівників- 
членів ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» та дочірніх 
підприємств в рамках Клубу 
вихідного дня побувала з виїзною 
екскурсією у місті Запоріжжя. 
Екскурсійний тур, запропонований 
комісією молодіжної політики, 
культурно- масової та 
спортивної роботи профкому 
ПО ПМГУ підприємства, включав 
у себе зокрема відвідування 
легендарного козацького острова 
Хортиця, екскурсії по Запорізь кій 
Січі та на місцевий завод  
ТМ «Вина Запоріжжя» 
з дегустацією вина та равликів.

Читати далі >>

Такий різнобарвний  
і захоплюючий Харків
Розпочалось літо – активна екскурсійна пора, а поїздки в рамках Клубу вихідного дня, організовані 
комісією молодіжної політики, культурно- масової та спортивної роботи профспілкового комітету  
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для працівників, які знаходяться в лавах профспілки,  
та членів їх сімей, тривають.

Легендарна Хортиця 

Сторінку підготував Сергій СОЛОВЙОВ,
фото надане Галиною ПАВЛОВСЬКОЮ та учасниками поїздки



4

№ 18 (776)
4 июня 2021 г.

Легендарна Хортиця 
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Закінчення. Початок на стор. 3

За словами учасників поїздки, найбільшу зацікавленість 
багатьох арселорівців та членів їх родин викликала саме 
Хортиця. На найбільшому острові Дніпра, який у 2007 ро-
ці був названий одним з «Семи чудес України», вони ма-
ли можливість оглянути живописні скелі, котрим більше 3 
млрд. років, місце загибелі Святослава Хороброго, редути 
часів російсько- турецької війни, Січові ворота, познайоми-
тись з експозиційними об’єктами Запорізької Січі, з тим, як 
козаки жили і воювали.

Ця виїзна екскурсія, як і багато ін-
ших, була організована комісією мо-
лодіжної політики, культурно- масової та 
спортивної роботи профкому ПО ПМГУ 
підприємства для членів профспілки за 
пільговою ціною.

Виїхавши з Кривого Рогу о 7 годині 
ранку, учасники подорожі вже о 10 
годині прибули в с. Підлісне, де розташо-
вана одна з найбільших в Україні ферм, 
що спеціалізуються на розведенні молоч-
них кіз Альпійської породи, – «Лісова Ко-
за». Арселорівці в такому екзотичному 
зеленому куточку сусідньої області ма-
ли можливість не лише оглянути ферму, 
сироварню, а й погодувати альпійських 
кіз, поспостерігати за тим, як виготов-
ляють смачний та корисний козиний сир 
та продегустувати його. Бажаючі могли 
згодом придбати продукцію сироварні 
у фермерській лавці.

Потім на подорожуючих в легендар-
ному Чорному лісі чекали кулінарний 
майстер-клас «Страва на грилі», пікнік 
серед чудової природи та відпочинок 
на свіжому повітрі. Дещо пізніше ман-

д  рівники в ході оглядової екскурсії по-
бували в місті Кропивницький. Учасни-
ки поїздки відзначили деяку схожість 
місцевої вулиці Дворцової з проспектом 
Поштовим у Кривому Розі – така ж гарна 
архітектура. Цікаво також те, що в Кро-
пивницькому встановлено пам’ятник 
трамваю, хоча зараз такого електротран-
спорту в місті немає.

«Вражень у нас від екскурсійної по-
їздки море, – поділилась бригадир 
СПЦ № 1 Оксана Адамчук, яка була 
в подорожі з донькою. – Сподобались чу-
дова природа, козина ферма та сировар-
ня, а також Кропивницький, в якому ми 
побували вперше. Велика подяка ПМГУ 
за чудову можливість поподорожувати, 
дізнатись та побачити багато цікавого, 
отримавши при цьому чималу порцію по-
зитивних емоцій!».

Такої ж думки була й Олена Семячкова 
(ЦВВ ТОВ «Ливарно- механічний завод»): 
«Все було організовано просто чудово. 
Тепер мені хотілося б ще побувати з та-
кою виїзною екскурсією у Харкові та 
в Запоріжжі на острові Хортиця».

Козина ферма 
та сироварня – 
це чудово!

Сторінку підготував Сергій СОЛОВЙОВ, фото надане Галиною ПАВЛОВСЬКОЮ

А після обіду в кафе мандрівники здій-
снили екскурсію на винний завод, де не 
тільки дізнались багато цікавого про се-
крети виробництва натурального ви-
на, а й дегустували його кращі сорти та 
спробували приготованих равликів.

Як розповіла Лариса Оксак з ЦМП мет-
виробництва, на Хортицю вона хотіла 
потрапити з такою ж виїзною екскурсією 
ще минулого року, проте не змогла через 
свою робочу зміну. А ось цього року все 
вдалося. Своїми враженнями від подоро-
жі вона разом зі своєю колегою по робо-
ті Ганною Вірою, котра теж була в поїзд-
ці, поділились у вайбері: «Екскурсія на 
Хортицю дуже сподобалась. «Запорізь-
ка Січ», винний погріб, дегустація вин, 
равликів, водій та гід – все було просто 
супер! Радимо відвідати, буде море при-
ємних вражень! Дякуємо нашій ПМГУ!».

Сподобалась Хортиця і Юрію Толсто-
му з ПП «Стіл Сервіс», який подорожу-
вав разом з дружиною: «Побували на 
острові вперше – дуже шикарне місце, 
і не дуже далеко від Кривого Рогу. Реко-
мендую!». За його словами, клуб вихід-
ного дня – цікава форма відпочинку для 
членів профспілки, яка дає можливість 

дізнатись багато нового та дарує чимало 
позитивних емоцій. «Мені хотілося б ще 
побувати в Харкові, як тільки з’явиться 
можливість, обов’язково скористаюсь та-
кою послугою клубу вихідного дня проф-
кому ПО ПМГУ».

29 травня група працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
та дочірніх підприємств, котрі перебувають в лавах ПМГУ, 
разом з членами своїх родин в рамках Клубу вихідного дня 
здійснила екскурсійну поїздку на ферму та сироварню «Лісова 
Коза», що знаходиться під Кропивницьким, а також побувала 
в цьому обласному центрі України.
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 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

Зазначеним вище законом у Кодек-
сі законів про працю України та Законі 
України «Про відпустки» встановлено но-
вий вид відпустки – відпустка при наро-
дженні дитини.

Одноразова оплачувана  
відпустка при народженні 
дитини тривалістю  
до 14 календарних днів 
(без урахування святкових 
і неробочих днів) надається  
не пізніше трьох місяців  
з дня народження дитини  
таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила 
дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває 
у зареєстрованому шлюбі з матір’ю ди-
тини за умови що вони спільно прожива-

ють, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повно-
літньому родичу дитини, які фактично 
здійснюють догляд за дитиною, мати чи 
батько якої є одинокою матір’ю (одино-
ким батьком).

Відпустка при народженні дитини на-
дається лише одній з зазначених вище 
осіб.

Тривалість відпустки при народженні 
дитини визначається працівником у за-
яві про її надання. Особа, яка отрима-
ла відпустку при народженні дитини, 
зобов’язана надати власнику або упо-
вноваженому ним органу копії доку-
мента, необхідного для державної реє-
страції народження дитини, або свідо-
цтва про народження дитини протягом 
30 календарних днів з дня виходу в таку 
відпустку.

Управління праці та соціально-
го захисту населення виконко-
му Металургійної районної у місті 
ради (далі – управління) повідо-
мляє, що у зв’язку з прийняттям 
постанови Кабінету Міні-
стрів України від 19 травня 
2021 року № 505 «Деякі пи-
тання призначення житло-
вих субсидій» розгляд питань 
щодо призначення житлової суб-
сидії на наступний період домо-
господарствам, які отримували 
житлову субсидію в опалювально-
му сезоні 2020–2021 років, про-
водиться без звернень громадян, 
крім домогосподарств, яким жит-
лова субсидія:

– надавалася у грошовій безго-
тівковій формі;

– була призначена за фактич-
ним місцем проживання осіб (орен-
дарі житлових приміщень (будин-
ків); індивідуальні забудовники, 
будинки яких не прийняті в екс-
плуатацію; внутрішньо переміще-
ні особи);

– була призначена без ураху-
вання окремих осіб з числа зареє-
строваних у житловому приміщен-
ні (будинку), які не проживають за 
місцем реєстрації.

Рішення про призначення жит-
лових субсидій домогосподарствам 
без звернень громадян прийма-
ється на підставі інформації Мініс-
терства фінансів за результатами 

проведеної верифікації даних що-
до одержувачів житлових субсидій 
у квітні 2021 р. на відповідність 
вимогам підпунктів 1, 2, 4, 8–10 
пункту 14 Положення про порядок 
призначення житлових субсидій, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 21 жовтня 
1995 р. № 848 «Про спрощення 
порядку надання населенню суб-
сидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово- комунальних по-
слуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побу-
тового палива».

Одночасно звертаємо увагу, що 
громадянам, які отримували жит-
лову субсидію в опалювальному 

сезоні 2020–2021 років і яким її 
призначення на наступний пері-
од буде проведено без звернення, 
необхідно повідомити до 1 верес-
ня 2021 року управління про на-
явність умов, за яких житлова суб-
сидія не призначається, що визна-
чені у пункті 14 Положення про 
порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 1995 р. № 848.

Нагадуємо, що заява та декла-
рація можуть бути надіслані по-
штою або в електронній формі че-
рез Єдиний державний веб-портал 
електронних послуг «Портал Дія», 
офіційний веб-сайт Мінсоцполіти-

ки або інтегровані з ними інфор-
маційні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого само-
врядування, а також інформаційні 
системи Мінсоцполітики (з накла-
денням кваліфікованого електрон-
ного підпису).

З метою запобігання поширен-
ню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, прийом громадян в управ-
лінні здійснюється за попереднім 
записом та при наявності засобів 
індивідуального захисту за адре-
сою: пр-т Металургів, буд. 16, 
каб. 108, або за телефоном 
0973920336.

Додатково повідомляємо, що 
з 1 травня 2021 року затвердже-
ні нові форми заяви про призна-
чення та надання житлової суб-
сидії та декларації про доходи 
і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субси-
дії. Бланки заяви та декларації 
можна роздрукувати з офіційного 
веб-сайту Мінсоцполітики (msp.
gov.ua/news/16214.html) 
з метою надсилання поштою до 
управління.

Управління праці  
та соціального захисту 
населення виконкому 

Металургійної районної  
у місті ради

З’явився новий вид відпустки – 
відпустка при народженні дитини

Щодо призначення житлових субсидій

З 09.05.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною».

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38
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Конвертерный 4 4 4 1 6 19 13 15
ДАТП+ЦСО КХП 1 1 16 4 1 23 7 19
ФСЛЦ+ЦСП 5 3 9 2 5 24 15 19
ФЧЛЦ+ЦПИ 6 11 5 5 4 31 20 25
РП+УЦДСР 8 8 18 6 2 42 24 34
ШУ 11 6 8 9 9 43 32 34
Прокат-3 26 2 1 14 3 46 20 32
Блюминг+СПЦ-1 8 14 6 10.5 16 54.5 38.5 40.5
РМЦ-2 14 23 17 8 17 79 56 62
КЦ+СРЦ КХП 14 5 50 3 11 83 33 69
ДИТ+ЦРМО-2 3 8 50 17 14 92 42 75
ЦРМО-4 17 14 14 15 32 92 60 75
РУ ГД+ГТЦ ГД 17 17 2 50 10 96 46 79
ВТЦ 11 20 50 7 12 100 50 80
УЖДТ ГД 2 50 3 16 30 101 51 71
МРЦ 8 11 50 18 19 106 56 87
РМЦ-3 20 11 50 19 13 113 63 93
РМЦ-1 23 14 14 50 18 119 69 96
ТЦ+ЦУ КХП 14 17 50 20 21 122 72 101
ЖДЦ-2 20 17 19 50 22 128 78 106
СПЦ-2 23 20 50 50 7 150 100 100
Стил Сервис 20 50 7 50 24 151 101 101
ЖДЦ-3 50 50 13 12 38 163 113 113
ЦПС 28.5 50 15 50 28 171.5 121.5 121.5
Кузнечный 17 50 50 50 8 175 125 125
ДЦ-1 26 23 50 50 36 185 135 135
АЦМП 11 50 50 50 29 190 140 140
ЦВС 50 8 50 50 35 193 143 143
ЦСП ГД 50 20 50 50 26 196 146 146
Копровой 26 50 50 50 25 201 151 151
ЦРЦ УТП 50 23 50 50 31 204 154 154
Ветеран 50 50 10 50 50 210 160 160
ДООС 50 50 50 10.5 50 210.5 160.5 160.5
РУ ГД-1 50 50 11 50 50 211 161 161
ГСС 50 50 12 50 50 212 162 162
СМКП 50 50 50 13 50 213 163 163
ПГЦ (ПСЦ) 50 50 50 50 15 215 165 165
КП 50 50 50 50 20 220 170 170
ЦПП 23 50 50 50 50 223 173 173
ПМП 50 50 50 50 23 223 173 173
ДЦ-2 50 50 50 50 27 227 177 177
ЦМК 28.5 50 50 50 50 228.5 178.5 178.5
ДпБ 50 50 50 50 33 233 183 183
ЦСП МП 50 50 50 50 34 234 184 184
ЭРЦ 50 50 50 50 37 237 187 187
ЭКЦ 50 50 50 50 39 239 189 189
Молодь 50 50 50 50 50 250 200 200
РОФ-1 + АЦ-3 ГД 50 50 50 50 50 250 200 200
УЭД 50 50 50 50 50 250 200 200
ТУ+ДпК 50 50 50 50 50 250 200 200
УП 50 50 50 50 50 250 200 200
УПЦ + ЦОРЭО КХП 50 50 50 50 50 250 200 200
ЦЛ КХП 50 50 50 50 50 250 200 200
ЦЭТЛ 50 50 50 50 50 250 200 200

По результатам прошедших 
соревнований по пяти видам 
спорта из 12-ти, входящих 
в программу текущей 
Спартакиады, пятёрку лидеров 
составляют следующие 
команды (по сумме занятых 
мест без вычета двух худших 
результатов):

1. Конвертерный цех – 19 очков
2. ДАТП+ЦСО КХП – 23 очка
3. ФСЛЦ+ЦСП – 24 очка
4. ФЧЛЦ+ЦПИ – 31 очко
5. РП+УЦДСР – 42 очка

По информации СК 
«Богатырь», следующий вид 
спорта в программе 52-й 
Спартакиады – дартс. 

Также ведётся организационная 
подготовка к проведению 
соревнований по плаванию 
и шашкам.

Примечание: 
согласно Положению 
о проведении 52-й Спартакиады 
по массовым видам спорта 
среди работников предприятия- 
членов ПМГУ, команде, которая 
не участвовала в соревнованиях 
по  какому-либо виду спорта, 
назначается в нём 50-е место 
и начисляется в общий зачёт  
50 очков.

Соб. инф.

Результаты 
после 
проведения 
соревнований 
по пяти видам 
спорта
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 52-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

 СПАРТАКІАДА ПРОФСПОРТАКТИВУ

29 мая в рамках 52-й Спартакиады 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», которая проводится среди 
работников предприятия, состоящих 
в ПМГУ, прошла финальная часть 
соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

В упорной борьбе чемпионом стала коман-
да ДАТП+ЦСО, выбив только на очко больше 
(336), чем команда РП+УЦДСР, взявшая сере-
бро (335 очков). Третье место с результатом 
322 очка заняла команда Прокат-3.

В пятёрку лучших вошли также команды 
ФЧЛЦ+ЦПИ и ФСЛЦ+ЦСП.

Чемпионский результат, представляя коман-
ду ДАТП+ЦСО КХП, настреляли Сергей  Мар-
кин, Александр Матяш, Анатолий Соколенко, 
Илья Волков и Сергей Челешков. 

В личном первенстве самим метким стрелком 
оказался Александр Лепень (ФСЛЦ+ЦПИ), вы-
бивший 87 очков. Второй результат у Анатолия 
Соколенко (ДАТП+ЦСО) – 79 очков, третий у 
Николая Сердечного (РП+УЦДСР) – 77 очков.

Соб. инф.

У перші дні червня в представників профспілкового і фізкультурного рухів 
гірничо-металургійного комплексу Кривбасу була можливість побувати на 
Чорному морі, у Затоці. На базі затишного готелю сімейного відпочинку «Рута», 
який має чудову спортивну базу, проходила Спартакіада профспортактиву, 
організована Криворізькою міською радою ПМГУ.

Завершились cоревнования 
по cтрельбе

«Південь» був сильнішим за «Північ»
Голова Криворізької міської організації ПМГУ 

Анатолій Макаренко підкреслив, що Профспіл-
ка металургів і гірників України завжди про-
пагувала спорт і здоровий спосіб життя. Дана 
традиційна спартакіада, 17-та за ліком, – тому 
підтвердження. 

Цьогоріч свято спорту об’єднало 43 пред-
ставники з різних підприємств: «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг», Центрального ГЗК, Криворізь-
кого залізорудного комбінату, «Сухої Балки», 
«Промспецбуду», «Електромашпромсервісу», 
«Кривбасвибухпрому». Учасники були поділені 
за географічним принципом на команди «Пів-
ніч» і «Південь».

Як повідомила голова Криворізької міської 
ради фізкультурно-спортивного товариства 
«Україна» Тетяна Кириченко, упевнену пере-
могу за підсумками суперництв з різних ви-
дів спорту здобула збірна команда «Південь». 
Проте настрій у всіх учасників змагань протя-
гом всіх днів був добрим. «Адже це свято спор-
ту, насамперед, мало на меті згуртування чле-
нів Профспілки з різних підприємств під час 
їх спортивного відпочинку (футбол, настіль-
ний теніс, шашки, доміно, дартс тощо), а та-
кож дружнього спілкування».

Вручивши нагороди, голова Криворізької 
міської організації ПМГУ Анатолій Макаренко 
подякував учасникам змагань за цілеспрямо-
ваність, активність, оптимізм. Профкомам, які 
відправили свій профспортактив на цю спарта-
кіаду, висловив щирі слова вдячності.

Оксана ШАХМОТЬ, 
фото Артура БЕЛОШАВІНА
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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:

 КОРИСНІ ПОРАДИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

САВКУ Віталія Вікторовича (1.06), 
підготувача составів до розливки плавок 
ЦПС;
МАТВЄЄВА Дмитра Юрійовича (1.06), 
підготувача составів до розливки плавок 
ЦПС;
ВЕРЕЩАГІНУ Оксану Миколаївну 
(4.06), машиніста крану металургійного 
виробництва ЦПС.
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.

• • •
ПЕТРІЧЕНКО Тетяну Станіславівну 
(1.06), гальваніка ЕРЦ;
ПОЛІТАНСЬКОГО Григорія Петровича 
(5.06), сторожа ЕРЦ.

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!

• • •
МИХАЙЛОВУ Світлана Олександрівну 
(4.06), електрослюсаря ЦМП МВ.

Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Зі святом Дня народження!

• • •
МАКАРЕНКО Павла Анатольевича 
(1.06), электромонтера по РиОЭО РОФ-1 
ГД;
БУРЯКА Владимира Степановича 
(5.06), электромонтера по РиОЭО РОФ-1 
ГД.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день?
Всех благ, любви, большого счастья,
И никогда не унывать,
Чтоб обходили Вас ненастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
Всегда Вас радостно встречали!

Як дощовим днем погуляти в парку із 
собакою або відкрити дачний сезон, не 
промочивши ноги? Рішення очевидне: 
купити гумові чоботи.

ВИЗНАЧТЕСЯ З МОДЕЛЛЮ

Універсальні високі чоботи підходять для між-
сезоння, у них можна вийти в ліс або на город. 
Висока халява захистить від потрапляння воло-
ги всередину взуття під час сезону дощів. На-
півчоботи висотою 10–12 см ідеальні для міста: 
вони мають дуже акуратний вигляд на нозі, мо-
жуть бути чорними на невеличких підборах або 
кольоровими, тож можна підібрати під будь-який 
плащ або куртку.

РОЗДИВІТЬСЯ ПІДОШВУ

Підошва з рельєфним малюнком не ковзати-
ме по сльоті. Вона повинна бути доволі гнучкою, 
щоб розвантажити спину під час ходіння. До то-
го ж, ходити у взутті із гнучкою підошвою наба-
гато зручніше.

ЗА РОЗМІРОМ

Гумові чоботи не розтягуються, тому, примі-
ряючи їх, виберіть на пів розміру більші. Якщо 
в чоботах немає підбивки з вовни або повсті, 
надягайте на ноги бавовняні шкарпетки – так 
буде зручніше носити.

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА

Сучасні методи виробництва дозволяють 
створювати практично цільне взуття лише з од-
ним швом або взагалі без швів. Вони потенцій-
но можуть бути причиною порушення герметич-
ності, а литі чоботи без швів цієї зони ризику 
позбавлені.

ТЕСТ НА ПРОМОКАННЯ

Удома поставте чоботи в тазик з водою. Якщо 
пропускають воду, поверніть назад у магазин.

ДО РЕЧІ

Не надягайте гумові чоботи занадто часто й 
на довгий час, лікарі вважають, що це призво-
дить до ревматизму й виникнення грибка. Но-
сити гумове взуття більше 3 годин на день не 
рекомендується.

Інформація з сайту
poradnica.com.ua

Як вибрати гумові чоботи


