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ЛІТО-2021: ВІДЗНАЧИЛИ  
ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ6-75 В ГОРОДЕ, СТРАНЕ  

И ОТРАСЛИ

В ближайшее воскресенье будет отмечаться День машиностроителя. Этот профессиональный праздник по праву 
считают своим работники структурных подразделений ООО «Литейно- механический завод», ведь специфика их работы 
очень близка к машиностроительной отрасли. Накануне мы побывали в цехе производства изложниц (начальник цеха 
Денис Коптев, председатель участкома ПМГУ и профкома всего «ЛМЗ» Евгений Сорин) и поинтересовались, с каким 
настроением встречают профессиональный праздник в структурном подразделении.

Хорошие перспективы на будущее
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Окончание. 
Начало на стр. 1

По словам Дениса Коптева, несмотря на то, 
что на предприятии работает уже три машины 
непрерывного литья заготовок, и ходят слу-
хи о снижении объемов производства ЦПИ, 
у структурного подразделения есть неплохие 
перспективы. «Мы занимаемся изготовлени-
ем сменного оборудования для цеха подго-
товки составов, в которое разливается жид-
кая сталь с конвертеров – это поддоны и из-
ложницы, – говорит начальник цеха. – И эту ра-
боту будем продолжать. Свидетельством того, 
что у нас есть большие надежды на будущее, 
является то, что в этом году благодаря руко-
водству ООО «ЛМЗ» и администрации ПАО 
«АМКР» были приобретены новые компрес-
соры для обеспечения бесперебойной рабо-
ты нашего цеха. Это новое оборудование, его 
на предприятии не так много. Поставку ком-
прессоров ожидаем уже в конце этого месяца, 
сейчас занимаемся подготовкой необходимых 
площадей. Это будет главным событием го-
да, я бы сказал, не только для ЦПИ, но и для 
всего литейно- механического завода в целом. 
После монтажа нового оборудования наш цех 
станет полностью автономным, не зависящим 
от кислородного производства. А это положи-
тельно повлияет не только на бесперебойное 
производство, но и на качество выпускаемой 
продукции».

Как нам рассказали в цехе, в структурном 
подразделении сейчас трудится около 120 че-
ловек. Основные технологические профессии, 
без которых невозможна работа цеха – это 
формовщики ручной формовки, земледелы, 

сборщики форм, выбивальщики, фрезеровщи-
ки, обрубщики, заливщики.

Среди лучших работников цеха здесь на-
зывают в основном опытных людей, которые 
не один десяток лет отработали в ЦПИ, имеют 
авторитет – это формовщики Павел Федоров, 
Петр Карабань, сборщики форм Руслан Качан, 
Юрий Юрчак, выбивальщики отливок Руслан 
Катаев, Сергей Обедняк, Евгений Непша, за-
ливщики Андрей Ваврушков, Александр Ще-
кин, Александр Белецкий, машинисты крана 
Валентина Барчан, Сергей Ходорик, Юлия Ко-
ган, гидрочистильщик Владимир Гудыма, огне-
упорщики Игорь Чарочкин, Эдуард Голомедов.

Мы пообщались с некоторыми работниками 
непосредственно на их рабочих местах. Обруб-
щик Виталий Левандовский рассказал нам, что 
в цехе работает с 2012 года, занимается обра-
боткой литья. По его словам, коллектив в це-
хе хороший, в случае необходимости колле-
ги, как, например, опытные обрубщики Евге-
ний Киселев, Иван Моисеенко, всегда помогут. 
С хорошим настроением встречает свой про-
фессиональный праздник и формовщик руч-
ной формовки Павел Федоров. Опытный спе-
циалист своего дела считает, что в его про-
фессии нужны такие качества, как терпение, 
настойчивость, точный расчет, опыт: «Чтобы 
стать толковым формовщиком, нужно несколь-
ко лет проработать».

Интересно, что на должности механика цеха 
здесь трудится женщина, что  вообще-то встре-
чается очень редко. Алена Белая сначала была 
машинистом крана, у нее большой опыт, а ме-
хаником цеха уже работает около года. Благо-
даря ей была восстановлена не одна единица 
оборудования, она слаженно работает с под-
рядными организациями, имеет авторитет сре-
ди подчиненного персонала.

Но не только работой славен коллектив цеха 
производства изложниц. Здесь еще активно за-
нимаются физкультурой и спортом, доказатель-
ством тому высокие итоговые места команды 
ЦПИ в Спартакиаде ООО «ЛМЗ», посвященной 
Дню машиностроителя, которая в этом году при 
поддержке директора завода Валерия Мовчана 
проводится в 4-й раз. А совсем недавно, 18 сен-
тября, при содействии профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» был проведен уже 
второй турнир по пейнтболу, который подарил 
его участникам массу эмоций. Цех производ-
ства изложниц занял первое место!

Ежегодно к Дню машиностроителя на литейно- 
механическом заводе определяются лучшие по 
профессии работники цехов, номинанты на зва-
ние «Честь и гордость ООО «ЛМЗ». На днях ста-
нет известно, кто из представителей ЦПИ вой дет 
в их число. Думается, их будет немало.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Хорошие перспективы на будущее

С профессиональным праздником!
Профсоюзный комитет первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  

поздравляет работников и ветеранов структурных подразделений ООО «Литейно-механический 
завод» с Днем машиностроителя и желает всем успешной работы, достойной оплаты труда,  

крепкого здоровья, достатка и благополучия в семьях! 
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 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Как известно, кислородное производ-
ство относится к тем подразделениям 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», чьи 
основные производственные мощно-

сти находятся на удалении от основных марш-
рутов городского транспорта. Как работникам 
таких подразделений добираться на место ра-
боты? На предприятии уже не первый год при 
активном участии профкома ПО ПМГУ этот во-
прос решается за счёт организации перевозки 
работников по внутренним автобусным марш-
рутам. Но ожидание автобуса после рабочей 
смены под открытым небом в условиях небла-
гоприятной погоды, которая свойственна осен-
не-зимнему периоду, конечно же, является ма-
лоприятным и чревато ущербом для здоровья 
людей. Поэтому на кислородном производстве 
позаботились о ремонте имеющегося остано-
вочного павильона, сделав это в рамках про-
екта WCM «Снижение абсентеизма работников 
при ожидании транспорта», в частности,  там 
произвели очистку, окраску, смонтировали ла-
вочки, выполнили остекление.   

Ещё один проект  WCM был выполнен на участ-
ке компрессии кислорода и азота, который нахо-

дится на территории комплекса ДП-9. На этом 
участке действует станция компрессии азота 
(СКА), естественное освещение машинного зала 
которой обеспечивается наличием застекленного 
фонаря на крыше здания. Но ранее под воздей-
ствием вибрации и ветровой нагрузки остекление 
нередко лопалось, что создавало угрозу травми-
рования осколками стекла для   обслуживающего 
персонала станции. На устранение этой проблемы 
и был направлен соответствующий проект WCM, 
разработанный по инициативе старшего масте-
ра участка компрессии кислорода и азота Станис-
лава Жовтого. Так,  вместо обычных стёкол для 
фонарного остекления был использован листо-
вой пластик, что устранило риск травмирования 
работников при передвижении по машзалу СКА.

А вот в мастерской электромонтеров участка 
разделения воздуха, произведя замену стёкол, 
улучшили  естественное освещение, что повы-
шает безопасность труда, а заодно и уровень 
промышленной  эстетики в этой мастерской, 
которая неоднократно занимала призовые ме-
ста в конкурсах предприятия по внедрению 5S. 

В осенний период для кислородного про-
изводства, как и для других подразделений 

предприятия, является актуальной подготовка 
систем отопления к предстоящему отопитель-
ному сезону. Ранее эта работа, когда радиа-
торы отопления снимались для промывки, яв-
лялась и тяжёлой, и небезопасной для выпол-
нявших её работников. Но старшим мастером 
по ремонту оборудования участка разделения 
воздуха Сергеем Боевым был разработан про-
ект WCM, внедрение которого позволило вы-
полнять промывку системы отопления без де-
монтажа отопительных радиаторов, что исклю-
чило ручные операции с высоким риском трав-
мирования персонала.

Нужно отметить, что для организации рабо-
ты, направленной на улучшения условий труда 
и эргономики раб очих мест, в кислородном 
производстве тесно взаимодействуют руковод-
ство этого подразделения и его профсоюзный 
актив. Так, на производстве проводятся еже-
недельные совместные обходы рабочих мест 
с участием начальника КП Владимира Черно-
горова, предцехкома ПМГУ Надежды Шпурик 
и инструкторов WCM, по результатам которых 
составляются соответствующие мероприятия.

Соб. инф.

На кислородном производстве ведётся 
постоянная работа, направленная на улучшение 
условий труда и производственного быта

 ЛІТО-2021: ЗА ПІДСУМКАМИ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО СЕЗОНУ

Їм вручили грамоти ПО ПМГУ підприємства, якими їх було відзначено 
за сумлінну працю під час літнього оздоровчого сезону згідно з рішен-
ням президії профкому первинної профспілкової організації.

Серед нагороджених були: представники ДОТ «Парус» – директор 
ДОТ Тетяна Задесенець, заступник директора з виховної роботи Вікто-
рія Зінченко, заступники директора з культурно- масової роботи Роман 
Коновалов (1 зміна) та Світлана Романенко (2–3 зміни), представники 
ДОТ «Буревісник» – директор ДОТ Наталія Бобровицька, заступники ди-
ректора з виховної роботи Інна Лінчук (1–2 зміни) та Лілія Максимен-
ко (3 зміна), заступники директора з культурно- масової роботи Андрій 
Бондаренко (1 і 3 зміни) та Федір Сліпченко (2 зміна), інструктор комісії 
профкому ПО ПМГУ Галина Павловська, голова цехкому СРЦ КХВ Мико-
ла Мигуцький, голова цехкому СПЦ-2 Олег Гуда, заступник начальника 
АТУ Рамази Давітадзе, водій автобуса АТУ Олександр Рабцун, механік 
автоколони № 11 АТУ Сергій Слєпухін.

Арселорівці- члени ПМГУ, які брали активну участь в організації дитя-
чого оздоровлення минулого літа, були також відзначені на рівні криво-
різької міської організації ПМГУ.

Так, за поданням ПО ПМГУ підприємства грамотами міської організації 
ПМГУ були нагороджені: начальник відділу безпеки руху на транспорті 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Сергій Лук’яненко, водій АТУ Владис-
лав Каблуков, головний лікар медичного центру Наталія Гардань, на-
чальник центру надання послуг «Єдине вікно» Мар’яна Дроботюк та фа-
хівець департаменту з персоналу Марина Нікуліна. Нагородження було 
проведено під час оперативної наради у міській раді ПМГУ.

Вл. інф

Відзначили за сумлінну працю

На оперативну нараду профспілкового активу ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», що відбулась 21‑го вересня, 
були запрошені представники педагогічних колективів дитячих 
оздоровчих таборів «Парус» та «Буревісник», а також члени 
профспілки металургів та гірників, котрі чимало особисто 
зробили для організації та проведення на доброму рівні 
дитячого оздоровлення влітку 2021 року.
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 НУЖНОЕ ДЕЛО

«Помещение столовой нуждалось в ремон-
те ещё с осени прошлого года, когда в моеч-
ном зале обвалился подвесной потолок из пла-
стика, – говорит предцехком. – В комиссионном 
заключении в связи с обвалившимся потолком 
говорилось о том, что необходимо заменить 
все подвесные потолки в помещении столовой, 

а также освещение. Небходимые для ремонта 
помещения столовой средства предприятием 
были заложены на 2021 год, и в мае этого го-
да она была закрыта на время проведения ре-
монтных работ. Следует сказать, что большой 
вклад в решение вопроса о выделении денег 
и ускорение тендера на проведение ремонта 

После ремонта 
открыта столовая аглоцеха 
метпроизводства
Как сообщил председатель цехкома ПО ПМГУ аглоцеха метпроизводства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Юрий 
Бакалина, 6 сентября после проведенного ремонта была открыта столовая № 6. Кроме работников аглоцеха (начальник 
цеха Алексей Самойленко), услугами этого предприятия общественного питания пользуются представители других 
близлежащих структурных подразделений и подрядных организаций.

внесла комиссия по охране труда и пожарной 
безопасности профкома ПО ПМГУ предприятия. 
И вообще, профком постоянно держал вопрос 
ремонта столовой на контроле, стараясь бы-
стро решать возникающие проблемы и несты-
ковки. Когда все ремонтные работы были за-
вершены, работники столовой ещё несколько 
дней готовили её к эксплуатации. И вот в ми-
нувший понедельник столовая возобновила 
свою работу».

По словам Юрия Бакалины, после ремонта 
помещение столовой преобразилось – новые 
потолки, современное потолочное освещение 
(LED-светильники) зрительно сделали его как 
бы более светлым и просторным. Кроме того, 
своими силами был сделан ремонт сетей водо-
снабжения, канализации, в некоторых местах 
была заменена штукатурка стен. К слову, по-
ка столовая была на ремонте, рядом располо-
женный буфет № 12 не закрывался, обслужи-
вая работников предприятия. И лишь во время 
«длинных» выходных в августе и там опера-
тивно заменили подвесные потолки, освеще-
ние и установили новый кондиционер вместо 
неисправного.

«Теперь наши работники довольны, что им 
не нужно ходить на обед в столовые других 
цехов, тратя на это много времени, – говорит 
предцехком. – В первый день работы нашей 
столовой после проведенного ремонта можно 
было услышать положительные отзывы людей 
не только об обновлении облика помещения, 
но и о том, что здесь достаточно приемлемые 
цены».

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено 
Юрием БАКАЛИНОЙ
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 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Так, например, фактический прожиточный 
минимум для лиц трудоспособного возраста в 
августе составлял, если взять стоимость потре-
бительской корзины, принятой для этой груп-
пы населения, 4525 грн, а  с учётом обяза-
тельных платежей – налогов и сборов – 5622 
грн. Это на 3243 грн больше законодательно 
установленной величины данного социального 
стандарта, которая действует с 1-го июля те-
кущего года. 

Подобная картина наблюдается и в отноше-
нии прожиточного минимума для других соци-
альных и демографических групп населения. 
Об этом даёт наглядное представление приве-
дённая таблица.

И хотя закон о Госбюджете-2021 предусма-
тривает до конца этого года  повышение офи-
циальной величины прожиточного минимума, 
но оно  является явно недостаточным для того, 
чтобы привести данный социальный стандарт 
в соответствие с фактическим уровнем цен. 
Тем более, что к декабрю, в котором предус-
матривается повышение, уровень цен, навер-

Прожиточный минимум
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В среднем на одно лицо
4965 

(с учётом суммы 
обязательных платежей – 

налогов и сборов)

2294 – 2671 2393

Для детей в возрасте до 6 лет 3983 2013 – 1970 2100

Для детей в возрасте  
от 6 до 18 лет 4893 2510 –2383 2618

Для трудоспособных лиц
5622 

(с учётом суммы 
обязательных платежей – 

налогов и сборов)

2379 – 3243 2481

Для лиц, утративших 
трудоспособность 3659 1854 – 1805 1934

Каким был прожиточный  
минимум в августе этого года
Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, в августе текущего года фактический размер прожиточного  
минимума для всех без исключения основных социальных и демографических групп населения, рассчитанный 
исходя из уровня цен в указанный месяц, существенно превышал размеры этого важнейшего социального стандарта, 
установленные законом о Госбюджете-2021.

няка, также вырастет и, скорее всего, совсем 
не символически, учитывая, что с октября в 
нашей стране обычно начинается отопитель-
ный сезон. 

 Отметим, что в августе 2021-го года уста-
новленная в Украине минимальная зарплата, 
составляющая с 1-го января текущего года 
6000  грн.,  превышала фактический прожи-
точный минимум для трудоспособных лиц на 
378  грн,  но вот минимальная пенсия в 1854 

грн. не дотягивала до фактического прожиточ-
ного минимума для лиц, утративших трудоспо-
собность, аж на 1805 грн. 

Также несложно подсчитать, что в августе  
2021-го года, чтобы иметь возможность по ми-
нимальным нормам прокормить не только са-
мого себя, но, скажем, и двоих детей школь-
ного возраста, работник в нашей стране дол-
жен был зарабатывать «чистыми» не менее 
14311 грн.

Незважаючи на жорстку позицію, ви-
словлену на засіданні парламенту 
представниками профспілок у Вер-
ховній Раді України – народними де-

путатами України Івченком В. Є., Рудиком С. Я. 
та Волинцем М. Я., а також іншими народними 

депутатами України проти прийняття проєк-
ту Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо дерегу-
ляції трудових відносин» (реєстр. № 5388 від 
16.04.2021), законопроєкт за рахунок голосів 
провладної більшості (240 голосів) було при-
йнято у першому читанні. Проти законопроєк-
ту виступили 23, а утрималися чи не голосува-
ли 113 народних депутатів України. Зокрема, 
жодного голосу на підтримку законопроєкту не 
дали ОПЗЖ, «Батьківщина», «Європейська со-
лідарність» та «Голос».

Позиція СПО об’єднань профспілок та між-
народних профспілкових організацій щодо не-
допущення прийняття законопроєктів, які по-
рушують фундаментальні права людини, зву-
жуючи трудові права працівників та нівелюю-

чи правозахисну функцію профспілок, так і не 
була почута.

Тому відповіддю профспілок 
на таку політику мають 
стати солідарні дії щодо 
проведення 7 жовтня 
2021 року у Всесвітній 
день дій за гідну працю 

у Києві широкомасштабної 
попереджувальної 

всеукраїнської акції протесту.

Боротьба триває

За інформацією профспілкових ЗМІ

 НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
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 КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ 

19 вересня відбулась одноденна чергова 
поїздка в рамках клубу вихідного дня, 
яку організували для працівників 
підприємства, котрі перебувають в лавах 
профспілки металургів і гірників України, 
та членів їх родин комісія  
молодіжної політики, культурно‑ масової 
та спортивної роботи профкому ПО ПМГУ 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спільно 
з турагенством «Туристичний Центр 
«Кривбастур». 

На цей раз арселорівці відправились за но-
вим маршрутом «Невідома Херсонщина», що 
включав у себе відвідування міста Берислава, 
багатого на цікаві історичні пам’ятки, відомого 
села Зміївка, заснованого у 18 столітті швед-
ськими поселенцями (пізніше в цьому краю осі-
ли ще німці та бойки з Західної Галичини). Гі-
дом був відомий краєзнавець Володимир Каза-
ков. Під час екскурсії Бериславом наші земляки 
оглянули зокрема пам’ятний знак «Чумацький 
шлях», з яким тісно переплетена й історія ви-
никнення нашого Кривого Рогу, військове кла-
довище 18 ст., дерев’яну Свято- Введенську 
церкву, пам’ятний дзвін, споруджений на честь 
героїчних пращурів.

Потім туристи переїхали до української Шве-
ції – сучасного села Зміївка Бериславського 
району. Тут на них чекали оглядова екскур-
сія колишніми шведським і німецькими села-

ми Старошведське (швед. Gammalsvenskby, 
нім. Альтшведендорф), Шлянґендорф, Мюль-
гаузендорф і Кльостердорф, огляд німецької 
євангелічно- лютеранської, греко- католицької 
та православної церков та відвідання старого 
кладовища. Арселорівці також довідались про 
історію заселення цього краю у 1951 році бой-
ками з території Західної Галичини, смачно по-
обідали в Зміївці стравами німецької, шведської 
та бойківської кухонь та стали свідками кон-
церту місцевих виконавців – нащадків перших 
поселенців.

«Я дуже задоволена цією поїздкою на Хер-
сонщину, в якій ми були разом з чоловіком, – 
ділиться враженнями Марина ШТАНЬКО 
(ПП «Стіл Сервіс»). – Все було чудово органі-
зовано, починаючи з комфортабельного мікро-
автобуса, водій якого забирав подорожувальни-
ків по завчасно визначених місцях Кривого Рогу 
і закінчуючи відмінним екскурсійним обслугову-
ванням. До речі, так потім увечері всіх і розвез-
ли, причому прибули ми додому без запізнень, 
точно, як було заплановано програмою.

Ми заздалегідь знали, що це новий напрямок 
туру вихідного дня, тому відразу записались на 
цю екскурсію. Мені сподобався Берислав, про 
який я чула, але раніше ніколи не була. Там 
справді є на що подивитись, місто невелике, 
проте цікавих історичних пам’яток багато. А се-
ло Зміївка взагалі дуже особливе насамперед 
тим, що там проживають нащадки переселен-
ців з Швеції, які бережуть свою самобутність. 
Сподобались розповідь місцевого гіда, обід зі 
страв різних національних кухонь – борщ був 
закарпатський, картопля по-шведськи, ковбас-
ки німецькі. Там же був і концерт. Все це було 
дуже оригінально! Хотілось би подякувати на-
шому профкому, «Кривбастуру» за організацію 
і проведення нової виїзної екскурсії».

Сергій СОЛОВЙОВ, 
фото надані учасниками поїздки

Подорож до української Швеції

11‑го сентября для арселоровцев, состоящих в ПМГУ, 
и членов их семей был организован однодневный 
экскурсионный тур в город Чигирин и другие 
интересные места Черкасской области. Об этом 
позаботились в комиссии молодёжной политики, 
культурно‑ массовой и спортивной работы профкома 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Впечатлениями от этой поездки поделилась работни-
ца электроремонтного цеха Юлия КОЛОМИЙЧЕНКО: 
«В этот тур решила съездить, чтобы немного развеяться, 
тем более, что компания подобралась хорошая. В Чигирин 
также захотели поехать мои коллеги, с которыми мы вме-
сте работаем в электроремонтном цехе, – Ольга и Валенти-
на. И знаете, поездка превзошла мои ожидания. Если чест-
но, я даже не думала, что она будет настолько интересной 
и познавательной.

Этот тур я могу рекомендовать тем, кто любит историю. 
Ведь мы побывали, можно сказать, в историческом сердце 
Украины – в её столице времён существования гетманской 
казацкой державы, в том месте, где родился и был похоро-
нен основатель этой державы гетман Богдан Хмельницкий. 
Вообще, программа тура была очень насыщенной. После 
Чигирина, где мы познакомились с гетманской резиденцией 
и Замковой горой, на которой установлен внушительный по 
высоте памятник Богдану Хмельницкому, мы посетили се-
ло Суботов – хутор во времена Хмельницкого, в котором он 
 когда-то жил и построил Ильинскую церковь, как усыпаль-
ницу для своей семьи.

Затем мы поехали в урочище Холодный Яр, побывали на 
хуторе Буда и увидели знаменитый огромный тысячелетний 
дуб, под которым по легенде  когда-то собирались украин-
ские повстанцы- гайдамаки во главе со своим предводите-
лем Максимом Железняком. Этого исполина так и называ-
ют – дуб Максима Железняка.

Потом было ещё посещение Мотронинского монастыря, 
где мы удачно попали на церковную службу. Так что этот 
тур могу советовать и тем, кто любит бывать в подобных 
святых местах. А в завершение программы тура нас сытно 

Побывали в сердце Украины

накормили вкусной казацкой едой, при-
готовленной на костре, – всё это в очень 
красивом месте на природе – в лесу на 
берегу небольшого озерца.

Очень понравились гиды, которые 
встречали и сопровождали нас, расска-
зывая много интересного, во всех ме-
стах, посещение которых было предус-
мотрено программой тура. Вообще, тур 
был организован хорошо, нигде время 
зря не теряли, всё было без заминок, 
продумано, чтобы можно было посетить 
побольше интересных мест.

Дорога домой не сильно утомила, она 
была ровной, и водитель у нас был пре-
красный. Понравилось, что, когда поздно 
вечером приехали в Кривой Рог, то был 
выбран такой маршрут по городу, что-
бы каждый из участников тура мог вы-
йти в удобном для него месте. Меня, на-
пример, подвезли к родной «Развилке».

Хочу сказать спасибо за организацию 
таких туров нашему профсоюзу, сто-
ят такие поездки недорого, ведь чле-
ны профсоюза оплачивают их со скид-
ками, а увидеть и узнать, побывав в ин-
тересных местах нашей страны, можно 
очень много. Девчата из нашего цеха 
бывали в других турах и тоже их хвали-
ли. Людям нравится, что туры предла-
гаются разнообразные – можно сказать 
на любой вкус, например, летом мно-
гим хочется хотя бы на денёк вырвать-
ся на море. И поездки, организованные 
проф союзом, позволяют это сделать. Так 
что, думаю, спасибо могут сказать, судя 
по тем отзывам, что я слышала, многие 
работники, которым по душе активный 
отдых».

Виктор БЕЛИК,
фото предоставлены 
участниками поездки
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Согласно Положению о проведении 52-й Спартакиады, общекомандный зачет определя-
ется по минимальной сумме мест, которые заняла команда структурного подразделения в 
10-ти видах спорта из 12-ти предложенных. Результаты выступлений в двух видах, в кото-
рых повезло наименее, в общий зачет не принимаются и не засчитываются в общую сумму 
баллов команды. Команде, которая не принимала участие в каком-то из видов Спартаки-
ады, присуждается 50-е место и в зачет идет 50 баллов.

При равной общей сумме баллов предпочтение отдается 
по следующим показателям:
– количество первых, вторых, третьих и т.д. мест;
– сумма мест из всех 12-ти видов спорта;
– места, полученные в игровых видах спорта (в связи с большим количеством 

участников).
Команды, которые по итогам Спартакиады займут места с 1-го по 5-е включительно в 

общекомандном зачёте, будут награждены кубками, дипломами и получат денежное воз-
награждение в соответствии с занятым местом.

Турнирная таблица 52-й Спартакиады 
среди работников предприятия – членов ПМГУ после проведения 
соревнований по 8-ми видам спорта из 12-ти, входящих в её программу.
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ДАТП+ЦСО КХП 1 1 16 4 1 2 3 1 29 9
Конвертерный 4 4 4 1 6 5 2 9 35 20
ФСЛЦ+ЦСП 5 3 9 2 5 1 7 5 37 21
ФЧЛЦ+ЦПИ 6 11 5 5 4 11 9 3 54 32
РП+УЦДСР 8 8 18 6 2 8 8 14 72 40
Прокат-3 26 2 1 14 3 26 17 4 93 41
КЦ+СРЦ КХП 14 5 50 3 11 3 10 8 104 40
ШУ 11 6 8 9 9 50 6 19 118 49
Блюминг+СПЦ-1 8 14 6 10,5 16 26 26 12 118,5 66,5
РУ ГД+ГТЦ ГД 17 17 2 50 10 4 12 7 119 52
ВТЦ 11 20 50 7 12 6 11 13 130 60
ДИТ+ЦРМО-2 3 8 50 17 14 17 13 10 132 65
ЦРМО-4 17 14 14 15 32 14 15 15 136 87
РМЦ-2 14 23 17 8 17 17 23 30 149 96
ЖДЦ-2 20 17 19 50 22 8 16 2 154 82
ТЦ+ЦУ КХП 14 17 50 20 21 8 5 25 160 85
РМЦ-3 20 11 50 19 13 11 18 20 162 92
УЖДТ ГД 2 50 3 16 30 50 1 23 175 75
РМЦ-1 23 14 14 50 18 11 21 36 187 101
СПЦ-2 23 20 50 50 7 14 4 34 202 102
Стил Сервис 20 50 7 50 24 20 14 27 212 112
МРЦ 8 11 50 18 19 23 50 33 212 112
ЦВС 50 8 50 50 35 17 19 28 257 157
ЦПС 28,5 50 15 50 28 50 20 18 259,5 159,5
Кузнечный 17 50 50 50 8 20 50 16 261 161
ЦРЦ УТП 50 23 50 50 31 23 22 24 273 173
АЦМП 11 50 50 50 29 50 24 11 275 175
ЦСП ГД 50 20 50 50 26 14 50 35 295 195
ДЦ-1 26 23 50 50 36 23 50 41 299 199
ЖДЦ-3 50 50 13 12 38 50 50 50 313 213
ПГЦ (ПСЦ) 50 50 50 50 15 20 50 32 317 217
Копровой 26 50 50 50 25 50 50 31 332 232
ЦМК 28,5 50 50 50 50 50 50 6 334,5 234,5
ДпБ 50 50 50 50 33 27 50 37 347 247
Ветеран 50 50 10 50 50 50 50 50 360 260
ДООС 50 50 50 10,5 50 50 50 50 360,5 260,5
РУ ГД-1 50 50 11 50 50 50 50 50 361 261
ГСС 50 50 12 50 50 50 50 50 362 262
СМКП 50 50 50 13 50 50 50 50 363 263
ДЦ-2 50 50 50 50 27 50 50 39 366 266
УПЦ КХП 50 50 50 50 50 50 50 17 367 267
КП 50 50 50 50 20 50 50 50 370 270
УЭД 50 50 50 50 50 50 50 21 371 271
Испытательный центр 50 50 50 50 50 50 50 22 372 272
ЦПП 23 50 50 50 50 50 50 50 373 273
ПМП 50 50 50 50 23 50 50 50 373 273
ТЭЦ 50 50 50 50 50 50 25 50 375 275
ЭРЦ 50 50 50 50 37 50 50 38 375 275
ЦЭТЛ 50 50 50 50 50 26 50 50 376 276
Управление ЛМЗ 50 50 50 50 50 50 50 26 376 276
ЦОРЭО КХП 50 50 50 50 50 50 50 29 379 279
ЭКЦ 50 50 50 50 39 50 50 42 381 281
ЦСП МП 50 50 50 50 34 50 50 50 384 284
ЭЦ ШУ 50 50 50 50 50 50 50 40 390 290
ЦПМ ГД 50 50 50 50 50 50 50 43 393 293

Гоголівська 
Диканька  
плюс Опішня

Комісія молодіжної політики, культурно‑ 
масової та спортивної роботи профкому 
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» та «Туристичний Центр 
«Кривбастур» нещодавно організували 
для членів ПМГУ одноденний автобусний 
тур вихідного дня на Полтавщину – до 
оспіваної Гоголем Диканьки та столиці 
українського гончарства селища 
Опішня. За словами учасників туру, яких 
супроводжував відомий у нашому місті 
та за його межами знавець туристичної 
роботи Володимир Казаков, поїздка 
вдалась на славу та залишила по собі 
чимало позитивних вражень.

Тетяна ТРЕТЯК (Метрологічний центр):
«Я їздила разом з донькою, до цього ми ні-

коли не були на Полтавщині в Гоголівських 
місцях, та й з клубом вихідного дня відправи-
лись у поїздку вперше. Побувати в тих місцях 
нас надихнула творчість письменника, відомий 
фільм «Ніч перед Різдвом», дія якого відбува-
ється в Диканьці. Одним словом, захотілось все 
це побачити своїми очима.

Нам було дуже цікаво слухати розповіді гіда 
про гоголівські місця, ми справді відчули ат-
мосферу творів Гоголя, які я читала ще в ди-
тинстві. Сподобались Кочубеївські дуби, церк-
ви, музей в Диканьці, а Опішня, тамтешній му-
зей гончарного мистецтва, вразили насамперед 
своїми інсталяціями, досить таки своєрідними.

Приємно, що нам надали дуже комфорта-
бельний мікроавтобус з відкидними кріслами, 
з кондиціонером, їхати було справді комфорт-
но. А обід у Диканьці в місцевому кафе пол-
тавськими галушками був просто неперевер-
шеним! Хотілось би щиро подякувати профко-
му підприємства, «Кривбастуру» за організацію 
такої цікавої поїздки».

Олена СВЕЦИНСЬКА
(технічне управління):

«Все в поїздці на Полтавщину було на найви-
щому рівні – закохані у свою справу екскурсо-
води, наш Володимир Казаков, а також місцеві 
гіди в музеї гончарства та в Диканьці, зручний 
мікроавтобус, хороший мікроклімат у групі. Ду-
же приязно нас зустріли, дуже приємно зди-
вували QR-коди на екскурсійних об’єктах, що, 
безумовно, зручно для багатьох туристів. Зали-
шається лише подякувати його організаторам».

Сергій СОЛОВЙОВ, 
фото надані учасниками поїздки

https://t.me/amkrprof
https://www.facebook.com/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.223166416501364&type=3
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КОРИСНО ЗНАТИ

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Це було можливим завдяки тому, що до Ін-
струкції про порядок видачі документів, що за-
свідчують тимчасову непрацездатність грома-
дян, затвердженої наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 13 листопада 2001 
року N 455, було внесено наступні положення:

На період проведення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню та поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19), а також ло-
калізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій 
в Україні, відповідно до вимог, встановлених 
Кабінетом Міністрів України, видаються лист-
ки непрацездатності на підставі звернення та 
опитування хворого за допомогою засобів те-
лефонного зв’язку або інтернет- телефонії ліка-
рем, який надає первинну медичну допомогу, 
з обов’язковим відповідним записом у медичній 
карті амбулаторного хворого, терміном до 5 ка-
лендарних днів.

Виданий у такий спосіб листок непрацез-
датності може бути продовженим залежно від 
тяжкості захворювання тільки після особисто-
го огляду хворого лікуючим лікарем (фельдше-
ром), про що робиться відповідний запис у ме-

дичній карті амбулаторного чи стаціонарного 
хворого з обґрунтуванням тимчасової непра-
цездатності, та з урахуванням вимог пункту 2.2 
розділу 2 цієї Інструкції.

Однак з 07.09.2021р. набрав чинності на-

каз Міністерства охорони здоров’я України від 
02.08.2021р. № 1609 «Про внесення змін до 
деяких нормативно- правових актів Міністер-
ства охорони здоров’я України», згідно з яким 
зазначені вище положення про можливість 
оформлення лікарняних по телефону виклю-
чені з Інструкції № 455.

Замість них внесені наступні зміни: форму-
вання медичних висновків здійснюється тіль-
ки після особистого огляду хворого лікуючим 
лікарем, про що робиться відповідний запис 
у Реєстрі медичних записів, записів про на-
правлення та рецептів в електронній системі 
охорони здоров’я з обґрунтуванням тимчасової 
непрацездатності.

Напевно автори цього нормативного доку-
менту ніколи не хворіють і не звертаються за 
медичною допомогою, а також розраховують 
на те, що у сезоні осінь 2021 – весна 2022 епі-
демії COVID не буде.

Безкоштовну юридичну 
допомогу члени ПМГУ можуть 
отримати за тел. 067 638 32 38

7 липня 2021 р. Урядом було внесено зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
28.12.2016 № 4045 «Деякі питання виплати со-
ціальних стипендій студентам (курсантам) за-
кладів фахової передвищої та вищої освіти» та 
доповнено перелік категорій студентів, які ма-
ють право на отримання соціальних стипендій.

Відповідно до змін, органи соціального захис-
ту населення через заклади фахової передвищої 
та вищої освіти здійснюють виплату соціальних 
стипендій таким категоріям студентів:

– дітям- сиротам, дітям, позбавленим бать-
ківського піклування та особам з їх числа у разі 
продовження навчання до 23 років або до за-
кінчення закладів освіти, а також студентам (кур-
сантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків;

– особам, які мають право на отримання со-
ціальної стипендії, як постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

– шахтарям, які мають стаж підземної роботи 
не менш, як три роки;

– особам, які стали студентами протягом 
трьох років після здобуття базової та/або повної 
загальної середньої освіти, батьки яких є шахта-
рями, що мають не менш, як 15 років стажу під-
земної роботи або загинули внаслідок нещасного 
випадку на виробництві чи яким встановлено ін-
валідність І або ІІ груп;

– особам, визнаним постраждалими учасни-
ками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 
та їх дітям (до закінчення дітьми навчання у ви-
щому навчальному закладі, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років);

– дітям, один з батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористич-
ної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 
чи збройних конфліктів або помер внаслідок по-
ранення, контузії чи каліцтва, одержаних у ра-
йоні проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичній 
операції, здійсненні заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях (до закінчення навчання 
у такому закладі, але не довше ніж до досягнен-
ня ними 23 років);

– дітям, один із батьків яких загинув під час 
масових акцій громадського протесту або по-
мер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час масових акцій громадського 
протесту (до закінчення навчання у вищому на-
вчальному закладі, але не довше ніж до досяг-
нення ними 23 років);

– дітям, зареєстрованим, як внутрішньо пере-
міщені особи (до закінчення навчання у вищому 
навчальному закладі, але не довше ніж до до-
сягнення ними 23 років);

– особам, яким призначені соціальні стипендії 
Верховної Ради України для студентів закладів 

фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей- 
сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

– дітям з інвалідністю та особам з інвалідніс-
тю І–ІІІ груп;

– студентам з малозабезпечених сімей;
– особам з інвалідністю внаслідок війни та їх 

дітям (до закінчення дітьми навчання у вищому 
навчальному закладі, але не довше ніж до досяг-
нення ними 23 років) та дітям померлих учасників 
Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб 
з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення ді-
тьми навчання у такому закладі, але не довше 
ніж до досягнення ними 23 років);

– дітям, які проживають у населених пунктах 
на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання 
у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років).

Крім того, Порядком затвердженим вищезаз-
наченою постановою, визначено чіткий перелік 
документів, які надають студенти, що звертають-
ся до закладу освіти за місцем навчання з заявою 
для призначення соціальної стипендії.

Для отримання консультації та додатко-
вої інформації з даного питання громадяни 
можуть звернутися до закладів освіти або 
до управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Металургійної район-
ної у місті ради за адресою: пр. Металургів, 
буд. 16, каб. 218, чи за номером телефону 
0684991433.

Валентина СОБАЧЕНКО, 
начальник відділу персоніфікованого облі-

ку пільгових категорій населення УПСЗН ви-
конкому Металургійної районної у місті ради.

Оформити лікарняний 
по телефону вже не можна

Виплата соціальних стипендій для студентів 
закладів фахової передвищої та вищої освіти

Ті з наших читачів, кому довелося хворіти, мабуть, пам’ятають, що лікарняний їм можна було відкрити  
по телефону. Не треба було з температурою, кашлем і нежиттю іти до сімейного лікаря і просиджувати  
у довгих чергах під його кабінетом.

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

 ВІТАЄМО!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ПРОХОРЕНКО Жанну Анатоліївну 
(21.09), машиніста мийних машин ЕРЦ.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!

ЧАЙКУ Валентину Петрівну (23.09), 
електромонтера ЦМП МВ;
ОЛЕНСЬКОГО Олександра 
Вікторовича (23.09), електрослюсаря 
ЦМП МВ;

НИКИФОРЕНКА Руслана Сергійовича 
(24.09), електромонтера ЦМП МВ;
МІШАЛОВУ Оксану Віталіївну (24.09), 
електромонтера ЦМП МВ;
ЖУКА Валерія Миколайовича (25.09), 
електрослюсаря ЦМП МВ;
ГОЛОБОРОДЬКА Олександра 
Леонідовича (26.09), електрослюсаря 
ЦМП МВ.
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Зі святом Дня народження!

ЧАУСА Вячеслава Анатолійовича 
(21.09), машиніста гідроочистки 
виливниць ЦПС;
ТКАЧЕНКО Вікторію Леонідівну 
(23.09), машиніста крану металургійного 
виробництва ЦПС;
ДРОЗДА Олександра 
Володимировича (24.09), бригадира 
двору виливниць ЦПС.
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

 ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИНТВЕЙН 
С СУХИМ ВИНОМ

Ингредиенты: 1 бутылка красного 
сухого вина (750 мл), 12 бутонов 
гвоздики, 2-3 ст. л. меда, 1/2 шт. 
красного сочного яблока, 1/2 шт. 
апельсина, 1-2 палочки корицы, 
5 горошин ямайского (душистого) 
перца

Яблоко и апельсин нарезать 
дольками, положить в кастрюлю. 
Влить вино, добавить мед и 
пряности, размешать. Прогревать 
на слабом огне до температуры 
80 ºС. Не давать кипеть! Готовый 
напиток разлить по высоким 

жаропрочным бокалам и 
немедленно подать.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты:  1 л апельсинового 
сока (можно смешать с яблочным 
и виноградным),  2 звёздочки 
бадьяна, 2 бутона гвоздики,  2 
чайные ложки имбиря,1 ч. л. семян 
кардамона, 4 палочки корицы

Сок подогреть в кастрюле до 
70-80 градусов, снять пенку. 
Положить специи в термос и 
залить их горячим соком. Дать 
настояться 15 минут.

• Анис и бадьян придадут напитку 
восточную нотку.
• Имбирь обладает согревающим 
действием, поэтому в зимнее время 
он абсолютно уместен.
• Перец (черный, душистый, 
ямайский) придаст вашему 
глинтвейну остроту.
• Лавровый лист кладут незадолго 
до конца приготовления напитка, 
иначе глинтвейн будет похож на суп.
• Кардамон имеет лимонно-
эвкалиптовый привкус.
• Немного шафрана на кончике 
ножа украсят не только вкус 
глинтвейна, но и улучшат его цвет.
• Щепотка мускатного ореха 
подчеркнет аромат других специй.
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