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Літній відпочинок: 
пошук альтернативних 
варіантів

Согласительной комиссией 
предприятия принято 
соответствующее решение.

Отменены 
ограничения по 
выплате доплат

Адміністрація підприємства разом з 
представниками профспілки ПМГУ 
розглянула це актуальне питання, і 
погоджувальна комісія прийняла рішення 
щодо організації літнього оздоровлення.

2 cтр. 3 cтр.

3 cтр.

Возраст зрелости и новых идей
В ближайшее воскресенье, 5 июля, исполнится 45 лет 
цеху ремонта металлургического оборудования № 2 
ремонтного производства центрального департамента 
по содержанию и ремонтам.

На снимке: бригада слесарей-ремонтников под руководством Юрия Очаповского.
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До уваги бралися усі обставини, 
рекомендації МОЗ України та заходи, 
впроваджені урядом, оскільки голо‑
вним пріоритетом в усі часи для ком‑
панії є здоров’я працівників, і ризики 
в цьому сенсі недопустимі.

На жаль, зараз в Україні щоденно 
фіксується збільшення добових по‑
казників нових випадків зараження на 
COVID‑19, тож продовження до 31 лип‑
ня адаптивного карантину і режиму 
надзвичайної ситуації в Україні цілком 
обґрунтоване. У зв’язку з цим в країні 
запроваджене посилення протиепіде‑
мічних заходів, чисельних соціальних 
обмежень, встановлених Кабінетом 
Міністрів України для запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції, 
збереження здоров’я та життя людей.

Не зайвим буде нагадати і про інші 
необхідні заходи безпеки, впроваджені 
на законодавчому рівні, такі як:

– заборона роботи дитячих закла‑
дів оздоровлення та відпочинку;

– заборона на проведення масових 
заходів за участю більше однієї осо‑
би на 5 м2 площі будівлі або території 
(якщо захід проводиться на відкритому 
повітрі), де проводиться захід без до‑
тримання фізичної дистанції між учас‑
никами не менше ніж 1,5 м;

– заборона перебування в гро‑
мадських будинках і спорудах, гро‑
мадському транспорті без вдягнутих 
засобів індивідуального захисту, що 
закривають ніс та рот;

– певні обмеження регулярних та 
нерегулярних пасажирських переве‑
зень та діяльності закладів, що нада‑
ють послуги з розміщення;

– тимчасові рекомендації Головного 
державного лікаря України щодо дій 
при виявленні симптомів захворюван‑
ня в умовах багатомісного розміщення 
і організації харчування в номерах або 
ресторанах, обідніх залах за системою 
замовлень.

Тож ризики для працівників ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та членів 
їхніх родин є досить суттєвими, а від‑
повідальність організаторів заходів 
(як для фізичних осіб, так і для юри‑
дичних) за дотримання встановлених 
в Україні заборон та обмежень вкрай 
серйозна, адже у випадку порушень 
на них можуть бути накладені великі 
штрафи: на громадян від однієї до двох 
тисяч (17 000‑34 000 грн.) неоподатко‑
вуваних мінімумів доходів громадян, 
на посадових осіб – від двох до десяти 
тисяч (34 000‑170 000 грн.) неоподатко‑
вуваних мінімумів доходів громадян.

Існує й питання недоцільності ор‑
ганізації роботи об’єктів відпочинку 
на нетривалий період. Це пов’язане зі 
значними витратами коштів і часу, у то‑
му числі на розконсервацію об’єктів, 
проведення необхідних обстежень, 
отримання документів, підбір сезон‑
ного персоналу тощо.

ВРАХУВАВШИ УСІ ЦІ ТА ІНШІ 
ФАКТОРИ, ПОГОДЖУВАЛЬНА 
КОМІСІЯ ПРИЙНЯЛА 
НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

• У зв’язку з необхідністю створення 
обсерваційного центру для криворіж‑
ців на період всеукраїнського каранти‑
ну (в межах взаємодії з містом) і обме‑
женнями, які можуть бути введені піс‑
ля закінчення карантину – з восьмого 
по дванадцятий заїзди до санаторію‑ 
профілакторію «Джерело» – скасувати.

• У зв’язку з забороною роботи ди‑
тячих закладів оздоровлення та від‑
починку скасувати третій і четвертий 
заїзди до дитячих оздоровчих таборів 
«Буревісник» і «Парус».

• У зв’язку з запровадженим Уря‑
дом посиленням протиепідемічних за‑
ходів скасувати четвертий, п’ятий та 
шостий заїзди до пансіонатів «Червоні 
вітрила» та «Азов».

• У зв’язку з продовженням в Украї‑
ні адаптивного карантину не поновлю‑
вати роботу заміських баз відпочинку 
«Мар’янівка», «Світанок» і «Хвиля» до 
1 серпня 2020 року. Буде розроблений 
порядок організації відпочинку на за‑
міських базах відпочинку на випадок 
прийняття рішення про їх відкриття 
в серпні 2020 року.

• З урахуванням ризиків, пов’язаних 
з діяльністю туристичних агенцій (ор‑
ганізація перевезення відпочиваючих, 
виконання готелями встановлених за‑
ходів безпеки, ймовірність зараження 
під час подорожі чи відпочинку, само‑
ізоляція після повернення тощо) проект 
«Путівка до відпустки» в 2020 році не 
відновлювати.

Адміністрація підприємства роз‑
глянула пропозицію профкому ПО 
ПМГУ, а також взяла до уваги розу‑
міння первинними профспілковими 
організаціями ситуації, пов’язаної 
з урядовими обмеженнями під час 
пандемії в Україні, і прийняла рішення 
виділити у другому півріччі поточного 
року близько 9,7 млн. грн. на орга‑
нізацію відпочинку працівників ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». Вказані 
кошти будуть розраховані пропорцій‑
но чисельності працівників, що є чи не 
є членами профспілки, і спрямовані 
на їх оздоровлення. При цьому, кошти 
на оздоровлення працівників – членів 
профспілки будуть перераховані на 
рахунки первинних профспілкових 
організацій, що діють в ПАТ «Арсе‑
лорМіттал Кривий Ріг», по факту на‑
дання документів, що підтверджують 
їх цільове використання.

Згідно з умовами надання коштів, 
ППО мають організувати відпочинок 
працівників ПАТ «АрселорМіттал Кри‑
вий Ріг» виключно на території України 
та з забезпеченням дотримання всіх 
заходів, впроваджених Кабінетом Мі‑
ністрів Україниі Міністерством охорони 
здоров’я України на період дії каранти‑
ну і антивірусних заходів, і нести від‑
повідальність за їх виконання.

У випадку освоєння ППО в повно‑
му обсязі коштів, виділених підприєм‑
ством для оздоровлення і відпочинок 
працівників ПАТ «АрселорМіттал Кри‑
вий Ріг» – членів ППО, подальше оздо‑
ровлення ППО здійснюють за кошти, 
відраховані їм ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» на організацію культурно–
масових, спортивних заходів, оздоров‑
лення працівників та членів їх родин.

Треба зазначити, що інформація про 
відпочинок працівників ПАТ «Арселор‑
Міттал Кривий Ріг», надана ППО, буде 
внесена в систему SAP (оздоровлення) 
і, у разі відновлення проекту «Путівка 
до відпустки», врахована для визна‑
чення ліміту покриття частини витрат 
працівника на придбання зовнішньої 
путівки, згідно з умовами проекту.

Крім того, з метою компенсації 
втраченої можливості літнього відпо‑
чинку в липні і серпні 2020 року в пан‑
сіонатах, дитячих таборах ПАТ «Арсе‑
лорМіттал Кривий Ріг» підприємство 
також виділяє кошти для оздоровлен‑
ня працівників ПП «Стіл Сервіс» і ТОВ 
«Ливарно‑механічний завод» близько 
800 тис. грн.

Хочемо ще раз нагадати усім пра‑
цівникам про ризики, пов’язані з пан‑
демією. Коронавірус вніс суттєві змі‑
ни до нашого життя, і до деяких з них 
звикнути дуже непросто. Мабуть, ба‑
гато хто вже втомився від карантин‑
них заходів безпеки. Та послаблення 
карантину не означає, що небезпека 
минула. Підприємство відповідально 
ставиться до заходів безпеки, але й 
кожен працівник повинен також не‑
сти власну відповідальність за своє 
здоров’я та здоров’я своєї родини.

ТОЖ БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ 
І БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Літній відпочинок: пошук 
альтернативних варіантів

 ЛІТО-2020

Останнім часом значно зросла кількість 
запитань працівників щодо літнього відпочинку. 
Це цілком зрозуміло, адже літо в самому 
розпалі, і бажання оздоровитися та відпочити, 
незважаючи на обставини, нікуди не поділося. 
Тож адміністрація підприємства разом з 
представниками профспілки ПМГУ розглянула 
це актуальне питання, ретельно зваживши усі 
«за» і «проти».

Адміністрація підприємства розглянула 
пропозицію профкому ПО ПМГУ, а також взяла 

до уваги розуміння первинними профспілковими 
організаціями ситуації, пов’язаної з урядовими 

обмеженнями під час пандемії в Україні, і прийняла 
рішення виділити у другому півріччі поточного року 

близько 9,7 млн. грн. на організацію відпочинку 
працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Згідно з умовами надання коштів, ППО мають 
організувати відпочинок працівників  

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виключно  
на території України та з забезпеченням дотримання 

всіх заходів, впроваджених Кабінетом Міністрів,  
Міністерством охорони здоров’я України на період дії 

карантину.

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua


3

№ 24 (734)
2 июля 2020 г.

 ДАТЫ

Как свидетельствует история, 
ЦРМО №  2 был создан приказом 
по заводу 1 июля 1975 года с целью 
усиления ремонтной базы пред‑
приятия. Основной задачей нового 
структурного подразделения был 
определен ремонт оборудования 
цехов сталеплавильного передела 
завода. Кроме того, новому цеху со 
временем вменялись и другие задачи, 
связанные с ремонтными работами 
на предприятии. За время своего су‑
ществования ЦРМО № 2 постоянно 
расширялся, реорганизовывался, со‑
вершенствуя свою производственную 
структуру. В лучшие времена в цехе 
насчитывалось до 430 работников, 
большинство из которых были на‑
стоящими профессионалами в  не‑
простом деле ремонта металлурги‑
ческого оборудования.

История этого подразделения ре‑
монтного производства сохранила 
десятки имен ветеранов, тех, кто 
своим самоотверженным трудом, от‑
ветственным отношением к  работе 
укреплял деловую репутацию цеха, 
кто постоянно передавал молодым 
свои знания и опыт. Это, в частности, 
В. Демиденко, В. Рудыч, В. Пайкин, 
В. Гринько, В. Голуб, В. Каюн, В. Голу‑
бин, Л. Руденко, А. Кучер, Н. Кудинов, 
Н. Катериненко, В. Головко, О. Дячен‑
ко, Н. Довгий и многие другие. А се‑
годня, по словам предучасткома Ан‑
тона Семенюка, эстафету ветеранов 
на своих рабочих местах уверенно 
продолжают мастер по ремонту обо‑

рудования Владимир Швец, слесари‑ 
ремонтники (бригадиры) Александр 
Подвалюк, Денис Коркодинов, Юрий 
Очаповский, Николай Малеев, Юрий 
Метцгер, электросварщик ручной 
сварки Петр Долженко. Умело ор‑
ганизовывает работу структурного 
подразделения исполняющий обя‑
занности начальника цеха Александр 
Гребенюк, с пониманием относящий‑
ся к работникам, но в то же время 
принципиальный, когда дело касается 
безответственности.

Как рассказал нам в беседе бри‑
гадир слесарей‑ ремонтников Юрий 

Метцгер, за время своей работы 
в  структурном подразделении он 
прошел здесь хорошую профессио‑
нальную и жизненную школы: «Я бла‑
годарен моим наставникам Анатолию 
Плосконосу, Виктору Зинченко, Юрию 
Якубенко, Александру Гараруку, ко‑
торые в  своё время обучили меня 
азам ремонта металлургического 
оборудования. Теперь я уже сам ру‑
ковожу бригадой, и  мы выполняем 
самые сложные ремонты. Вот сегодня, 
например, меняем клапана на блоке 
воздухонагревателей доменной печи 
№ 7 доменного цеха № 1. Самым глав‑

ным в нашей работе считаю четкое 
и неукоснительное соблюдение всех 
правил и норм охраны труда и техники 
безопасности, ведь мы выполняем 
различные ремонтные работы и на вы‑
соте, и в газоопасных местах, и в за‑
крытых пространствах».

А бригадир слесарей‑ ремонтников 
Юрий Очаповский вместе с  работ‑
никами своего участка занимаются 
преимущественно ремонтами обо‑
рудования агломерационных цехов: 
«На предприятие я пришел в 1997 го‑
ду. Сначала начинал в  ЦРМО №  1, 
а  когда прошла реструктуризация, 
попал в ЦРМО № 2. Сегодня рабо‑
таю в бригаде вместе со слесарями‑ 
ремонтниками Александром Лиши‑
ным, Олегом Павловым, резчиком 
Николаем Анастасовым и  сварщи‑
ком Алексеем Алексеевым. В связи 
с  45‑летием нашего цеха хотелось 
бы пожелать всем его работникам 
безопасного труда, крепкого здоро‑
вья и достойной заработной платы, 
а ветеранам – бодрости духа, долгих 
лет жизни и хорошего настроения!».

Весомый вклад в  становление, 
развитие цеха и его коллектива всег‑
да делала профсоюзная организа‑
ция ПО ПМГУ, участковый комитет 
которой сегодня возглавляет Антон 
Семенюк. По его словам, самых луч‑
ших слов за свою профактивность 
сегодня заслуживают профгрупор‑
ги участков Николай Малеев, Иван 
Кулик, Роман Гранюк, старший ма‑
стер и  заместитель председате‑
ля участкового комитета Василий 
Шолохов. «Особенно хотелось бы 
поблагодарить наших профгрупор‑
гов на отдаленных участках за их 
коммуникацию и ответственность за 
порученное дело», – отметил, в част‑
ности, предучастком.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

В частности, в Киеве участники акции пикетировали Верховную 
Раду и Офис Президента Украины, представителю которого были 
переданы профсоюзные требования. Главные среди них – это пре‑
кращение продвижения антисоциального законопроекта о труде 
и отзыв из парламента антипрофсоюзного законопроекта №2681. 

В числе профсоюзных активистов, которые пикетировали го‑
сударственные учреждения в столице, были и представители 
профсоюза металлургов и горняков Украины:  заместитель пред‑
седателя ЦК ПМГУ А. Рябко, правовой инспектор труда Т. Мосий‑
чук, члены первичных организаций ПМГУ, действующих в Киеве 
и Киевской области.

 Соб.инф.

Решением согласительной комиссии с 1 июля отменен ряд 
ограничений в части доплат работникам ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» за отсутствующих работников, которые находятся 
в командировке, временно переведены, направлены на 
обучение в Университет АМ, находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (касается 
сменного персонала), а также доплат за вакантные единицы.

Данные ограничения были введены как вынужденная временная мера, ко‑
торая позволила в условиях жестких карантинных ограничений сохранить 
производство и коллектив предприятия.

По всем вопросам оплаты труда работники предприятия могут обращаться 
к специалистам отдела организации и оплаты труда своих департаментов.

Возраст зрелости и новых идей
В ближайшее воскресенье, 5 июля, исполнится 45 лет цеху ремонта 
металлургического оборудования № 2 ремонтного производства ЦДСР 
(исполняющий обязанности начальника цеха Александр Гребенюк, 
председатель участкового комитета ПО ПМГУ Антон Семенюк). Накануне 
этой даты мы побывали в гостях у ремонтников и поинтересовались, чем 
и как живут сегодня это структурное подразделение и его работники.

 НА СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Профсоюзы 
протестуют
30-го июня в Киеве, многих областных 
центрах и других городах нашей 
страны прошла инициированная ФПУ 
предупредительная акция протеста 
профсоюзов.

Отменены 
ограничения по 
выплате доплат

 ПРОФТЕЛЕГРАФ

На снимке: бригадир слесарей-ремонтников Юрий Метцгер.
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

«Это популярное у  любителей активного отдыха 
соревнование в  прошлые годы мы организовывали 
на разных водоемах, постоянно подыскивая лучшие 
и  удобные для проведения подобных мероприятий 
места, – рассказывает председатель комиссии Сергей 
Олейник. – В этом году в связи с затянувшимся каран‑
тином нам пришлось начинать работу по организации 
летнего активного отдыха буквально с колес. Поэтому 
решили совместить сразу два мероприятия: сорев‑
нования по рыбной ловле и семейный отдых. Нашли 
такое место – село Новоалександровка на Каховском 
водохранилище, где есть все условия как для отдыха на 
выходных на турбазе, так и для организации рыбного 
фестиваля. К слову, именно возле этого населенного пункта рас‑
положена одна из достопримечательностей Херсонщины – замок 
Фальц‑ Фейна на берегу Каховского моря».

Всего отдохнуть таким образом собралось 48 работников 
предприятия, которые состоят в  ПМГУ, и  членов их семей.  
Профсоюзный комитет организовал для выезда к месту прове‑
дения соревнований два микроавтобуса, в которые также были 
загружены продукты для приготовления еды, вода, рыбацкие 
принадлежности и, конечно же, подарки и призы будущим побе‑
дителям конкурсов. Некоторые участники этого тура активного 
отдыха решили отправиться в  Новоалександровку на своём 
личном транспорте.

По прибытии на место все были расселены на базе отдыха, 
затем был проведен инструктаж по технике безопасности, 
а  несколько позже, на общем собрании, председатель про‑
фильной комиссии профкома ПО ПМГУ предприятия Сергей 
Олейник поздравил всех с Днем Конституции Украины, Днем 
молодежи, торжественно открыл 4‑й фестиваль рыболовов‑ 
любителей и  ознакомил присутствующих с  его программой 
и  условиями. Непосредственно соревнования начались на 
следующее утро. Все участники, а таких было 15 человек, во 
время регистрации получили свои номера, выбрали себе места 
для ужения и приступили к ловле. По условиям соревнований 
каждый рыболов удил с 5 до 11 часов утра, имея только одну 
удочку и один крючок. Ровно в 11 часов была дана команда 
вытащить рыболовные снасти и  приступить к  взвешиванию 
улова. В это же время среди других отдыхающих на турбазе, 

Ловись, рыбка, покрупней!
На прошедших «длинных» 
выходных, 27–29 июня, состоялся 
4-й традиционный фестиваль 
рыболовов- любителей, 
организованный комиссией 
молодежной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

членов семей участников соревнований был 
организован конкурс на лучшее приготовле‑
ние обеда для рыбака. Из предварительно 
заготовленных профильной комиссией про‑
фкома продуктов нужно было приготовить 
вкусное блюдо, и сделать это необходимо 
было к 12 часам дня. В итоге на конкурсный 
обед было выставлено пять блюд, которые 
оценивали независимые эксперты.

А после вкусного обеда для всех жела‑
ющих опытные рыболовы Денис Шерш‑
нев, он же главный судья соревнований, 
и  Александр Сколков провели семинар, 
во время которого показали новичкам, как 
вязать фидерную снасть, какие прикормки 
и ароматизаторы лучше использовать, по‑
знакомили присутствующих с продукцией 
компаний Groundbaits Profi и  G.STREAM. 
Второй этап соревнования любителей ры‑
бацкой удачи состоялся вечером того же 
дня. По мнению участников конкурса, ве‑
черний клев оказался более продуктивным.

А общие итоги соревнования были под‑
ведены на следующее утро. Сначала бы‑
ли поощрены все, кто активно помогал 
в  рыбацком лагере, затем ценные призы 
от профкома получили «повара», приняв‑
шие участие в  приготовлении обеда для 

рыбака. Кстати, все блюда были оценены 
по 12‑бальной шкале на 10 баллов. Что же 
касается рыбацкого соревнования, то по 
итогам двух этапов победу в  нем празд‑
новал Александр Сколков из конвертер‑
ного цеха, ему же удалось поймать самую 
крупную рыбу – карася весом 800 граммов! 
Второе место досталось Андрею Ватаманю‑
ку (РМЦ‑1 ООО «ЛМЗ»), а третье – Виталию 
Шульженко, члену ПМГУ, работнику одного 
из родственных предприятий. При этом все 
15 участников были отмечены вымпелами 
с символикой ПМГУ, памятными подарка‑
ми, семь лучших – ценными призами. Кубок 
чемпиона получил А. Сколков.

В  разговоре с  автором этих строк 
и А. Сколков, и А. Ватаманюк, и Д. Шерш‑
нев отметили отличную организацию со‑
ревнований, призы и подарки от профкома 
и специализированных рыбацких магазинов, 
и подтвердили готовность снова поучаство‑
вать в подобных фестивалях.

Сергей СОЛОВЬЁВ,  
фото предоставлено  

участниками соревнований
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 ОПЛАТА ТРУДА

К сожалению, стабильно увеличивается размер задол‑
женности в родной нам Днепропетровской области. За пять 
месяцев этого года она выросла на 19,4%, в мае против 
апреля – на 5,8%.

В результате, по состоянию на 1‑е июня задолженность 
по нашему региону исчислялась внушительной суммой 
в 422,8 млн. грн. Ещё более значительную задолженность по 
выплате зарплаты накопили только в двух регионах страны: 
на Харьковщине – 458,8 млн. грн. и в Донецкой области – 
666 млн. грн.

По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в мае этого года на предприятиях чёрной металлур‑
гии в нашей стране составляла 17568,8 грн. против 11791,8 грн. в целом по промышленности 
Украины. На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в мае 2020 года была 17667,5 
грн., на коксохимических – 20626 грн.

Таким образом, металлурги в мае имели средний заработок в 655 долларов или 602 евро, 
горняки – 659 долларов или 605 евро, коксохимики – 769 долларов или 707 евро.

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК

Задолженность по 
выплате зарплаты 
превысила три 
миллиарда
Как свидетельствуют данные Госстата 
Украины, на 1-е июня текущего года 
допущенная в нашей стране задолженность 
по выплате заработной платы наёмным 
работникам превысила трёхмиллиардный 
рубеж и составила 3 млрд. 142,8 млн. грн. 
При этом за май задолженность возросла 
в сравнении с апрелем на 4,9%. Интересно, 
что за весь период с начала 2020 года 
официальная статистика зафиксировала 
меньший рост задолженности – на 3,6%.

Днепропетровская область 
вошла в тройку лидеров
По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников, занятых 
в различных отраслях экономики нашей страны, в мае 2020 года 
составила 10542 грн. При этом был зафиксирован небольшой рост 
реальной зарплаты: в сравнении с апрелем текущего года – на 0,8%.

Отметим, что в мае 2020 года только пять регионов Украины по размеру средней зарплаты 
превзошли средний показатель в целом по стране. Среди них и Днепропетровская область, 
занявшая в майском зарплатном рейтинге третье место с показателем 10938 грн. Она сумела 
подняться выше Запорожской (10755 грн.) и Киевской (10712 грн.) областей.

А на вершине майского рейтинга традиционно оказался Киев – в этот раз со средней зар‑
платой в 15191 грн. Второе место у Донецкой области (11854 грн.).

Тройка аутсайдеров рейтинга не изменилась в сравнении с предшествующим месяцем. 
Среди отстающих по‑прежнему числились Черновицкая область – 7921 грн., Волынская об‑
ласть – 8091 грн. и Тернопольщина – 8266 грн.

Если пересчитать среднюю зарплату в Украине в мае 2020 года, исходя из среднего об‑
менного валютного курса за указанный месяц, то она составляла 393 доллара или 361 евро.

Сколько платят металлургам, 
горнякам и коксохимикам

Среди стран, традиционно входящих в группу лидеров мирового рейтинга 
производителей стали, наибольшее падение производства по сравнению с про‑
шлогодним маем – на 39,1% – было зафиксировано в Индии. А вот неизменно 
возглавляющий этот рейтинг Китай, несмотря на мировой экономический 
кризис, продолжил наращивать производственные обороты и увеличил объ‑
ёмы выплавки стали против мая 2019‑го года на 4,2%.

Отметим, что на второе место рейтинга вышла Россия, хотя там также не 
избежали снижения уровня производства. Улучшила свою позицию в рейтинге 
и наша страна. Она поднялась на два места в сравнении с апрелем этого года, 
обойдя Мексику и Италию. Во всех этих странах, включая Украину, объёмы 
выплавки стали уменьшились против мая прошлого года, но в нашей стране 
не так значительно, как у наших конкурентов.

СТРАНА 

УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

в мае 2020 года 
(млн. тонн)

ИЗМЕНЕНИЕ  
против мая 2019 года 

(%)

1. Китай 92,3 +4,2

2. Россия 6,0 ‑4,8

3. Япония 5,9 ‑31,8

4. Индия 5,8 ‑39,1

5. Южная Корея 5,4 ‑ 14,1

6. США 5,0 ‑ 36,6

7 Германия 2,9 ‑18,9

8. Иран 2,4 +8,9

9. Турция 2,3 ‑ 25,8

10. Бразилия 2,2 ‑ 22,6

11. Вьетнам 1,9 +11,4

12. Тайвань 1,7 ‑ 10,6

13. Украина 1,6 ‑ 10,4

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Украина немного поднялась в рейтинге 
стран-производителей стали 
По данным Всемирной ассоциации 
производителей стали, в мае 2020 года мировое 
производство стали составило 148,8 млн. 
тонн, что на 8,7% меньше, чем в тот же месяц 
предыдущего года.

За пять месяцев с начала 2020 года в Украине 
выплавили стали на 10,5% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года. В целом же 
по мировой металлургии снижение объёмов 

производства стали за январь-май этого года 
составило 5,2%.
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 МІНСОЦПОЛІТИКИ ІНФОРМУЄ

Допомога родині для 
організації підприємницької 
діяльності
Цим законом вводиться поняття допомоги на здобуття 

економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї. Під 
нею розуміється безвідсоткова поворотна фінансова 
допомога, яка надається одноразово непрацюючій пра‑
цездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї 
для організації підприємницької діяльності та сприяння 
її економічній самостійності. Зазначена допомога може 
надаватися державною службою зайнятості за рахунок 
коштів державного бюджету. Порядок надання допомоги, 
ї ї розмір та умови повернення визначаються Кабінетом 
Міністрів України.

Матеріальна допомога від держави

Передбачається, що підвищення мінімальної за‑
робітної плати відбудеться вже з 1 вересня – до 5 000 
грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, тобто майже на 
20%, з 1 липня 2021 року – до 6 500 гривень.

Марина Лазебна також повідомила, що з 1‑го липня 
відбулося підвищення прожиткового мінімуму на 4,5%, 
відповідно збільшились розміри державних соціальних 
гарантій та допомог згідно з Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік».

Так, відбулося збільшення розміру мінімальної пенсії 
з 1638 до 1712 гривень, а також незалежно від того, 
працює особа чи ні, збільшився розмір встановлених 
до пенсії надбавок, підвищень, пенсій за особливі за‑
слуги перед Україною, інших доплат, які базуються на 
величині прожиткового мінімуму, зокрема, для таких 
категорій: шахтарів, осіб з  інвалідністю внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю вна‑
слідок війни та учасників бойових дій, у тому числі, 
постраждалих учасників Революції Гідності.

Також з 1 липня 2020 року збільшено рівень забез‑
печення для дітей, які виховуються у малозабезпе‑
чених сім’ях, з 85% до 130% прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку.

За інформацією офіційного сайту  
Міністерства соціальної політики України

Прожитковий мінімум:

В розрахунку на місяць на одну особу 2118

Для дітей віком до 6 років 1859

Для дітей віком від 6 до 18 років 2318

Для працездатних осіб 2197

Для осіб, які втратили працездатність 1712

Мінімальна пенсія 1712

Допомога на поховання для безробітних 2118

Допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір):

‑ до 6 років 1859

‑ від 6 до 18 років 2318

‑ від 18 до 23 років (за умови навчання) 2197

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:

до 6 років 3718

від 6 до 18 років 4436

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум):

для працездатних осіб 549,25

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 1712

для дітей віком (130% відповідного прожиткового мінімуму):

‑ до 6 років 2416,70

‑ від 6 до 18 років 3013,40

‑ від 18 до 23 років (за умови навчання) 2856,10

Державна соціальна допомога:

особам з інвалідністю з дитинства  І групи з надбавкою на догляд:

‑ підгрупа А 3516,40

‑ підгрупа Б 2568,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 1712

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 1712

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію,  
але досягли пенсійного віку, встановленого законом

1712

Про підвищення державних 
соціальних стандартів та гарантій
Як інформує офіційний сайт 
Міністерства соціальної політики 
України, 1-го липня 2020 року 
під час онлайн-брифінгу 
Міністр соціальної політики 
Марина Лазебна повідомила, 
що уряд за дорученням 
Президента винайшов ресурс 
для підвищення мінімальної 
заробітної плати вже з 1 вересня 
цього року та спланував графік 
такого підвищення.

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ 
У ПІДВИЩЕНИХ РОЗМІРАХ З 1‑ГО ЛИПНЯ 2020 РОКУ (ГРН.)

З першого липня 2020 року набирає чинності ЗУ N 646-
IX від 2 червня 2020 року «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підвищення соціальних гарантій 
для окремих категорій осіб».

 НОВЕ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Допомога сім’ям з дітьми
Також ст. 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з ді‑

тьми» викладено у новій редакції: допомога на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 
2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на 
дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування,  – 3,5 
розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Слід 
зазначити, що до набрання чинності законом 646‑IX розмір допо‑
моги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становив 
2 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі якщо на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються 
призначені у встановленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, 
державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що випла‑
чується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір 
допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, ви‑
значається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для 
дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, – 3,5 
розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та роз‑
міром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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РОЗМІРИ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ З 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

НАЙМЕНУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ

ВІДСОТОК ВІД 

ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ ДЛЯ 

ОСІБ, ЯКІ ВТРАТИЛИ 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

РОЗМІР  З 

01.12.2019 

(ГРН.)

РОЗМІР  З 

01.07.2020

(ГРН.)

РІЗНИЦЯ

(ГРН.)

Мінімальний розмір пенсії за віком 100 1638,00 1 712,00 74,00

Мінімальний розмір пенсійної 
виплати

100 1638,00 1 712,00 74,00

Максимальний розмір пенсійної 
виплати

10 
прожиткових 

мінімумів
16380,00 17 120,00 740,00

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни

І група
ІІ група
ІІІ група

650
525
360

10 647,00
8 599,50
5 896,80

11 128,00
8 988,00
6 163,20

481,00
388,50
266,40

Учасники бойових дій 165 2 702,70 2 824,80 121,10

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

І група
ІІ група
ІІІ група

285
255
225

4 668,30
4 176,90
3 685,50

4 879,20
4 365,60
3 852,00

210,90
188,70
166,50

Розмір пенсії шахтарям
3 прожиткових 

мінімумів
4 914,00 5 136,00 222,00

Пенсія за особливі заслуги перед 
Україною

20‑40
327,60‑
655,20

342,40‑
684,80

14,80‑
29,60

Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни

І групи
ІІ групи
ІІІ групи

50
40
30

819,00
655,20
491,40

856,00
684,80
513,60

37,00
29,60
22,20

Підвищення учасникам бойових дій 25 409,50 428,00 18,50

Підвищення учасникам війни 15 245,70 256,80 11,10

Підвищення учасникам війни, 
нагородженим медаллю

20 327,60 342,40 14,80

Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю)

І група
ІІ група
ІІІ група

50
40
30

819,00
655,20
491,40

856,00
684,80
513,60

37,00
29,60
22,20

 ПФУ ІНФОРМУЄ

Окрім того, перерахунку відповідно до зростання прожиткового 
мінімуму підлягають: доплата за понаднормовий стаж, передбаче‑
ний Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» (для непрацюючих пенсіонерів); надбавка до пенсії за 
особливі заслуги згідно з Законом України «Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною»; доплати відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»; щомісячна державна адресна допомога 
інвалідам війни та учасникам бойових дій; мінімальна пенсійна випла‑
та особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам із числа 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; державна соціальна до‑
помога на догляд інвалідам війни.

Також змінився розмір надбавки, яка призначена відповідно до За‑
кону України «Про донорство крові та її компонентів»,  – 211,80 грн (10% 
від розміру прожиткового мінімуму на одну особу).

Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять 
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху‑
вання) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після 
звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожної особи будуть 
індивідуальні, а саме: залежні від складових пенсійної виплати, які на‑
пряму розраховуються від величини прожиткового мінімуму.

Враховуючи, що перерахунок з 01.07.2020 проведено в автомати‑
зованому режимі, пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до 
органів Пенсійного фонду або надавати заяву для проведення такого 
перерахунку.

Юрій Козак, начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 К НАЧАЛУ

 НОВЕ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Перерахунок пенсій проведено
З 1 липня 2020 року розмір прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, підвищено з 1 638 грн 
до 1 712 грн. У зв’язку з цим проведено 
перерахунок складових пенсійних виплат, 
які базуються на розмірі прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність: мінімальної пенсії за 
віком, доплати за понаднормативний стаж, 
підвищення, надбавок, інших пенсійних 
виплат, установлених законодавством.

Соціальна допомога особам, 
які не мають права на пенсію
Окрім того, внесено зміни до статей 7 та 8 ЗУ «Про 
державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю», відповідно до 
яких одиноким особам, які досягли 80‑річного віку та за 
висновком лікарсько‑ консультативної комісії потребують 
постійного стороннього догляду і одержують пенсію 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» або Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб» призначається соціальна допомога на 
догляд та виплачується у розмірі 40 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше такої 
допомоги цим законом передбачено не було. 

БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ  
КОНСУЛЬТАЦІЮ І ДОПОМОГУ 

ЧЛЕНИ ПМГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ  
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 067 638 32 38  

Самая низкая занятость была в Волынской об‑
ласти – 59,3% при среднем показателе по Украине 
– 67,9%.

В Харьковской области Госстат зафиксировал по 
итогам первого квартала 2020 года и самый низкий 
уровень безработицы – 5,9% от населения трудо‑
способного возраста. В Днепропетровской области 
безработица была на уровне 7,9% (в среднем по 
Украине – 8,9%). Самый высокий уровень безра‑
ботицы был отмечен в Луганской области – 15,2%.

По данным Госстата Украины, в первом квартале текущего года 
самая высокая занятость населения трудоспособного возраста 
среди регионов нашей страны была на Харьковщине – 73,7%. В 
Днепропетровской области занятость составляла 71,6%, что выше, 
чем в Киеве (71,5%).

Самая высокая 
занятость населения – 
в Харьковской области

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

НЕГРОВА Олега Игоревича (30.06), 
механика участка РОФ №1;
ШВЕДУНА Дмитрия Васильевича (30.06), 
машиниста насосных установок РОФ №1;
ПЫХТИНУ Ольгу Степановну (02.07), 
подсобного рабочего РОФ №1;
ГОЛОВАЦКУЮ Екатерину Юрьевну (02.07), 
машиниста крана РОФ №1;
ЗИНЧЕНКО Александра Николаевича 
(02.07), слесаря‑ремонтника РОФ №1.

Пусть будет светлым жизни век,
Мечта с надеждой не обманут,
И пусть хороший человек
Единственным на свете станет.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом...
Неси любовь и счастье людям,
И будет полней чашей дом!

ТОПЧИЛО Екатерину Павловну (01.07), 
машиниста моечных машин ЭРЦ.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

КУППУ Александра Викторовича (05.07), 
слесаря‑ремонтника ЦРЭО РП.

ГЛАДУНА Владимира Анатолиевича (29.06), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;

КАШУБУ Владимира Валериевича (29.06), 
электросварщика ЦПС;
ЧИКИДУ Валентина Валентиновича (30.06), 
сменного мастера ЦПС;
ВАСИЛЬЧИКА Александра Викторовича 
(02.07), машиниста крана МП ЦПС;
ФАЛАЕВА Лачина Наби оглы (02.07), подго‑
товителя составов к разливке плавок ЦПС;
РАДИОНОВА Ивана Юриевича (03.07), 
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
МУРАЩИКА Олега Витальевича (03.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
АНТОНОВА Вячеслава Владимировича 
(04.07), машиниста крана МП ЦПС;

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.

ПОХИЛЬКО Марину Владимировну (29.06), 
электромонтёра ЦСП МП;
КИРИЧЕНКО Оксану Сергеевну (30.06), 
начальника смены ЦСП МП;
ЖУКОВУ Светлану Викторовну (30.06), 
электромонтёра ЦСП МП.

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!

КИРИКИЛИЦУ Романа Сергеевича (29.06), 
грузчика ЧП «Стил Сервис»;

ЛИНИКА Владимира Степановича (02.07), 
грузчика ЧП «Стил Сервис»;

Вам пятьдесят.  

    Пусть юбилей

Откроет новые  

    страницы!

Пусть счастье  

    каждый час и миг

Кружит над вами  

    Синей птицей!

Во время раскопок 
группа опытных 
археологов нашла 
группу неопытных.

– Надо встретиться. 
– Зачем? 
– Есть вопросы. 
– Я не хочу есть 
вопросы…

«Приезжай, – говори-
ла она. – Будет прият-
ный полумрак, свечи, 
масло, вино». Вот так 
мы и обвенчались.

У нас на работе очень 
крутой принтер: судя 
по звукам, он сам 
перемалывает древе-
сину и изготавливает 
бумагу!

– Вы братья? 
– Нет, мы близнецы! 
– А братья и близне-
цы – не одно и то же? 
– Не всегда. Мы вот 
сёстры.

Если дать человеку 
кусок мяса, он ляжет 
спать сытым, а если 
добавить две бутыл-
ки водки, то еще и 
одетым.

Хуже чем обозвать 
человека лично, будет 
только сказать, что 
у него некрасивый 
котик.

 СМЕХ - ЭТО ЛЕКАРСТВО!

До уваги 
пільгової 
категорії 
населення

Відповідно до Порядку надання пільг 
на оплату житлово- комунальних послуг 
у грошовій формі, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.04.2019 № 373, після закінчення 
опалювального сезону залишки коштів 
на рахунку для виплати пільг, відображені 
на облікових записах пільговиків, 
які утворилися станом на 1 червня, 
виплачуються пільговикам АТ «Ощадбанк» 
шляхом перерахування таких коштів на 
поточні рахунки зазначених осіб, відкриті 
в АТ «Ощадбанк», про що АТ «Ощадбанк» 
інформує пільговика шляхом надсилання 
смс – повідомлень. У разі відсутності 
відкритого рахунка в АТ «Ощадбанк» 
рахунок відкривається за заявою 
пільговика.

При цьому слід зазначити, що залишки коштів, 
що обліковуються на рахунку для виплати пільг за 
обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, 
за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 
20 грудня припиняють обліковуватись АТ «Ощадбанк» та 
протягом двох робочих днів повертаються на рахунок 
Мінсоцполітики.

З метою отримання більш детальної інформації грома‑
дяни району можуть звертатися за тел. 097–392–03–36. 
Звертаємо увагу, що відповідно до постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 
№ 16 контактний прийом заявників здійснюється ви‑
ключно за попереднім записом. Записатись на прийом 
можна за вищевказаним номером телефону.
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