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КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

На предприятии утверждено 
Положение и издан приказ об 
обеспечении бытовым топливом.

Два ветерана ГД ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» недавно отметили 
90-летний юбилей.

Стартовали состязания в последнем – 
десятом – программном виде спорта 
50-й Спартакиады предприятия.
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Как мы уже сообщали, в год 60-летия пуска в эксплуатацию Новокриворожского горно- 
обогатительного комбината профсоюзный комитет ПО ПМГУ горного департамента 
проводит цикл встреч с ветеранами структурных подразделений и профактива ГД. 

Встреча старых 
друзей в чудесном 
уголке природы

стр. 4-5
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 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР – У ДІЇ

Як зазначила голова профспілко-
вого комітету Наталя Маринюк, у По-
ложенні було враховано пропозиції 
профкому щодо збільшення рівня мі-
сячного матеріального забезпечення 
працівників та непрацюючих пенсіо-
нерів, який надає їм право на отри-
мання побутового палива за умови 
реєстрації та фактичного проживан-
ня у будинках, де відсутнє газове або 
інше опалювальне обладнання.

Зокрема, Положення передбачає, 
що побутове паливо за 50% вартості 
(розрахованої контролінгом підпри-
ємства) зі сплатою податку з до-
ходів фізичних осіб та військового 
збору відповідно до чинного законо-

давства України надається праців-
никам ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», а також працівникам ПП «Стіл 
Сервіс» і ТОВ «Ливарно- механічний 
завод», прийнятим по переведенню 
з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
рівень заробітної плати (нарахова-
ної) яких за період з 01.05.2019 по 
01.08.2019 в  місяць не перевищує 
7500 грн. (раніше було 6000 грн.).

Безкоштовно, за рахунок коштів 
підприємства, з  оплатою податку 
з доходів фізичних осіб згідно з чин-
ним законодавством зможуть отри-
мати побутове паливо непрацюючі 
пенсіонери ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг», рівень щомісячного пенсій-

ного забезпечення яких не переви-
щує 5500 грн (раніше було 4500). На 
тих же умовах побутове паливо буде 
надаватись представникам інших 
пільгових категорій: непрацездат-
ним утриманцям померлих ветеранів 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 
сім’ям працівників ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», які загинули на 
підприємстві та в зоні АТО; багато-
дітним сім’ям; одиноким матерям; 
працівникам, звільненим у зв’язку 
з невідповідністю виконуваній роботі 
за станом здоров’я (ст. 40 п. 2 КЗпП 
України) та на пенсію по інвалід-
ності, незалежно від встановленої 
МСЕК групи інвалідності, за умови, 

що після звільнення вони не працю-
вали на інших підприємствах, в рам-
ках затвердженого списку, згідно 
з рішенням погоджувальної комісії 
щодо права отримання даної пільги 
(протокол № 83 від 30.09.2015).

Видача побутового палива 
(кокс-горіх, фракція 10–12 мм) бу-
де здійснюватись в період з верес-
ня 2019 року по лютий 2020 року 
включно щотижня –  з понеділка по 
п`ятницю –  зі складу сипучих матері-
алів управління складського госпо-
дарства та підготовки виробництва 
ПАТ «АМКР». Норма видачі стано-
вить 2200 кг на рік.

Окончание на стр. 3

Cохраняется 
внушительная 
задолженность
Как свидетельствуют данные Госстата 
Украины, на 1-е августа текущего года в 
нашей стране имелась задолженность 
по выплате заработной платы наёмным 
работникам на сумму 2 млрд. 739,8  млн. грн. 

За июль сумму задолженности удалось уменьшить на 
4,1%, однако за период с начала текущего года она, наобо-
рот, возросла – на 3,6%.  

В Днепропетровской области, к сожалению, в этом году 
задолженность стабильно растёт. За июль она выросла на 
1,5%, а с начала года – больше, чем в полтора раза, составив 
на 1-е августа 247,4 млн. грн.

А рекордсменами по размеру допущенной задолжен-
ности на начало августа среди регионов нашей страны 
были: Донецкая область – 539 млн. грн. и Луганская – 485 
млн. грн.

В Киеве средние заработки 
почти в два раза выше, чем 
в некоторых областях Украины
По данным Госстата, средняя 
зарплата штатных работников, 
занятых в различных отраслях 
экономики нашей страны, в июле 
2019 года составила 10971 грн. 

При этом был зафиксирован её реаль-
ный, то есть учитывающий фактор инфля-
ции, рост, который составил 2,4% против 
июня текущего года.

 В июле четыре региона Украины по 
уровню средней зарплаты превзошли 
средний показатель в целом по стране. В 
эту четвёрку вошла и  Днепропетровская 
область, которая, как раз, и оказалась на 
четвёртой позиции со средней зарплатой 
в 11286 грн. А тройку лидеров составили:  
Киев – 16249 грн., Донецкая область – 12010  
грн. и Киевщина – 11567 грн.

В хвосте рейтинга по размеру средней 

зарплаты за июль расположились Черни-
говская область – 8653 грн., Черновицкая 
область – 8585 грн. и Херсонщина – 8547 
грн..

Если пересчитать среднюю зарпла-
ту в Украине в июле 2019 года, исходя из 
среднего обменного валютного курса за 
указанный месяц, то она составляла 426 
долларов или 379 евро. 

Щодо забезпечення 
побутовим паливом
Чинний колективний договір ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (пункти 6.2.1, 6.2.2.) передбачає забезпечення 
побутовим паливом працівників та непрацюючих пенсіонерів підприємства, які зареєстровані та фактично 
проживають у будинках з пічним опаленням. На виконання цієї норми на підприємстві було затверджено погоджене 
з профспілковим комітетом  ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  Положення щодо забезпечення побутовим 
паливом та видано наказ №977 «Про видачу побутового палива», датований 3 вересня 2019 року. 

Соб.инф.

В Днепропетровской области на 1-е августа 
задолженность по выплате заработной 
платы составила 247,4 млн. грн.

Сколько платят металлургам, 
горнякам и коксохимикам
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в июле этого года на предприятиях чёрной 

металлургии в нашей стране составляла 17808 грн. против 12293  грн. в целом по про-
мышленности Украины. На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в июле 
2019 года была 17797 грн., на коксохимических – 19103 грн.

Таким образом, металлурги и горняки в июле имели средний 
заработок в 616 евро, коксохимики – 661 евро.
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Непрацюючі пенсіонери ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» надають:

– паспорт з відміткою про реєстрацію в приват-
ному житловому будівництві (оригінал і 1 копію 1, 
2, 11–13 сторінок);

–  трудову книжку з записом про звільнення 
з підприємства;

– ідентифікаційний код (1 копію);
– довідку з місця проживання із зазначенням 

адреси реєстрації, складу сім’ї, наявності пічного 
опалення;

– довідку з газового господарства про відсут-
ність газового та іншого опалювального облад-
нання за адресою реєстрації;

–  довідку на всіх працездатних членів сім’ї 
про те, що вони не отримують побутове паливо 
за місцем роботи або про те, що в даний час не 
працюють (оригінал і 1 копію трудової книжки);

–  довідку з  районного управління Пенсійно-
го фонду про розмір щомісячного пенсійного 
забезпечення;

– довіреність на отримання ордера на побуто-

ве паливо, завірена нотаріально або сільською 
радою  –   оригінал і  копія (у  разі, якщо ордер 
отримує довірена особа);

– паспорт довіреної особи –  оригінал або копія 
(у разі якщо ордер отримує довірена особа);

– квитанцію про сплату податку з доходів фі-
зичних осіб (оригінал), в  разі підтвердження 
бухгалтером управління бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності (адміністрація з фінансів) 
права на отримання цієї пільги в поточному році.

• • •
Непрацездатним утриманцям померлих ве-

теранів підприємства, крім вищевказаних до-
кументів, необхідно надати:

– свідоцтво про смерть ветерана (оригінал і 1 
копію);

– копію трудової книжки ветерана;
– довідку з районного відділення соціально-

го забезпечення про виплату пенсії по втраті 
годувальника.

• • •

Працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», а також працівники ПП «Стіл Сервіс», ТОВ 
«Ливарно- механічний завод», прийняті по переве-
денню з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», надають:

– паспорт з відміткою про реєстрацію в при-
ватному житловому будинку (оригінал і 1 копію 1, 
2, 11–13 сторінок);

– ідентифікаційний код (1 копію);
– довідку з місця проживання із зазначенням 

адреси реєстрації, складу сім’ї, наявності пічного 
опалення;

– довідку з газового господарства про відсут-
ність газового та іншого опалювального облад-
нання за адресою реєстрації;

–  довідку на всіх працездатних членів сім’ї 
про те, що вони не отримують побутове паливо 
за місцем роботи або про те, що в даний час не 
працюють (оригінал і 1 копію трудової книжки);

– довідку, що підтверджує статус одинокої ма-
тері (для відповідної пільгової категорії);

–  документ, що підтверджує статус багато-
дітної сім’ї (для відповідної пільгової категорії 
(оригінал і 1 копію);

– квитанції про сплату 50% вартості вугілля, 
перевезення вугілля, податку з доходів фізичних 
осіб і  військового збору, в разі підтвердження 
бухгалтером управління бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності (адміністрація з фінансів) 
права на отримання цієї пільги в поточному році.

– копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
– копії свідоцтва про народження дітей (для 

багатодітних сімей).
• • •

Як передбачено у Положенні, ненадання повного 
переліку документів у встановлені терміни може бу-
ти причиною відмови в забезпеченні побутовим па-
ливом в зимовий опалювальний період 2019–2020 
років. Особи, які надали завідомо недостовірну 
інформацію, позбавляються права на отримання 
цієї пільги в поточному та наступних роках.

Також варто враховувати, що відключене або 
демонтоване газове або інше опалювальне об-
ладнання не дозволяє претендувати на отриман-
ня побутового палива.

Безкоштовна доставка побутового палива осо-
бам, які належать до пільгових категорій, вка-
заних у Положенні, буде здійснюватись у межах 
міста Кривому Рогу, Криворізького і Широківсько-
го районів, у село Червоний Під.

У разі, якщо особи, які претендують на отри-
мання побутового палива на умовах чинного 
колективного договору, зареєстровані за одні-
єю адресою, побутове паливо буде видаватися 
тільки одному із заявників: при цьому норма за-
безпечення побутовим паливом не повинна пере-
вищувати 2200 кг в рік на один будинок.

Вл. інф.

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», профком коксохимического произ-
водства с глубоким прискорбием сообщают, что 1 сентября в результате дорожно- транспортного про-
исшествия трагически погиб вместе с сыном Александром член ПМГУ мастер по ремонту оборудования 
газового хозяйства коксового цеха № 1 коксохимического производства

ПИГИДА Сергей Иванович
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Сергей Иванович Пигида пришел на работу на коксохимическое производство в декабре 1982 года, 
где  сумел завоевать в коллективе уважение и авторитет. Коллеги ценили Сергея Ивановича за деловые 
качества, профессионализм, умение добиваться поставленной цели и разбираться в людях. За личный 
вклад в развитие коксохимического производства, высокий профессионализм и весомые достижения 
в труде он был удостоен самой главной награды предприятия – почетного звания «Честь и гордость ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» с вручением нагрудного знака. Также неоднократно награждался другими 
отличиями самого разного уровня.

Совсем недавно семья Сергея Ивановича приняла участие в смотре- конкурсе «Мой выбор –  ПМГУ», 
организованном профкомом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», и в номинации «Профсоюз –  это 
дружная семья» заняла почетное второе место. Как горько осознавать, что сегодня его уже нет с нами!

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

 БУДЕМ ПОМНИТЬ

Обрано 
профспілкових 
лідерів
На засіданні цехового комітету профспілки 

обрана головою цехкому Департаменту охоро-
ни навколишнього середовища ГУРЖІЙ Юлія 
Станіславівна.

На профспілкових зборах ЦЕТЛ обрана го-
ловою цехкому АНТОШКІНА Наталія Юріївна.

Профспілковий комітет ПО ПМГУ ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» вітає названих пред-
ставників профактиву з обранням на відпові-
дальні посади та бажає їм успіхів у непростій 
громадській роботі.

За інформацією комісії профкому 
з організаційно- масової роботи.

ОСОБИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ОТРИМАННЯ ПОБУТОВОГО 
ПАЛИВА, В ПЕРІОД З 5 ВЕРЕСНЯ ПО 5 ЖОВТНЯ ВКЛЮЧНО, 
ПОВИННІ НАДАТИ В ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ 
«ЄДИНЕ ВІКНО» ПАКЕТ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ.
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Как мы уже сообщали, в год 
60-летия пуска в эксплуатацию 
Новокриворожского горно- 
обогатительного комбината 
профсоюзный комитет ПО 
ПМГУ горного департамента 
(председатель профкома 
Виталий Торчило) проводит 
цикл встреч с ветеранами 
структурных подразделений 
и профактива ГД. 

С начала текущего года уже прошло не-
сколько таких встреч, в частности, в мае бы-
ла организована поездка группы ветеранов 
предприятия на карьер № 3 рудоуправления 
горного департамента. А в прошедшую пят-
ницу, 30 августа, состоялась ещё одна интерес-
ная поездка –  ветераны, которых встретили 
Виталий Торчило и специалист комиссии по 
ОТ и ПБ профкома ПО ПМГУ предприятия по 
ГД Оксана Крупа, посетили музей горной тех-
ники под открытым небом горного департа-
мента. Затем они побывали в музее истории 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и съездили 
на экскурсию в Криворожский ботанический 
сад Национальной академии наук Украины.

Уже по установившейся традиции подоб-
ных встреч, которые состоялись в первой по-
ловине этого года, после посещения обоих 
музеев ветераны сфотографировались на па-
мять. В общей «фотосессии» приняли участие 
и сегодняшние работники аппарата проф-
союзного комитета ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог», которые в свое время ра-
ботали на бывшем Новокриворожском горно- 
обогатительном комбинате. А затем автобус 
с экскурсантами взял курс на север –  к бота-
ническому саду, который расположен на тер-
ритории Терновского района нашего города.

В  ботаническом саду группу ветеранов 
горного департамента приветливо встретила 
и провела интересную экскурсию сотрудник 
этого учреждения Татьяна Собко. Она, в част-
ности, рассказала, что Криворожский бота-
нический сад Национальной академии наук 
Украины был создан в 80-х годах прошлого 
столетия. Общая площадь сада составляет 
53 гектара, на его территории произраста-
ют более 3500 видов различных растений из 
разных уголков мира, в том числе, есть очень 
редкие и  исчезающие, которые занесены 
в Красную книгу Украины. А местная коллек-
ция деревьев и кустарников отнесена к Наци-
ональному достоянию нашего государства. 
Конечно, наиболее красивым и неповтори-
мым ботанический сад становится весной, 
когда цветет большинство растений, однако 
и в конце лета здесь есть на что посмотреть.

Так, ветераны с большим интересом осмо-
трели экспозицию модного в настоящее время 
гравийного сада, который был заложен ны-
нешней весной, где высажены многолетние 
растения, побывали в уголке английского сада, 
примечательного тем, что в нем нет никаких 
цветов, только зеленые газоны и аккуратно 
подстриженные кустарники и деревья. В ходе 
осмотра экспозиций гости ботсада задавали 
гиду много вопросов, касающихся происхож-
дения того или иного растения, особенностей 
ухода за ним, применения в лекарственной 
практике, специфики работы сотрудников 
ботанического сада. Также пребывание груп-
пой в этом зеленом уголке города, на чистом 
воздухе, кроме познавательности, дало экскур-
сантам почву для непосредственного общения 
между собой, ведь люди, находящиеся на за-

Встреча старых друзе
в чудесном уголке при
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служенном отдыхе, бывшие коллеги по рабо-
те, не так часто могут себе это позволить.

«Начиная с 1970-го года, я проработал на 
предприятии 37 лет, –  поделился своими впе-
чатлениями с автором этих строк Станислав 
Иванович Боцманенко, бывший предцехком 
РОФ-2. –  Начинал помощником машиниста 
экскаватора на руднике, потом перешел на 
РОФ-1 электромонтером, затем –  на РОФ-2, где 
«дорос» до энергетика цеха. Коллектив у нас 
был очень дружный, друг другу всегда помо-
гали, живо откликались на разные инициати-
вы, часто вместе проводили и досуг, ездили на 
базы отдыха, на различные экскурсии. Но вот 
в ботаническом саду, к сожалению, побывать 
не довелось, поэтому сегодня я, можно сказать, 
открываю для себя этот красивый уголок при-
роды. Здесь очень интересно!».

Первый раз, по их признанию, здесь побыва-
ли и Любовь Фроловна Евтухова, и Нина Ива-
новна Неижпапенко. «Я вообще-то никогда и не 
думала, что в Кривом Роге может быть такая 
красота, –  делится своими впечатлениями Л. Ев-
тухова. –  Я люблю всё, что связано с природой, 
поэтому сегодняшняя поездка в ботанический 
сад– это большое счастье для меня, чудесный 
подарок от профкома горного департамента». 
«Мои впечатления от посещения ботсада са-
мые положительные, экскурсия замечатель-
ная и очень познавательная, –  отметила в свою 

очередь Н. Неижпапенко. –  Огромное спасибо 
профкому горного департамента за организа-
цию этой поездки». А вот Александр Петрович 
Де марецкий, бывший предцехком АЦ-3, рас-
сказал в беседе, что приезжает с семьёй сюда 
регулярно –  раз или два раза в год: «В прошлом 
году мы были здесь, когда цвели розы, а весной 
этого года приезжали на тюльпаны –  они были 
великолепны! Но поездка и общение с бывши-
ми коллегами на фоне чудесной природы –  это, 
несомненно, тоже прекрасно».

Председатель профкома ПО ПМГУ горного 
департамента Виталий Торчило поблагодарил 
администрацию ГД, которая поспособствовала 
выделению автобуса для экскурсии, и проф-
ком ПО ПМГУ предприятия, который оплатил 
посещение ветеранами Криворожского бота-
нического сада. Он также отметил, что в связи 
с 60-летием Новокриворожского комбината, 
которое будет отмечаться 5 ноября этого года, 
на ГД создана комиссия по организации прове-
дения мероприятий, посвященных этой дате. 
Их программа как раз включает в себя цикл 
встреч с ветеранами структурных подразде-
лений, которые проводит профком горного 
департамента. Такие встречи планируется ещё 
провести в сентябре и октябре текущего года.

ей 
ироды

В связи с 60-летием 
Новокриворожского комбината, 
которое будет отмечаться 
5 ноября этого года, на ГД 
создана комиссия по организации 
проведения мероприятий, 
посвященных этой дате. Их 
программа включает в себя 
цикл встреч с ветеранами 
структурных подразделений, 
которые проводит профком 
горного департамента. Такие 
встречи планируется ещё 
провести в сентябре и октябре 
текущего года.

Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА и Оксаны КРУПЫ

2019-й год для горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» выдался очень урожайным на круглые даты и юбилеи. Главный 
юбилей, конечно, будет отмечаться в  начале ноября  –   60-летие 
со времени пуска в  эксплуатацию Новокриворожского горно- 
обогатительного комбината, производственные мощности которого 
стали основой для сегодняшнего горного департамента предприятия. 
А кроме того, целый ряд структурных подразделений ГД уже отметили 
или отметят в ближайшем будущем свои дни рождения.

Так, в  начале текущего года своё 50-летие отпраздновал горнотранспортный цех, 
в июне с 60-летием поздравляли цех сетей и подстанций, столько же лет в октябре долж-
но исполниться дробильной фабрике, а в ноябре –  рудообогатительной фабрике № 1. 
«Закроет» юбилейную программу 2019 года своим 60-летием ремонтный цех горного 
департамента.

Однако главными действующими лицами любых дат и событий являются, конечно 
же, люди, те, кто своим добросовестным трудом, умноженным на высокий професси-
онализм, на протяжении 
многих лет вписывали 
свои страницы в летопись 
производственных свер-
шений. Одними из таких 
представителей славной 
когорты тружеников Но-
вокриворожского комби-
ната старшего поколения 
являются Петр Павлович 
Скляр и Виктор Констан-
тинович Лихман, которые 
не так давно отметили 
свой 90-летний юбилей –  
соответственно 9  августа 
и  1  сентября. П. Скляр 
долгое время трудился 
машинистом мельниц на 
РОФ-1 и РОФ-2, а участник 
Второй мировой вой ны В. 
Лихман работал в  цен-
тральной заводской лабо-
ратории. Председатели 
цеховых комитетов про-
фсоюза РОФ-1  Владимир 
Терновой и  испытатель-
ного центра –  Александр 
Дженюк побывали в  го-
стях у  ветеранов на днях 
их рождения, поздравили 
с юбилеем и вручили по-
дарки от профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог».

Рассказывает председа-
тель цехкома профсоюза 
РОФ-1  Владимир Терно-
вой: «Интересно, что наш 
юбиляр, Петр Павлович Скляр, живет совсем недалеко от места своей бывшей рабо-
ты, которой отдал многие годы своей жизни, –  на улице Обогатителей в Ингулецком 
районе. Эта улица фактически соседствует с промплощадкой горного департамента. 
По словам его дочери, внуки ветерана, проживающие в Днепре, не один раз хотели, 
чтобы он тоже переехал в областной центр к ним, но дедушка никак не соглашается. 
Говорит, что здесь всё время жил, работал, здесь и останется, никуда уезжать не хочет. 
Мы планируем пригласить Петра Павловича, если позволит состояние его здоровья, на 
60-летие нашей фабрики в конце октября- начале ноября».

Председатель цехкома испытательного центра Алесандр Дженюк: «Виктор Кон-
стантинович Лихман длительное время руководил лабораторией высоковольтных 
испытаний и измерений бывшей центральной заводской лаборатории. Все его бывшие 
коллеги по работе, подчиненные, которые присутствовали, в том числе, на дне рожде-
ния юбиляра, говорят, что он был замечательным руководителем. Всегда поддерживал 
молодых, умел сплотить коллектив, а когда были какие-то проблемы, неувязки, брал 
ответственность на себя. Наверное, именно поэтому и сейчас бывшие работники этой 
лаборатории регулярно встречаются, общаются, вспоминают годы своей совместной 
работы».

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлено Александром ДЖЕНЮКОМ
На снимке: Виктор Константинович Лихман на праздновании своего юбилея

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
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  ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

 ЗАЙНЯТІСТЬ

Завдяки цьому сервісу власники змо-
жуть дізнатись про зміну статусу об’єктів 
нерухомого майна (ОНМ), а також про по-
дані заяви про проведення будь-яких реє-
страційних дій відносно їх майна, а також 
про дату та час реєстрації такої заяви.

«СМС–МАЯК» дозволяє відстежувати 
зміну статусу будь-якого об’єкта нерухо-
мості та оперативно отримувати інфор-
мацію про осіб, які цікавилися власністю, 
шляхом отримання відповідних смс- або 
e-mail-повідомлень в  режимі реального 
часу.

Таким чином, власники нерухомості мо-
жуть бути проінформовані про будь-які 
реєстраційні дії щодо об’єктів нерухомого 
майна та зможуть швидко протидіяти рей-
дерському захопленню на початковому 
етапі.

Сервісна послуга «СМС–МАЯК» нада-
ється ДП «НАІС» за бажанням фізичної або 
юридичної особи на платній основі на під-
ставі укладених договорів.

Щоб скористатися послугою інформу-
вання «СМС–МАЯК», потрібно всього де-
кілька простих кроків. По-перше, необ-
хідно зайти на сайт сервісу «СМС–МАЯК» 
за посиланням: online.minjust.gov.ua/sms

Пошук об’єктів нерухомого майна та 
ідентифікація власника відбувається за 
електронним цифровим підписом (для 
фізичних осіб) або електронною цифровою 
печаткою (для юридичних осіб), які можна 
отримати в Акредитованих центрах серти-

фікації ключів. Щоб почати користуватися, 
достатньо пройти 3 прості кроки:

1. Отримайте реєстраційний номер 
майна (пошук об’єкта нерухомого майна 
відбувається за реєстраційним номером 
майна в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно (присвоюється після 
01.01.2013 під час першої реєстрації будь-
якого права на об’єкт; якщо документ про 
право власності на майно втрачено, реє-
страційний номер можна дізнатися з  ін-
формаційної довідки) або авторизуйтеся 
за допомогою ЕЦП.

2. Перевірте наявність номера ОНМ в Ре-
єстрі або введіть ключ ЕЦП у сервісне поле.

3. Поставте об’єкт на моніторинг.

Після чого власник зможе дізнатися про 
всі зміни за допомогою смс-повідомлення, 
e-mail або через «особистий кабінет» в Ка-
бінеті електронних сервісів Міністерства 
юстиції України.

«СМС–МАЯК» дає змогу скористатися 
двома видами сервісних послуг:

1.  Інформування про зміну статусу 
нерухомості.

Дає змогу відстежити зміну статусу 
об’єкту нерухомого майна за номером 
в  Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та отримати сповіщення 
про зміну статусу нерухомості та своєчасно 
звернутися до суду з позовною заявою про 
скасування проведених реєстраційних дій, 

а також до правоохоронних органів із за-
явою про неправомірність реєстраційних 
дій (вартість –  30 грн/міс. на 1 ОНМ);

2.  Інформування про початок і перебіг 
реєстраційної процедури. 

Дає змогу відстежити подання заяв на 
проведення будь-яких реєстраційних дій 
щодо ваших об’єктів нерухомого майна 
за ЕЦП.

«СМС–МАЯК» миттєво повідомить про 
факт подання заяви про проведення ре-
єстраційної дії, про зміну статусу об’єкта, 
а також про прийняття рішення щодо зміни 
статусу.

Отримана інформація допоможе вчасно 
звернутись до державного реєстратора 
та до суду й зупинити незаконні дії щодо 
об’єкта нерухомого майна (вартість –  300 
грн/міс. на 1 ОНМ).

Крім того, послуга «СМС–МАЯК» доступ-
на не лише для власників земельних діля-
нок, а й для всіх орендарів, які отримали 
можливість оперативно, на мобільний те-
лефон або електронну скриньку, отримува-
ти інформацію про початок реєстраційної 
дії щодо його орендованої земельної ді-
лянки, та оперативно реагувати на будь-які 
спроби незаконних дій з майном.

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану по Інгулецькому та 

Металургійному районах 
у місті Кривому Розі Головного 

територіального управління юстиції 
у Дніпропетровській області

«Смс–маяк» як спосіб захисту 
від протиправного заволодіння 
нерухомим майном
З метою захисту та недопущення протиправного заволодіння нерухомим майном Міністерство юстиції України спільно 
з Державним підприємством «Національні інформаційні системи» МЮУ запустило сервіс «СМС–МАЯК», який забезпечує 
моніторинг реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб.

ЕКСТРЕНІ ТЕЛЕФОНИ (ЦІЛОДОБОВО)
101 Служба порятунку
102 Патрульна поліція (в тому числі допомога постраждалим 
 від домашнього насилля, дітям, які потребують захисту тощо)
103 Швидка медична допомога
104 Аварійна газова служба

ВАЖЛИВІ ТЕЛЕФОНИ МІСТА
(056) 492–13–05 Телефонне звернення до міського голови
(056) 492–49–09 Чергова частина Криворізького відділу 
 поліції ГУНП у Дніпропетровській області
(063) 338–38–72, (099) 366–63–44 Допомога особам, які постраждали 
 від домашнього насильства
(0564) 92–02–24, (067) 838–38–39 Роз›яснення законодавства про працю
(056) 492–13–83 З питань охорони здоров’я

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЧЕРГОВІ ВИКОНКОМІВ МІСЬКОЇ, РАЙОННИХ У МІСТІ РАД
(056) 474–00–00, 15-05 (зі стац. тел.) Виконавчий комітет Криворізької міської ради
(096) 880–10–10, (056) 405–11–11 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(098) 021–10–10, (056) 406–56–66 Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради
(096) 174–10–10, (056) 474–10–10 Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
407–30–30, (068) 355–10–10 Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради
(056) 494–82–10, (067) 501–28–10 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(056) 435–10–10, (097) 035–10–10 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(0564) 90–10–10, (068) 970–56–97 Виконавчий комітет Центрально- Міської районної у місті ради

ЗРОСТАЄ ПЛИННІСТЬ КАДРІВ
За даними Держстату, у  2-му кварталі поточного року 
у межах нашої країни було прийнято на роботу 527,1 тис. осіб, 
звільнено –   622,5 тис. осіб, з яких 546,7 тис. осіб –   з причини 
плинності кадрів, що на 56,5 тис. осіб більше, ніж у першому 
кварталі 2019 року. В той же час кількість осіб, звільнених 
з причини скорочення штатів, у 2-му кварталі зменшилася 
у порівнянні з першим кварталом: з 26,8 тис. до 23,2 тис. осіб.

У  першому кварталі в  Україні було звільнено 7,3% від 
середньооблікової кількості штатних працівників, у  2-му 
кварталі –  вже 8,3%.

Серед регіонів у 2-му кварталі найбільш тривожна ситуація 
зі звільненням працівників склалася на Волині: там було 
звільнено 12,3% від середньооблікової кількості штатних 
працівників  –   більше, ніж деінде. При цьому на роботу там 
було прийнято лише 5,8% від середньооблікової кількості штат-
них працівників, в той час як по країні в цілому –  7%.

Дніпропетровська область у  2-му кварталі мала показни-
ки близькі до середніх по країні: прийнято на роботу 6,8%, 
звільнено  –   8,4% від середньооблікової кількості штатних 
працівників.

Соб. инф.
За інформацією виконкому Криворізької міськради
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
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МАЛИНКИНА Александра Ильича (02.09), 
старшего мастера ЦПС;
ФЕДОСОВА Игоря Васильевича (04.09), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
САМЧУКА Николая Анатольевича (06.09), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ФЕДЮРУ Розу Хатмулловну (07.09), машиниста 
крана ЦПС;
БУГРИЯ Сергея Сергеевича (08.09), 
электромонтёра по РиОЭО ЦПС.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

МАРЧУКА Александра Григорьевича (02.09), 
слесаря-ремонтника СПС РП;
НЕСТЕРЕНКО Ивана Николаевича (06.09), 
слесаря-ремонтника СПС РП;
ОВСЯНИКОВУ Елену Евгеньевну (06.09), 
машиниста крана РП;
ОРЛОВЕЦКОГО Виктора Николаевича (06.09), 
мастера СПС РП;
ТАРАНУХУ Александра Вениаминовича (06.09), 
электромонтера УПП РП;
НИКОЛЮКА Виталия Васильевича (07.09), 
мастера СПС РП.

Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.

САРАТОВСКОГО Александра Александровича 
(06.09), слесаря по ремонту парогазотурбинного 
оборудования ЦРЭО РП.

Мы желаем Вам добра,
Много радости и счастья,
Энергичным быть всегда,
Жить прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

СКИДАНА Ярослава Анатольевича (04.09), 
слесаря-ремонтника РОФ №2 ГД;
СЕМЕНЮКА Павла Андреевича (05.09), 
электромонтёра РОФ №2 ГД;
ШОЛОХ Татьяну Сергеевну (06.09), инженера 
по ремонту РОФ №2 ГД;
ПОНОМАРЁВУ Викторию Викторовну (07.09), 
приёмосдатчика груза и багажа РОФ №2 ГД.

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

ФИЛИПОВСКОГО Ярослава 
Николаевича (02.09),
председателя участкома участка 
технического обслуживания и 
осмотра вагонов ЧП «Стил Сервис» 
– с 30-летием!

БОБЫРЬ Оксану Николаевну (04.09), 
изолировщика ЧП «Стил Сервис».

АНДРУСЕНКО Ларису Владимировну (04.09), 
машиниста крана ЭРЦ;
ЧЕКАЛЯ Сергея Владимировича (04.09), сторожа 
ЭРЦ.

КОВАЛЕНКО Татьяну Витальевну (02.09), 
секретаря-машинистку РОФ-1 ГД.

Улыбок и смеха, добра и веселья,
В дороге к успеху – удачи, везенья!
В семье – пониманья, в душе – оптимизма,
В работе – признанья и радости – в жизни!

Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В останній час все частіше в світі го-
ворять про пандемію парентеральних 
вірусних гепатитів. І це небезпідставно: 
близько двох мільярдів населення пла-
нети інфіковано вірусним гепатитом В, 
та близько трьох відсотків людства за-
ражено вірусним гепатитом С. Це вже 
сьогодні у десятки разів перевищує кіль-
кість ВІЛ-інфікованих. А за прогнозами 
експертів, до 2020 року число хворих 
подвоїться. Це соціально- економічна 
проблема людства.

Термін «парентеральні гепатити» 
об’єднує різні самостійні форми запаль-
них захворювань печінки вірусної етіо-
логії під назвою вірусний гепатит В, С, 
D, Е, G, TTV. Як відомо, гострий вірусний 
гепатит В переходить у хронічну форму 
в 5–10%, а гепатит С – у 75–85%, які важко 
піддаються лікуванню, а противірусні 
препарати достатньо дорого коштують. 
Негативний наслідок вірусних гепатитів, 
особливо гепатиту С, те, що вони можуть 
мати злоякісний перебіг та переходити 
у злоякісне новоутворення печінки.

Оскільки інфекція до 85 відсотків мо-
же мати безсимптомний перебіг хворо-
би, то більшість інфікованих навіть не 
здогадуються про це, та є потенційними 
джерелами інфекції.

Щорічно у м. Кривому Розі вперше 
реєструється близько 100–120 випадків 
парентеральних вірусних гепатитів (го-
стрі та хронічні форми) та більше ніж 
300 чоловік вперше виявляються, як 
носії збудника цієї інфекції.

За механізмом та шляхами пере-
дачі парентеральні гепатити схожі 
з ВІЛ-інфекцією та, як правило, супрово-
джують останню. Але ризик зараження 
значно більший, оскільки віруси гепати-
тів занадто стійкі в зовнішньому сере-
довищі, а поріг мінімальної заражуючої 
дози в десятки разів нижчий. Так, вірус 
гепатитів знешкоджується через 40 хви-
лин при кип’ятінні та через 60 хвилин –  
сухим повітрям при температурі 1800С.

Інфекція передається з  біологічни-
ми рідинами, такими як: кров, плаз-
ма, сім’яний та вагінальний секрети, 
біляплодні води та інше, при попаданні 
на слизову оболонку або пошкоджену 
шкіру. Інфекція передається транспла-

цетарно від інфікованої вагітної жінки 
до плоду.

Значне місце в сьогоденні займають 
соціальні фактори зараження людей 
парентеральними гепатитами. Оскільки 
найбільшу небезпеку несуть кров та 
сперма, то основним вразливим фак-
тором є незахищені статеві стосунки та 
внутрішньовенне введення наркотиків 
з використанням шприців голок, ємнос-
тей для наркотиків кількома особами. 
Більш, як 15 відсотків хворих вірусними 
гепатитами –  є наркоманами та, як пра-
вило, мають ВІЛ-інфекцію.

Значну роль відіграє надання перу-
карських, манікюрних, педікюрних, 
косметологічних послуг, нанесення та-
туажу, проведення пірсінгу.

Населенню також необхідно знати, 
що не варто використовувати зубну щіт-
ку декількома людьми.

Важливим заходом у попередженні 
захворювання на гепатит В  є імуніза-
ція, яка починається уже у пологовому 
будинку новонародженому. Це надто 
важливо для новонароджених, які на-
родились від матері- носія інфекції, для 
попередження  розвитку карциноми 
печінки. Щеплення проводяться згідно 
календаря профілактичних щеплень, 
розроблених та затверджених дирек-
тивними документами МОЗ України. 
Обов’язковими  є щеплення населення 
групи епідемічного ризику – це медичні 
працівники, працівники служби над-
звичайних ситуацій та інші, робота яких 
пов’язана з можливим контактом з інфі-

кованим біоматеріалом.
Важливо знати про інфікування віру-

сами гепатитів для своєчасного лікуван-
ня та профілактики зараження оточую-
чого. Для цього необхідно проводити 
скринінг (обстеження) на маркери ві-
русних гепатитів В та С. Це може зробити 
кожен, та є обов’язковим для осіб групи 
ризику, а саме: донори крові, тканин та 
інші, а також їх реципієнти; пацієнти ге-
модіалізу, хворі на венеричні хвороби, 
хвороби печінки; медичні працівники 
та працівники служб надзвичайних си-
туацій; особи які є ВІЛ-інфікованими, які 
споживають ін’єкційні наркотики; особи 
які перебувають у закладах позбавлен-
ня волі; діти, мати яких інфікована ВГВ 
чи ВГС; особи які мають татуювання, 
пірсінг, чи які отримують косметичні та 
манікюрні послуги, а також ті, які мали 
статевого партнера чи побутові контак-
ти з інфікованою особою на ВГ. 

Обстеження забезпечують 
вірусологічні лабораторії 
міста, одна із яких 
знаходиться в ВСП 
«Криворізький міський відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 
(вул. Староярмаркова, 
9; тел. 90-02-55), яка 
забезпечена ефективною 
апаратурою, реактивами 
та висококваліфікованими 
фахівцями.

Шановні громадяни міста! Знання 
ризиків дає можливість в значній мірі 
запобігти захворюванню, або своєчасно 
з  достатньою ефективністю отримати 
належне лікування.

Бережіть себе, бо здоров’я безцінне!

Н.КУЗЬМІНА, завідувач Північного 
районного в місті лабораторного 

відділення ВСП «Криворізький міський 
відділ лабораторних досліджень» 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 
МОЗ України» 

Що треба знати 
про вірусні гепатити
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Мы –  последнее поколение, 
чьи детские фото были сде-
ланы не на телефон.

На фабрике по производ-
ству виагры сразу видно кто 
подворовывает.

У корыта власти давят-
ся, но никто не боится по-
давиться…

Всё случайное –  это плохо 
спланированное специаль-
ное.

Скромна до безобразия… 
После безобразия опять 
скромна.

Самое обидное, когда за-
планировала с мужиком 

идеальные отношения, а он 
действует не по плану.

Хорошо воспитанный 
человек никогда не свалит 
свою вину на другого. А бе-
режно и аккуратно пере-
ложит.

Бедность –  это не пустой 
холодильник. Бедность –  это 
когда нет холодильника.

Работа у нас интересная, 
но нервная. Поэтому мы ве-
сёлые, но злые.

Продавец в бутике вызвал 
улыбку, произнеся на входе:  

– Вам помочь или не ме-
шать? 
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дняя часть туловища человека. 18. Полоса 
по краю. 19. Человек, который обладает вы-
соким мастерством в  какой-нибудь области. 
20. Конструирование вещей, машин, интерьеров, 
основанное на принципах сочетания удобства, 
экономичности и  красоты. 24. Дерево семей-
ства березовых. 25. В религии: сатана, злой дух. 
26. Охотник- профессионал. 28. Дубовая роща. 
32. Ум, умственное развитие. 33. Основной вид 
дежурства на корабле. 34. Глава, старейшина 
рода. 35. Работник ресторана.

По вертикали: 1. Профессия рабочего. 2. Не-
что возвышенное, прекрасное. 3. Речевой штамп. 
4. Сорт мелких твёрдых конфет. 5. Медицин-
ский инструмент. 6. Преувеличенная, восторжен-
ная похвала. 9. Металлорежущий инструмент 
для нарезания внутренней резьбы в изделиях. 
13. Пешеходная дорожка, идущая сбоку от 
проезжей части улицы. 14. Проверка знаний. 
16. Человек живущий рядом. 17. Отрицатель-
но заряженный ион. 21. Сборник произведе-
ний разных авторов. 22. Прекращение жизни. 
23. Разновидность постельного белья. 27. Кос-
метическое средство. 29. Потеря, убыток, урон. 
30. Судоремонтный или судостроительный за-
вод. 31. Имя матери Христа.

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

По горизонтали: 7. Два бруса, соединённые верхними концами 
под углом, а  нижними упирающиеся в  стену здания. 8. Спортив-
ное сооружение в  виде горы для прыжков на лыжах. 10. Огонь 
над горящим предметом. 11. Специальность ученого. 12. Едини-
ца массы. 15. Военнослужащий, ошибающийся один раз. 16. За-

По горизонтали: 7. Стропило. 8. Трамплин. 10. Пламя. 11. Химик. 
12. Центнер. 15. Сапёр. 16. Спина. 18. Кайма. 19. Артист. 20. Дизайн. 
24. Ольха. 25. Демон. 26. Егерь. 28. Дубрава. 32. Разум. 33. Вахта. 
34. Патриарх. 35. Официант. По вертикали: 1. Сталевар. 2. Поэма. 
3. Клише. 4. Драже. 5. Шприц. 6. Дифирамб. 9. Метчик. 13. Тротуар. 
14. Экзамен. 16. Сосед. 17. Анион. 21. Альманах. 22. Смерть. 23. 
Простыня. 27. Пудра. 29. Ущерб. 30. Верфь. 31. Мария. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
На минувших выходных стартовали состязания 
в последнем –  десятом –  программном виде спорта 
50-й Спартакиады ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
В развлекательно- оздоровительном комплексе «UNION», 
расположенном на улице Героев АТО (бывшая Димитрова) 
возле Дворца молодёжи и студентов, соревновались 
любители боулинга.
По информации комиссии молодёжной политики, культурно- 

массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ предприятия, 
в этих соревнованиях приняли участие 258 спортсменов из 44 струк-
турных подразделений ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», состоящие 
в рядах ПМГУ. Состязания носили отборочный характер. По их итогам 
определились 16 команд, которые вышли в финальную часть турнира 
по боулингу. Они должны выявить победителя и призёров текущей 
Спартакиады в своём виде спорта 7-го сентября.

В этот день в комплексе «UNION» с 9.00 поведут борьбу за награ-
ды Спартакиады предприятия команды ФЧЛЦ, ЦРМО+ДИТ, УЦДСР, 
ЦРМО-4, ТЭЦ+ЦСП, ЦМК, ШУ ГД, СПЦ-2. С 10.00 начнётся финал для 
команд ВТЦ, блюминга, ФСЛЦ, конвертерного цеха, ЦЭЖДТ, проката-3, 
РУ+ГТЦ ГД и ДАТП+ЦСО.

По завершении соревнований состоится церемония награждения 
лучших команд и спортсменов спартакиадного турнира по боулингу.

Соб.инф.
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