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О ГЛАВНОМ

Состоялся VII съезд Профсоюза
Председателем Центрального совета ПМГУ
был избран Александр Рябко

17-го сентября в городе Днепр состоялся VII съезд Профсоюза металлургов и горняков
Украины. На съезд было избрано 340 делегатов от территориальных организаций ПМГУ,
а также первичных организаций предприятий, непосредственно выходящих на Центральный
комитет ПМГУ. При этом из 88 делегатов от Криворожской городской организации ПМГУ
22 представляли ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
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О ГЛАВНОМ

Состоялся VII съезд Профсоюза.
Председателем Центрального совета
ПМГУ был избран Александр Рябко

17‑го сентября в городе Днепр
состоялся VII съезд Профсоюза
металлургов и горняков Украины.
На съезд было избрано 340
делегатов от территориальных
(четырёх областных и Криворожской
городской) организаций ПМГУ, а также
первичных организаций предприятий,
непосредственно выходящих на
Центральный комитет ПМГУ.
При этом из 88 делегатов от Криворожской городской организации ПМГУ 22 представляли ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Большее представительство на съезде имела только одна «первичка» – Мариупольского меткомбината имени Ильича, от
которой было избрано 40 делегатов.
В рабочий президиум съезда были избраны председатель ЦК профсоюза Сергей Комышев, первый
заместитель председателя ЦК Валерий Гавриленко, заместитель председателя ЦК Александр Рябко
и председатель молодёжного совета ПМГУ Екатерина
Гордеева. В президиум также были приглашены председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий
Осовой и председатель Днепропетровского областного объединения профсоюзов Виталий Дубиль.
С отчётным докладом о работе ЦК ПМГУ за период
2015–2020 годов перед делегатами съезда выступил
председатель Центрального комитета Сергей Комышев. В своём выступлении он охватил все направления
работы Центрального комитета, акцентировав внимание на тех первоочередных задачах, которые решались руководящим органом ПМГУ в отчётный период.
С докладом контрольно-ревизионной комиссии
ПМГУ выступил её председатель Юрий Чепинский.
Среди выступавших затем с трибуны съезда делегатов был и представитель ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – Александр Бабюк, предцехком ремонтного производства ЦДСР и цехов ЧП
«Стил Сервис». Являясь председателем комиссии по
информационной работе Криворожского горкома
ПМГУ, он в своём выступлении остановился на этом
направлении работы профсоюза, рассказал о соответствующем опыте Криворожской городской организации ПМГУ и первичной организации ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
Председатель ФПУ Григорий Осовой отметил, что
Профсоюз металлургов и горняков Украины всегда
шёл в авангарде профсоюзного движения нашей
страны и поблагодарил за это актив ПМГУ в лице
делегатов съезда. Он заверил, что ФПУ готова всячески поддерживать усилия отраслевых профсоюзов

по заключению Отраслевых соглашений, защищающих права и интересы трудящихся. Григорий Осовой
также рассказал о работе ФПУ по заключению на
государственном уровне Генерального соглашения, о том, как решается задача повышения в нашей
стране такого базового социального стандарта, как
минимальная зарплата, о позиции ФПУ в это вопросе.
Он также призвал делегатов съезда выступить в поддержку законодательных инициатив, направленных
на содействие отечественным производителям.
Съезд проголосовал за внесение изменений
в Устав ПМГУ и принял постановление, в котором
признал удовлетворительной работу ЦК ПМГУ в отчётном периоде и сформулировал приоритетные задачи Профсоюза на последующие пять лет.
Съезд принял Обращение к высшим органам государственной власти в Украине, собственникам
и руководителям предприятий ГМК относительно
ситуации в отрасли, заявляющее о необходимости
определения конкретных и действенных мер, способных поддержать отечественного промышленного
производителя и содействовать сохранению рабочих
мест, обеспечению достойной зарплаты и безопасных
условий труда для работников.
Съезд принял также Заявления, в которых потребовал от нынешней власти остановить продвижение антисоциальных законопроектов, ущемляющих права работников и профсоюзов и заявил
о солидарной поддержке протестующих работников
шахт Криворожского железорудного комбината.
В Заявлении по КЖРК, в частности, съезд потребовал от собственников и руководителей предприятия
безотлагательно начать конструктивные переговоры
с шахтёрами и представителями профсоюза для урегулирования сложившейся ситуации и возобновления
производства.
Съезд единогласно избрал главой Профсоюза
Александра Рябко, кандидатуру которого на эту
должность выдвинула Криворожская городская организации ПМГУ и поддержали большинство областных
организаций.
Александр Иванович поблагодарил делегатов
съезда за оказанное доверие и поздравил всех присутствующих со знаменательной датой – 30‑летием
деятельности ПМГУ, которое отмечается в нынешнем
году. Он напомнил о важных событиях в жизни Профсоюза, в частности, за последние 15 лет в течение
которых он работал в должности заместителя председателя ЦК ПМГУ, о том, чего удалось добиться за
эти годы, отстаивая интересы работников отрасли.
Затем Александр Рябко в своей речи поднял вопросы кадровой политики, исполнительской дисциплины, подчеркнул важность осознания того, что
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в борьбе за права трудящихся Профсоюз в любой
ситуации должен действовать очень ответственно –
исключительно в правовом поле без нарушения действующих в нашей стране законов.
Новый лидер ПМГУ также выразил убеждённость,
что решения, принятые на VII съезде, обязательно
дадут положительный результат.
Первым заместителем председателя Центрального
совета ПМГУ был избран Валерий Гавриленко.
Съезд избрал новый руководящий орган Профсоюза, который согласно изменениям, внесённым в Устав, получил название Центрального совета
(Центральної ради), в составе 71‑го человека. От
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в Центральный совет были избраны председатель профкома предприятия Наталья Маринюк, заместитель
председателя профкома Фёдор Супрун и начальник
юридического отдела профкома Игорь Худык.
Главный специалист по экономическим вопросам профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Татьяна Прицкау была избрана в состав
контрольно-ревизионной комиссии ПМГУ.
На состоявшемся после закрытия съезда первом
заседании Центрального совета ПМГУ заместителем
его председателя был избран Богдан Оверковский.
Также был избран Президиум ЦС, в состав которого
вошла председатель профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк.
Оценивая результаты съезда, в первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
отмечают, что связывают с избранием Александра
Рябко председателем Центрального совета ПМГУ
большие надежды на укрепление влияния и авторитета Профсоюза металлургов и горняков, как на национальном уровне в Украине, так и в международным
профсоюзном движении.
И для таких надежд есть все основания: об этом
свидетельствует, например, тот факт, что на избрание
Александра Рябко председателем ЦС ПМГУ оперативно отреагировали в Глобальном союзе IndustriALL,
представляющим интересы 50 миллионов работников
в 140 странах мира. Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес выразил уверенность, что единодушная поддержка Александра Рябко
во время выборов на съезде и его лидерские качества
позволят открыть новую страницу в истории ПМГУ.
Виктор БЕЛИК, фото Павла МАЙОРОВА
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ЗВЕРНЕННЯ

VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України

«Про протидію викликам і загрозам вітчизняному
гірничо-металургійному комплексу»
Ми, делегати VIІ З’їзду Профспілки металургів і
гірників України, стурбовані критичною ситуацією
у вітчизняному гірничо-металургійному комплексі
(ГМК), що зумовлена економічною кризою і політикою
деіндустріалізації країни та останнім часом набула
надзвичайної гостроти внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19.
Вітчизняний ГМК, що є одним з найбільших і стратегічно важливих секторів української економіки, забезпечує значний обсяг експортної виручки та надає
робочі місця більш як 200 тис. працівників, завершив
минулий і перше півріччя поточного року зі значним
падінням обсягів виробництва та зупинкою низки підприємств. Це стало найгіршим результатом роботи
галузі за весь період незалежності нашої держави.
Сьогодні проблеми та ризики діяльності підприємств ГМК значно підсилюються зовнішніми викликами і загрозами. Через вплив пандемії COVID-19
світова економіка увійшла в глобальну кризу, наслідки якої зараз важко оцінити. Кон’юнктура світового
ринку, на який підприємствами ГМК України експортується майже 85% виробленої металопродукції,
стрімко погіршилася та залишається нестабільною.
Наслідком цього є падіння попиту і ділової активності, зменшення обсягів виробництва та експорту.
Країни Європи, Близького Сходу, Південно-Східної
Азії, які є основними ринками збуту вітчизняних виробників, запровадили загороджувальні заходи та
здійснюють жорстку політику протекціонізму.
Введення на всій території України карантинних
обмежень і режиму надзвичайної ситуації у зв’язку
із поширенням коронавірусу порушило стабільну
роботу підприємств ГМК та переросло в затяжну економічну кризу з важкими соціальними наслідками.
Водночас, програмні напрацювання Уряду містять
лише декларативну згадку про підтримку вітчизняної
промисловості, але не пропонують чіткого плану дій
щодо ї ї надання та розвитку промислової сфери,
зокрема гірничо-металургійної галузі, що є неприпустимим у такій складній соціально-економічній
ситуації.
Ми вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливим для країни є не загальні декларації про наміри, а визначення конкретних та дієвих заходів,
які здатні підтримати вітчизняного промислового
виробника і сприятимуть збереженню робочих місць,
забезпеченню працівникам гідної заробітної плати
і безпечних умов праці.

Виходячи із зазначеного,
делегати З’їзду звертаються
З ВИМОГАМИ:
до Президента, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України:
– за участю провідних експертів і представників
реального промислового сектору невідкладно розробити та затвердити комплекс першочергових заходів щодо подолання кризових явищ в економіці і
стабілізації роботи промислових підприємств;
– припинити «тарифне свавілля» державних монополістів (Укрзалізниці, Адміністрації морських портів,
Нафтогазу), організувати стабільне функціонування і надання ними якісних послуг та запровадити
економічно обґрунтовані тарифні і податкові умови
діяльності промислових підприємств;
– запровадити дієві стимули для збільшення споживання металопродукції на внутрішньому ринку
шляхом запуску реалізації перспективних інвестиційних проектів з оновлення металофонду і розвитку
інфраструктури країни, в т.ч. шляхом прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо створення
передумов для сталого розвитку та модернізації
вітчизняної промисловості» (№ 3779);
– прискорити формування та початок роботи новоствореного Міністерства з питань стратегічних
галузей промисловості як центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме розробку та
реалізацію сучасної державної промислової політики, здійснюватиме координацію діяльності галузей
та підприємств;
– з метою відновлення економічного зростання
розробити консолідовану та науково обґрунтовану
загальнодержавну цільову програму (стратегію) інноваційного розвитку промисловості, зокрема, гірничо-металургійного комплексу і галузей-споживачів
металопродукції;
– не допустити прийняття рішень, реалізація яких
може призвести до падіння рівня трудових доходів
українських працівників та зростання заборгованості
з виплати заробітної плати, поглиблення бідності
серед населення та загострення соціальної напруги
і криміналізації суспільства;

до власників та керівників
підприємств ГМК:
– ініціювати відновлення співпраці бізнес-спільноти та держави на засадах державно-приватного
партнерства, долучитися до опрацювання першочергових антикризових заходів щодо стабілізації роботи
промислових підприємств та зменшення негативних
наслідків впливу пандемії на їх економічний стан;
– сприяти розробці загальнодержавної економічної програми (стратегії) інноваційного розвитку
промисловості, зокрема, гірничо-металургійного
комплексу і галузей-споживачів металопродукції;
– не допустити зупинки підприємств, забезпечити
безперебійне виробництво продукції та продовжити
реалізацію запланованих інвестиційних та соціальних проектів на підприємствах;
– зберегти робочі місця та продовжувати виплачувати працівникам належну заробітну плату в повному обсязі;
– утримуватися від прийняття в односторонньому
порядку рішень, спрямованих на обмеження досягнутого рівня соціально-трудових прав і гарантій
працівників, всі спірні та проблемні питання вирішувати шляхом проведення соціального діалогу і
прийняттям узгоджених рішень.
Делегати З’їзду закликають до використання
позитивного досвіду, накопиченого у попередні періоди при подоланні кризових ситуацій у ГМК, для
об’єднання зусиль та налагодження співпраці між
державою, власниками підприємств і профспілками
з метою упередження або максимального послаблення можливих негативних наслідків соціальноекономічної кризи.
Профспілка металургів і гірників України готова
підтримати таке партнерство та докласти усіх необхідних зусиль для сприяння стабільній роботі підприємств, збереженню робочих місць і трудового
потенціалу країни, підвищенню рівня життя працівників та їх родин.
Тільки спільними зусиллями ми забезпечимо
злагоду і мир у суспільстві та досягнемо процвітання України!
За дорученням VII З’їзду ПМГУ
Голова Профспілки О. Рябко
17 вересня 2020 року

ЧИТАЙТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ

Заява VII З’ їзду Профспілки металургів і гірників України
до Голови Верховної Ради України щодо проєкту Закону України № 2681
Заява VII З’ їзду Профспілки металургів і гірників України
до Прем’єр-міністра України щодо проєкту Закону України «Про працю»
Заява VII З’ їзду Профспілки металургів і гірників України
«Про солідарну підтримку вимог працівників шахт Криворізького залізорудного комбінату»
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Зачем ехать в Венецию,
когда есть Вилково?
Город Вилково Одесской области или,
как его ещё называют, украинская
Венеция, расположен далеко от
Кривого Рога, у самой границы
с Румынией. Несмотря на это,
поездки туда в рамках тура активного
отдыха, которые организовывает
комиссия молодежной политики,
культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», пользуются неизменной
популярностью у работников
предприятия и членов их семей.
Очередное такое путешествие арселоровцев
в город на воде в дельте Дуная состоялось в минувшие выходные, 12–13 сентября. Так как дорога
дальняя, наши земляки на микроавтобусе выехали
из Кривого Рога ещё вечером в пятницу. В пункт назначения путешественники прибыли утром, и сразу
начали своё знакомство с удивительным городом,
где вместо улиц и площадей – протоки, называемые
ериками, вместо автомобилей – лодки и всевозможные другие плавсредства, а вместо пешеходных переходов – деревянные мостики и кладочки.
«Я была очень удивлена увиденным,– поделилась
своими впечатлениями Виктория Гумен (департамент по ОТ и ПБ), которая была в этой поездке с несколькими своими коллегами. – Во-первых, в подобном туре активного отдыха принимала участие
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первый раз, а во‑вторых, до этого даже не знала,
что в Украине есть такой город на воде. На баркасах в первый день мы катались по воде, наверное, часа три. Очень понравился также Дунай – это
вообще ч то-то необычное. А обед нам устроили
на одном из островов: мы отведали местную рыбу
сазан, попробовали вилковского домашнего вина.
Всё было очень вкусно!»
После обширной экскурсии по Вилково арселоровцы отправились на море в Приморское, где расположились на базе отдыха. «Хотелось бы сказать

большое спасибо нашим инструкторам Марине,
Анатолию, Михаилу, водителю Роману за отличную
организацию нашего отдыха,– говорит Виктория Гумен. – Они очень умело и, главное, вкусно готовили
пищу на всех, развлекали песнями под гитару. Мы
до глубокой ночи пели песни на улице в беседке.
А на второй день на пляже наслаждались мягким
и приятным сентябрьским солнцем и купаниями
в теплой воде Черного моря».
«Вообще, огромная благодарность ПМГУ за организацию таких туров активного отдыха! За время
путешествия мы получили массу впечатлений, положительных эмоций и огромный заряд энергии!
Будем продолжать путешествовать вместе с ПМГУ.
Ведь в Украине ещё есть столько интереснейших
мест! Я работаю при ГТЦ горного департамента,
и мы хотим организоваться и с помощью профкома поехать в будущем по к
 акому-то интересному
маршруту выходного дня или активного отдыха
цехом», – сказала Виктория.
Очень понравилась поездка в украинскую Венецию также Яне Зинкевич (ЦПС) и Юлии Резниковой
(конвертерный цех). Вот что рассказала, в частности, Яна: «Я была с ребенком, и мы оба, конечно, до
сих пор под впечатлением от увиденного. Большое
спасибо ПМГУ, инструкторам за отличную организацию, интересные экскурсии, вкусную еду и умение создавать позитивный настрой!».
Действительно, если хочется романтики и незабываемых впечатлений, совсем необязательно
пытаться попасть в итальянскую Венецию. Есть
украинское Вилково!

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

Умань далека, Умань рядом …
Чудесная пора – сентябрь! Вроде
бы уже не лето, но пока тепло
и комфортно, нет изнуряющей жары,
как бывало в июле или августе.
А главное – в такую пору хорошо
путешествовать. Именно поэтому на
прошедших выходных, 12–13 сентября,
группа арселоровцев, состоящих
в рядах ПМГУ, и членов их семей
в рамках Клуба выходного дня
отправилась на экскурсию в Умань.
Эта поездка, как и многие другие,
была организована комиссией
молодежной политики, культурно-
массовой и спортивной работы
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
По словам участников поездки (группа состояла из 20 человек), из Кривого Рога они на микроавтобусе выехали в шесть часов утра, а на место
прибыли ближе к полудню. «В Умани нас встретил
приветливый местный экскурсовод и пригласил
на обзорную экскурсию по городу, – рассказала
Эмма Бреус из сортопрокатного цеха № 1. – Он так
увлеченно и со знанием дела рассказывал о своём
родном городе, об его истории, архитектуре, известных людях, что сумел всех не просто заинтересовать, а по-хорошему «заразить» неизвестными
широкой публике фактами из истории Умани. Лично на меня большое впечатление также произвел

Уманский Свято-Покровский Василианский монастырь и его подземелья, в которых мы побывали».
После знакомства с городом и его достопримечательностями путешественники пообедали
в кафе и затем поселились в гостиницу «Умань»,
расположенную в самом центре города. Остаток
дня был выделен арселоровцам для свободного
времени, которое путешественники использовали
каждый по своему усмотрению. Некоторые, в частности, пошли на Набережную, откуда открываются
красивые виды на местную речку Уманку, а к то-то
решил тем временем прогуляться к фэнтези-парку

«Новая Софиевка». А вечером наши земляки стали
свидетелями зрелищного лазерного шоу на водном
экране у музыкально-светового фонтана «Перлина
кохання».
Второй день пребывания в Умани был посвящен
в основном главной достопримечательности этих
мест – Софиевскому парку, в котором криворожане в сопровождении гида провели около двух часов, знакомясь с романтической историей любви
основателей этого чудесного места Станислава
и Софии Потоцких, вековыми деревьями, водопадами, гротами и другими изюминками Софиевки.
«Лет шесть назад я была в этом парке, но тогда
в рамках однодневной экскурсии непросто было
всё «впитать», – продолжает Эмма Бреус. – Совсем
другое дело – двухдневная поездка! Она позволила познакомиться, кроме собственно парка, с достопримечательностями Умани – действительно
красивого города со своей неповторимой аурой.
Вообще, казалось, была в этой поездке всего
два дня, а впечатлений столько, словно побывала
в длительном, насыщенном событиями отпуске».
Массу позитива от экскурсии в Умань получила
и Юлия Покора (СПЦ‑1), которая была в поездке
с мужем и сыном: «Мы бы ещё там остались, так
нам всё понравилось!».
Практически все участники поездки отметили
хорошую организацию и продуманность экскурсионного маршрута: насыщенность программы умело
сочеталась со свободным временем туристов, была
выбрана отличная гостиница, хорошо организовано
питание: «Большое спасибо ПМГУ за чудесную поездку в Умань!».

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлены участниками поездки
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Кубок – у железнодорожников ГД
На минувших выходных состоялись заключительные матчи розыгрыша
Кубка по мини-футболу среди команд ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
посвящённого Дню физической культуры и спорта.

Спартакиада
ООО «ЛМЗ»,
посвящённая Дню
машиностроителя
На минувших выходных
прошли соревнования
по ещё двум видам спорта
в рамках 3‑й Спартакиады
ООО «ЛМЗ», посвящённой
Дню машиностроителя.

В

субботу, 12‑го сентября, на спортивной
площадке гостиницы «Дружба» прошли
четвертьфинальные поединки этого турнира, организованного ПО ПМГУ предприятия и СК «Богатырь». И принесли они несколько
неожиданный результат: сразу три коллектива,
представляющие горный департамент ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», успешно преодолели
четвертьфинальный барьер и обеспечили себе продолжение борьбы за Кубок на стадии полуфинала.
В частности, полуфиналистами стали команды рудоуправления, ГТЦ и УЖДТ ГД. Пробилась в полуфинал также команда конвертерного цеха.
Обладатель Кубка определился в воскресенье, 13‑го сентября. При этом финал получился
полностью горняцким: в нём встретились две
команды с горного департамента – УЖДТ и ГТЦ.
Железнодорожники ГД в полуфинале разобрались с конвертерщиками, а автомобилисты из
Г ТЦ оказались сильнее футбольной дружины
рудоуправления.
Финал прошёл в упорной борьбе без большого
преимущества к
 акой-либо из команд. Тем не менее,
уже в первом тайме железнодорожникам удалось
сделать неплохой задел для победы. Они провели
в ворота соперников два безответных мяча. Команда ГТЦ, однако, сдаваться не собиралась и после
перерыва один мяч отквитала. Но спасти игру ей
всё же было не суждено. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды УЖДТ ГД.
Сразу после финального матча состоялась церемония награждения лучших команд по итогам
состоявшегося турнира. Победителям был вручён главный Кубок, а команде ГТЦ – малый кубок
за участие в финале. Всем игрокам этих команд
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и ещё двух команд, которые сошли с турнирной
дистанции на стадии полуфиналов, – РУ ГД и конвертерного цеха – вручили также ценные подарки
и сувениры от профкома ПО ПМГУ.
Церемонию награждения провели председатель комиссии молодёжной политики, культурно-
массовой и спортивной работы ПО ПМГУ предприятия Сергей Олейник, главный судья соревнований
Игорь Карпенко и другие представители судейского коллектива, добросовестная работа которых на
турнире также была отмечена подарками от проф
кома ПО ПМГУ.
Соб.инф. Фото Виктора БЕЛИКА

Так, в субботу, 12‑го сентября, во Дворце спорта «Локомотив» спор за награды
Спартакиады вели любители волейбола,
работающие в цехах ООО «ЛМЗ». Участие
в волейбольном турнире приняли пять цеховых команд. И сильнейшей из них, как
сообщил главный судья соревнований
Виктор Крамар, оказалась команда ФЧЛЦ.
Первое место она добыла, играя таким
составом: А. Гринец, А. Иванов, И. Алиев,
Н. Галич, А. Бокий и В. Пиковец.
Второе место заняла команда другого
литейного цеха – ФСЛЦ. А третьими были
волейболисты ЦМК.
На следующий день, 13‑го сентября,
прошли соревнования по бильярду с участием 8‑ми команд. И победителем в них
стала команда кузнечного цеха (С. Карпенко, А. Щёкин и В. Смирнов). Второй
результат показала команда ЦМК, третье
место – у команды ФСЛЦ.
19‑го сентября в рамках Спартакиады состоятся соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки.
А на следующий день, 20‑го сентября,
спартакиадную эстафету примут поклонники гиревого спорта.
Турнирное положение
команд – участников
3‑й Спартакиады
ООО «ЛМЗ», посвящённой
Дню машиностроителя,
после проведения соревнований
по 6‑ти видам спорта
(по данным СК «Богатырь»):
ЦМК
ФСЛЦ
ЦПИ
ФЧЛЦ
Кузнечный цех
РМЦ‑2
РМЦ‑3
РМЦ‑1

16 очков
16 очков
17 очков
18 очков
32 очка
35 очков
41 очко
44 очка

Команд а ЦМК опережает команду
ФСЛЦ при равном количестве очков по
дополнительным показателям: на её счету больше вторых мест, занятых в соревнованиях по программным видам
спорта (два против одного). Так, команда
ЦМК брала «серебро» в соревнованиях
по дартсу и бильярду, а команда ФСЛЦ –
в соревнованиях по волейболу. При этом
у обеих команд по одному «золоту»: ЦМК
заняла первое место в мини-футболе,
ФСЛЦ – в подтягивании.
Соб. инф.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Об изменении цен в августе этого года
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ
СТРАНА
август 2020 г.
к июлю 2020 г.
Украина

Если верить официальным данным Госстата Украины,
то в последнее время в нашей стране отмечается инфляция
меньшая, чем во многих странах Евросоюза. Об этом даёт
наглядное представление приведённая таблица.
Так, в августе нынешнего года, по
данным Госстата, уровень потребительских цен в Украине не только не
вырос, но даже снизился по сравнению с июлем – на 0,2%. В результате,
инфляция за период с начала текущего года составила скромные 1,2%,
а за год – с августа 2019 года – 2,5%.
В немалой степени способствовала снижению общего уровня цен в августе ситуация на продовольственном
рынке, где продукты питания в среднем подешевели на 1,5% против июля. При этом стоимость овощей снизилась на 13,5%, фруктов – на 8,4%.
Заметно подорожали в продуктовой
корзине, фигурирующей в сводках
Госстата, только яйца – на 3,4%.

Можно отметить также достаточно
заметное августовское снижение цен
на одежду и обувь: соответственно,
на 2,3% и на 4,0%.
А вот в сфере транспорта статистика зафиксировала рост цен.
В частности, на 2,8% подорожали
горюче-с мазочные материалы, на
0,4% выросла стоимость проезда для
пассажиров, как по железной дороге,
так и автотранспортом.
В сфере жилищно-коммунальных
услуг цены в основном не изменились
в сравнении с июлем, исключением
явился природный газ, который подорожал достаточно ощутимо – на
37,7%.
Подготовил Виктор БЕЛИК

август 2020 г.
к декабрю 2019 г

август 2020 г.
к августу 2019 г.

– 0,2%

1,2%

2,5%

Российская
Федерация

0,0%

3,0%

3,6%

Беларусь

0,2%

3,8%

5,6%

Казахстан

0,1%

4,6%

7,0%

Молдова

– 0,8%

0,1%

3,5%

Эстония

0,6%

нет данных

– 0,9%

Грузия

0,0%

нет данных

4,8%

Турция

0,9%

7,3%

11,8%

Латвия

– 0,5%

– 0,2%

– 0,2%

Венгрия

0,0%

нет данных

3,9%

Италия

0,3%

нет данных

– 0,5%

Польша

– 0,1%

нет данных

2,9%

Германия

– 0,1%

нет данных

0,0%

0,0%

нет данных

3,3%

Чехия

ОФІЦІЙНО

Уряд змінив порядок надання «Пакунка малюка»
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної
районної у місті ради повідомляє, що з 1 вересня 2020 року змінено механізм
забезпечення «Пакунку малюка» з одноразової натуральної допомоги на грошову
компенсацію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020
№ 744, «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової
натуральної допомоги «Пакунок малюка».
Даною постановою затверджено Порядок та умови реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»
у 2020–2021 роках (далі – Порядок).
Призначення грошової компенсації здійснюється за місцем проживання або місцем перебування
отримувача. Грошова компенсація за місцем перебування призначається за умови її неотримання за
місцем проживання отримувача.
Отримувач – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилася дитина та
які разом з нею на законних підставах проживають
на території України є її батьками, патронатними
вихователями, прийомними батьками, батьками-
вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися
від новонародженої дитини в пологовому будинку
(відділенні), перинатальному, неонатальному центрі)
і забезпечують належні умови для догляду за нею та
її виховання, та які не отримували «Пакунок малюка»
в натуральному вигляді:
1) звертається до акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»;
2) укладає договір з АТ «КБ «ПриватБанк», відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання, отримує спеціальну соціальну картку «Пакунок
малюка»;
3) звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом одного
року з момента народження дитини за місцем про-

живання/перебування із заявою згідно з формою,
встановленою Порядком, та пакетом документів:
– копія свідоцтва про народження дитини;
– довідка з пологового будинку про неотримання
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
(у разі народження дитини у пологовому будинку
в 2020 році);
– копія документа про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків;
В окремих випадках за потреби подаються:
– копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом
в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
– копія рішення про встановлення опіки (у раз
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здійснення опіки над дитиною);
– копія рішення про влаштування дитини в сім’ю
патронатного вихователя ( д ля патронатного
вихователя);
– копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
До заяви в електронній формі отримувач додає
фотокопії вищевказаних документів.
4) самостійно витрачає кошти грошової компенсації у визначених закладах торгівлі(Реєстр учасників
пілотного проекту торгівлі розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та АТ «КБ «ПриватБанк»)
для придбання визначених речей (протягом року):
1) дитячих товарів:
– засобів догляду за дітьми та дитячих засобів
гігієни, зокрема підгузків, серветок;
– дитячого одягу та взуття;
– дитячого харчування;
– дитячого посуду;
– дитячих іграшок;
– текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;
2) товарів для породіллі:
– прокладок для лактації;
– прокладок післяпологових.
Крім того, повідомляємо, що на офіційному вебсайті Мінсоцполітики розміщено розділ «Пакунок
малюка», в якому публікується актуальна інформація
щодо реалізації пілотного проекту з монетизації
одноразової натуральної допомоги.
Для отримання будь-яких роз’яснень
та консультацій звертайтесь до управління
праці та соціального захисту населення
виконкому Металургійної районної у місті
ради за адресою: пр-т Металургів, буд. 16,
або за телефоном 0973920336.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА

Податок на нерухоме майно
Сплата податку на нерухоме майно регулюється ст. 266 Податкового кодексу України та
рішеннями місцевих рад. Рішенням Криворізької міської ради № 3669 від 24.04.2019 встановлено
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік
залежно від зональності: І зональність (приваблива), ІІ зональність (зручна), ІІІ зональність (інша),
пільги зі сплати податку, критерії належності об’єктів житлової та нежитлової нерухомості до тієї чи
іншої зональності. Текст рішення можна знайти на офіційному сайті Криворізького виконкому.
Базу оподаткування складає загальна площа
нерухомого майна. Ставки податку за 1 кв. метр
бази оподаткування для будинків багатоквартирних масової забудови в залежності від зони на 2020
рік становлять у відсотках від розміру мінімальної
заробітної плати, установленої законом на 01 січня
звітного (податкового) року: 0,21% для 1 зони, 0,2%
для 2 зони і 0,19% для 3 зони. Враховуючи те, що на
1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати становить 4 723 грн. за кожен зайвий квадратний
метр криворіжцям доведеться заплатити від 9,92
грн. до 8,97 грн.

територіальної громади, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування
територій громад;
– об’єкти житлової нерухомості, у тому числі
їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх
числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям
з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта
на дитину;
– об’єк ти житлової неру хомості, що на лежать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких
виховується п’ять та більше дітей.
Також криворізькі депутати звільнили від оподаткування господарські (присадибні) будівлі –
допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції тощо, що перебувають
у власності пенсіонерів.
Додатково у рішенні Криворізької міської ради зазначено, що ця пільга не застосовується до
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності).

Не підлягають
оподаткуванню у 2020 році:
– квартири загальною площею менше, ніж 60
кв. метрів
– житлові будинки загальною площею менше,
ніж 120 кв. метрів;
– квартири та житлові будинки загальною площею менше, ніж 180 кв. метрів.
Згідно з підпунктом 266.2.2
пункту 266.2 статті 266 Податкового
кодексу України не є об’єктами
оподаткування в тому числі:
– будівлі дитячих будинків сімейного типу;
– гуртожитки;
– житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської,
селищної, міської ра ди або ра ди об’єднаної

Посилання на рішення
Криворізької міської ради

https://bit.ly/2ZBz9A8

Гарантії для членів виборчих комісій
25 жовтня 2020 року в Україні
будуть проводитися місцеві вибори.
Традиційно працівники нашого
підприємства беруть активну участь
у роботі виборчих комісій. Тому
вважаємо за необхідне роз’яснити їм
встановлені законом права і гарантії.

необхідний для здійснення обов’язків члена комісії,
на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої
комісії про скликання засідання комісії або рішення
виборчої комісії про залучення члена комісії до
участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити
зазначення дати, часу та запланованої тривалості
засідання виборчої комісії чи іншого заходу.
Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про
працю України на час виконання державних або
громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись
у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Отже, сміливо беріть участь у місцевих виборах
у якості члена виборчої комісії – за вами збережеться місце роботи і середній заробіток.

Відповідно д о с т. 3 8 В и б о р ч о г о к о д е к‑
с у Ук р а ї н и на час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісі ї (участь
у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії ) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії
і компенсації, передбачені законодавством для
працівників на час виконання ними державних
або громадських обов’язків у робочий час. Члени
виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час,

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном
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ЗДОРОВІ БУДЬМО!

Администрация, цеховые
комитеты и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

БАБИНСКОГО Геннадия Васильевича
(14.09), слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ЗУБОВУ Елену Викторовну (16.09),
фильтровальщика РОФ-1 ГД.
Бок о бок с вами целый век
Пускай любовь шагает рядом,
И пусть хороший человек
Согреет в холод тёплым взглядом.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.
Пусть с вами будет счастье людям,
И радость входит в каждый дом!
• • •
ЛУКОМСКОГО Геннадия Анатольевича
(14.09), мастера участка ЦСП МП;
МАХОНЬКО Елену Ивановну (15.09),
слесаря-ремонтника ЦСП МП;
КАБИЦКУЮ Светлану Викторовну (16.09),
начальника смены ЦСП МП;
МОКРИЦКУЮ Татьяну Сергеевну (17.09),
электромонтера ЦСП МП.
Желаем, чтоб в любой дороге
Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание от нас!
• • •
БЕРЕЖНОГО Олега Петровича (14.09),
бригадира двора изложниц ЦПС;
ТОНКОДУБОВА Александра Геннадиевича
(16.09), машиниста крана МП ЦПС;
БАССА Дмитрия Владимировича (18.09),
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
ВАСЕЙКО Валерия Николаевича (18.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС.

Сезонні загострення,
або як адаптувати організм
до різких змін у осінній погоді?
Як відомо, стрес – причина всіх
хвороб. Літо й відпустка закінчилися,
температура повітря знижується, ми
усвідомлюємо, що попереду –
не найкомфортніша пора року, до того ж
сповнена тривог, турбот і роботи…
От недуги й піднімають голову.

Численні дослідження засвідчують, що коли на
людину впливають негативні фактори зовнішнього середовища й вона відчуває відповідні емоції, то
в організмі виробляються гормони стресу. Тому осінь
не лише пригнічує нас сірим небом і нескінченними
дощами, а й загострює проблеми зі здоров’ям.
Під час зміни сезонів в організмі відбувається перерозподіл: деякі процеси уповільнюються, деякі
посилюються, імунна система зазнає підвищених
навантажень – і тоді під удар потрапляють «слабкі»
органи й системи.

Як запобігти загостренням
цієї підступної пори року?
Щоденно виділяйте одну-дві години для ходьби
та фізичних вправ на свіжому повітрі – організм поступово адаптуватиметься до різних погодних умов.
Одягайтеся «за погодою». Не виходьте на прогулянку голодними, особливо за холодної погоди.
Займатися спортом краще починати теплої пори року, щоб до настання холодів поступово адаптувати
організм до низьких температур.
Якщо у вас на холоді швидко мерзнуть руки і ноги,
це свідчить про те, що вам потрібно зміцнити тонус
судин. Це можна зробити за допомогою контрастного душу або місцевих контрастних ванн.
Осінньо-весняної пори метеопатам потрібно вживати вітаміни та мікроелементи. Стежте, щоб ваше
харчування було повноцінним, із достатньою кількістю овочів і фруктів.
Гіпертонікам необхідно обмежити вживання солі,
вилучити з раціону жирні й смажені страви, алкоголь,
какао, каву, чорний шоколад, міцний чорний і зелений чай. Краще вживати трав’яні чаї з плодів глоду,
калини, а ще компоти й свіжовичавлені соки.
Гіпотонікам можна випити у першій половині дня
одну-дві чашечки кави або міцний чорний чи зелений
чай з цукром. Від жирних страв, особливо зі свинини,
краще відмовитися. Рекомендується куряче м’ясо у
відвареному вигляді, домашній і твердий сир.
Людям похилого віку варто відпочивати у звичній для них кліматичній зоні. Варто уникати сильних
вітрів та літньої спеки. Якщо під час метеозмін відчуваєте неприємні відчуття у ділянці серця, випийте
настоянки глоду, глухої кропиви, валеріани.
Й наостанок, менше сидіть біля телевізора, ліпше
прогуляйтеся на свіжому повітрі. Гарного вам настрою й міцного здоров’я!

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!
• • •
ПАНАСЕНКО Оксану Александровну
(19.09), машиниста крана ЦРЭО РП
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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