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В добрый путь,
карьерные богатыри!
В минувшую пятницу, 2 октября, на территории горнотранспортного цеха горного департамента
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию трёх новых
карьерных автосамосвалов БелАЗ. По этому случаю возле украшенных разноцветными воздушными
шарами и сверкающими свежей окраской 136‑тонных богатырей, выстроившихся в ряд, собрались
работники горнотранспортного цеха и приглашенные гости.
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В добрый путь,
карьерные богатыри!
В минувшую пятницу, 2 октября, на территории горнотранспортного цеха горного департамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию трёх новых карьерных
автосамосвалов БелАЗ. По этому случаю возле украшенных разноцветными воздушными шарами
и сверкающими свежей окраской 136‑тонных богатырей, выстроившихся в ряд, собрались работники
горнотранспортного цеха и приглашенные гости.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИК А

К

ак было отмечено на мероприятии, праздничное для коллектива ГТЦ и всего
предприятия событие по времени совпало с 15‑летием прихода компании «Ар‑
селорМиттал» в Украину. Эти годы стали для крупнейшего предприятия Украины
периодом инвестиций, развития, стратегического планирования и сотрудничества
с настоящими профессионалами.
Выступая перед собравшимися, генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Мауро Лонгобардо отметил, что такие мероприятия показывают, что компания продолжает
инвестировать в развитие предприятия, в его стабильное будущее. В частности, на приоб‑
ретение новой грузоподъемной техники белорусского производства было направлено 97,9
миллиона гривен. А вообще, с 2006 года инвестиции компании «АрселорМиттал» в горный
сегмент предприятия уже достигли 10,5 миллиарда гривен. Приобретаемая горная техника
поможет предприятияю не только поддерживать стабильный уровень производства, но
и постепенно увеличивать его. И, кроме того, новое оборудование, как и новые технологии,
всегда улучшают условия, в которых работают люди. Генеральный директор подчеркнул, что
предприятие будет прикладывать все силы для развития горного дела и выразил уверенность
в том, что сотрудничество с белорусским производителем карьерных самосвалов в будущем
будет продолжаться.
В свою очередь присутствующий на мероприятии директор сервисного торгово-
логистического центра «БелАЗ Украина» Игорь Бондарь отметил, что ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» является постоянным и надежным партнером белорусских машиностроителей.
За последние 4 года криворожскому предприятию было поставлено более 45 единиц карьер‑
ной техники производства ОАО «БелАЗ». Средняя наработка самосвалов «БелАЗ» в ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» за один год эксплуатации составила от 70 до 80 тысяч кило‑
метров пробега, что является рекордным показателем. Белорусское предприятие и в даль‑
нейшем приложит максимум усилий для того, чтобы оставаться надежным партнером ПАО
«АМКР», инвестирующем значительные денежные средства в развитие производства.
Затем Мауро Лонгобардо и Игорь Бондарь под аплодисменты присутствующих подписа‑
ли акт о введении в эксплуатацию новых карьерных самосвалов и вместе с заместителем
генерального директора по производству горного департамента Владимиром Теслюком
вручили ключи от многотонных машин трём экипажам водителей, практически все из кото‑
рых состоят в ПМГУ. Также по давней традиции, как и при спуске нового корабля на воду,
для удачной дороги и производительной работы водителей о каждую новую машину были
разбиты бутылки с игристым шампанским.
В добрый путь, богатыри карьерных дорог!
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На засіданні президії
Центральної ради ПМГУ

ФПУ – 30 років
6 жовтня 2020 року виповнилось 30 років з дня
заснування Федерації незалежних профспілок
України, правонаступницею якої є Федерація
профспілок України.
З цієї нагоди Президія ФПУ звернулась до членів
професійних спілок,
лідерів та активістів профспілкових
організацій.
Як зазначається у
Зверненні, сучасна
Федерація профспілок України є найчисельнішою у країні правозахисною організацією, до
складу якої входить 44 всеукраїнських профспілки та 25
територіальних профоб’єднань. Вона представляє і захищає права 3,5 млн. офіційно працюючих українців та
близько 1 млн. студентської молоді.
У зверненні Федерація профспілок України висловила
щиру вдячність усім спілчанам, профспілковим працівникам та активістам, які всі ці 30 років знаходились на передньому краї боротьби за права та інтереси українців на
вітчизняних підприємствах і у бюджетній сфері, за спільні
і солідарні дії у відстоюванні гідності людей праці, їх достойного життя і соціальної справедливості.
Від імені Центральної Ради ПМГУ привітав спілчан з 30-річчям від дня заснування Федераці ї
профспілок України Голова Профспілки металургів
і гірників України Олександр Рябко. У вітанні він висловив впевненість, що на новому етапі історії позиція ФПУ
щодо найважливіших питань трудових відносин, соціального захисту, охорони праці стане ще більш принциповою
та конструктивною, як того вимагає час. Голова Профспілки
також побажав кожному сили та наснаги, розуміння та
підтримки у тих трудових колективах, де працюють профспілкові лідери, активісти та фахівці.

ОПЛАТА ТРУДА

Задолженность
по выплате
зарплаты
продолжает
расти
Как свидетельствуют
данные Госстата Укра‑
ины, на 1‑е сентября
текущего года допущен‑
ная в нашей стране за‑
долженность по выплате
заработной платы наём‑
ным работникам состав‑
ляла 3 млрд. 421,4 млн.
грн. При этом за август задолженность, хоть и не‑
значительно, но снова выросла – на 0,6% в сравне‑
нии с июлем. А с начала года она увеличилась уже
на 12,8%.
К сожалению, стабильно увеличивается размер
задолженности в родной нам Днепропетровской
области. За восемь месяцев этого года она выросла
на 30,1%, в том числе за август против июля – на 3,3.
В результате, по состоянию на 1‑е сентября
на Днепропетровщине имелась задолженность
в 460,7 млн. грн. Ещё более значительную задолжен‑
ность по выплате зарплаты накопили только в двух
регионах страны: на Харьковщине – 546,2 млн. грн.
и в Донецкой области – 722,6 млн. грн.

8‑го жовтня у Навчально-методичному центрі
ПМГУ (м. Дніпро) відбулося засідання президії
Центральної ради Профспілки металургів і гірників
України. Відкрив засідання голова ПМГУ О. Рябко.

Члени президії розглянули підсумки виконання Галузевої угоди ГМК України
в I півріччі 2020 року (доповідав заступник голови ПМГУ Б. Оверковський).
Перший заступник голови Профспілки В. Гавриленко виступив з інформацією
про скликання II пленуму Центральної ради ПМГУ.
Члени президії обговорили складну ситуацію, яка склалася в ПАТ «Крив‑
басзалізрудком», де ще напочатку вересня розпочалась акція протесту гір‑
ників. Про перебіг подій на шахтах підприємства та можливі шляхи вирішення
суперечностей розповіли голова первинки Ю. Деркач і голова ПМГУ О. Рябко.
Також учасники засідання обговорили фінансові питання (доповідала голо‑
вний бухгалтер Є. Кондратьєва).
Крім того, в ході засідання президії ЦР ПМГУ його учасники розглянули низку
організаційних питань і прийняли відповідні постанови з усіх питань порядку
денного.
У засіданні взяла участь член президії ЦР ПМГУ голова ПО ПМГУ ПАТ «Ар‑
селорМіттал Кривий Ріг» Н. Маринюк.
Вл. інф.

А сама зарплата в Украине – падает

По данным Госстата, средняя зарплата штат‑
ных работников, занятых в различных отраслях
экономики нашей страны, в августе 2020 года со‑
ставила 11446 грн. При этом в сравнении с июлем
в реальном выражении с учётом показателя ин‑
фляции зарплата уменьшилась на 2,8%.
Отметим, что в августе 2020 года только че‑
тыре региона Украины по размеру средней зар‑

платы превзошли средний показатель в целом по
стране. Среди них и Днепропетровская область,
которая и замкнула четвёрку лидеров с показа‑
телем 11619 грн.
А первое место по уровню средней зарплаты
среди регионов страны в августе традиционно до‑
сталось Киеву. Средняя зарплата «по-киевски» за
указанный месяц оказалась на уровне 16795 грн.
Второе место заняла Донецкая область (12660
грн.), третье – Киевская (11803 грн.).
Тройку аутсайдеров зарплатного рейтинга в ав‑
густе образовали: Черновицкая область – 8996
грн., Волынская область – 9129 грн. и Херсонщи‑
на – 9245 грн.
Если пересчитать среднюю зарплату в Укра‑
ине в августе 2020 года, исходя из среднего об‑
менного валютного курса за указанный месяц, то
она составляла 416 долларов или 352 евро, что
меньше, чем месяцем ранее, соответственно, на
16 долларов и 26 евро.

Сколько платят металлургам,
горнякам и коксохимикам
По данным ЦС ПМГУ, средняя зарплата в августе этого года на предприятиях чёрной металлургии
в нашей стране составляла 17456,3 грн. против 12920,5 грн. в целом по промышленности Украины. На
горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в августе 2020 года была 17938,4 грн., на коксо‑
химических – 18799,6 грн.
Таким образом, металлурги в августе имели средний заработок в 634 доллара или 536 евро, горня‑
ки – 652 доллара или 551 евро, коксохимики – 683 доллара или 578 евро.
Подготовил Виктор БЕЛИК
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Турнир по пейнтболу,
посвящённый Дню
машиностроителя
Такой турнир состоялся в минувшее воскресенье.
В нём приняли участие восемь команд, представляющих
структурные подразделения ООО «ЛМЗ», каждая из которых
насчитывала по пять человек.

Виктор БЕЛИК,
фото Павла МАЙОРОВА

Д

ля начала, наверное, стоит пояс‑
нить, что такое пейнтбол, ибо, до‑
пускаем, что не все « в теме». Это –
командная спортивная игра, участ‑
ники которой стремятся поразить друг друга
с помощью пневматического
«оружия», стреляющего шари‑
ками со смываемой краской.
Как рассказал предсе‑
датель профкома ПО ПМГУ
ООО «ЛМЗ» Евгений Сорин,
идея организовать турнир по
п е й н т б ол у, « п р и в я з а в » е г о
к профессиональному праздни‑
ку – Дню машиностроителя, ро‑
дилась внутри коллектива этого
предприятия – она исходила от
работников из числа любите‑
лей активного досуга, состоя‑
щих в профсоюзе металлургов
и горняков Украины. В профко‑
ме ООО «ЛМЗ» эту идею под‑
держали и, в свою очередь, об‑
ратились в профком ПО ПМГУ
ПАО «Арселор Миттал Кривой
Рог». И там проведение турни‑
ра решили поддержать мате‑
риально, выделив необходимые
средства, чтобы оплатить услуги известного
в нашем городе пейнтбольного клуба «Дина‑
мит» и проезд участников турнира к месту
его проведения на базе названного клуба.
«Участники турнира, а это – наши работ‑
ники, состоящие в ПМГУ, – были в востор‑
ге, – поделился Евгений Сорин. – Всё прошло
очень организованно, увлекательно. Неко‑
торые взяли с собой своих детей и тем тоже
предоставили возможность познакомиться
с пейнтболом, дав пострелять по мишеням
по окончании турнира. Ну, а победила в нём
команда управления литейно-механического
завода, вдохновляемая предучасткомом
Юлией Панькив. За победу эта команда была
награждена Кубком, также каждой команде
вручили по памятному вымпелу, посвящён‑
ному проведению турнира, о чём побеспо‑

коились в профкоме предприятия, предста‑
витель которого – председатель комиссии
молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы Сергей Олейник – при‑
нял непосредственное участие в организа‑
ции турнира и награждении его участников».
Мы поинтересовались мнением о про‑
ведённом турнире у капитана команды-
победительницы начальни‑
ка отдела по автоматизации
производственных процес‑
сов управления ООО «ЛМЗ»
Сергея Кучмы.
И вот что он рассказал:
«Вс ё б ы ло отлично орг а‑
низовано, за что большое
спасибо пейнтбольному
клубу «Динамит» и нашему
профсоюзу – ПМГ У, кото ‑
рый поддержал проведение
турнира. Понравилось, что
всё было продумано с точки
зрения техники безопасно‑
сти, для участников турнира
провели по этой части хо‑
роший инструктаж. Замеча‑
тельная атмосфера была на
турнире, хотя пейнтбол – это
адреналин, азарт, атмосфера
была самая дружественная
и приятная, без обид тех, кто
проигрывал».
По мнению Сергея Кучмы, секрет успеха
команды управления ООО «ЛМЗ» на турни‑
ре, наверное, заключается в правильно вы‑
бранной тактике, в распределении игровых
задач, когда каждый знал, что он должен
делать, между всеми участниками коман‑
ды. От себя добавим, что, наверное, тут дал
знать о себе и опыт капитана команды, ведь
Сергея Кучму его коллеги по работе хорошо
знают как большого любителя пейнтбола,
который ранее активно им занимался.
В общем, турнир, без сомнения, удался,
об этом свидетельствуют и массовые поже‑
лания от его участников о том, чтобы прове‑
дение такого увлекательного соревнования,
посвящённого Дню машиностроителя, стало
доброй ежегодной традицией.
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51‑я Спартакиада
предприятия:
на финишной прямой
В субботу, 3‑го октября, в рамках Спартакиады
предприятия, которая проводится среди работников,
состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины,
прошли соревнования по плаванию. Арселоровских
спортсменов принял плавательный бассейн
спорткомплекса ЮГОКа.
Виктор БЕЛИК
Как сообщил главный судья
соревнований Виктор Крамар,
в соревнованиях приняло уча‑
стие 156 человек, хотя в за‑
явках, поданных на этот вид
спорта командами структур‑
ных подразделений предпри‑
ятия, значилось 250 спортсме‑
нов. На старт вышли только те
любители плавания, которые
получили на это «добро» от
медиков, подтверждённое пе‑
чатью. В этом плане всё было
строго, учитывая ситуацию
с продолжающимся «антико‑
видным» карантином.
Женщины соревновались на
дистанции 25 метров вольным
стилем в двух возрастных груп‑
пах: до 35 лет и старше 35 лет.
Среди более молодых спор‑
тсменок быстрее всех дистан‑
цию проплыла Марина Коваль‑
чук из команды ДАТП+ЦСО
КХП – за 19,3 сек. В пятёрку
лучших вошли также: Татьяна
Улыбина (конвертерный цех,
20,53 сек.), Татьяна Чернова
(конвертерный цех, 23,25 сек.),
А лёна Брилёвска я ( ТЦ+ЦУ
КХП, 23,31сек.) и Ирина Кли‑
мова (ЦМК+ВТЦ, 23,66 сек.).
Среди спортсменок старше
35 лет первой на финише была
Алёна Симакова из команды
ШУ ГД с результатом 15,69 сек.
В пятёрку самых быстрых про‑
бились также: Светлана Цёма
(ЦУ+ТЦ КХП, 16,59 сек.), Анна
Гамуляк (блюминг+СПЦ‑1,17,91
сек.) и Р услана Проценко
(ФСЛЦ, 18,68 сек.), а Ната‑
лья Андрейченко (ТЭЦ+ЦСП)
и Ирина Дайнеко (ФСЛЦ) раз‑
делили пятое место с одина‑
ковым результатом – 18,69 сек.
Мужчины также соревнова‑
лись в двух возрастных группах
(до 35 лет и старше 35 лет), но
на дистанции 50 метров воль‑
ным стилем.
Среди пловцов в возрасте
до 35 лет «золото» досталось
Ростиславу Николаенко из ко‑
манды СПЦ‑2. Его результат –
27,42 сек. Далее места заняли:
Артём Скрипалёв (конвертер‑
ный цех, 28,75 сек.), Василий
Вдовиченко (УЖДТ ГД, 29,04
сек.), Виталий Ткаченко (УЖДТ
ГД, 29,55 сек.) и Олег Захарчен‑
ко («Стил Сервис», 30,13 сек.).
А вот в возрастной груп‑
пе старше 35 лет с одинако‑
вым чемпионским результа‑
том – 27,91 сек. – преодолели
дистанцию сразу два спор‑
тсмена: Андрей Писаренков
(управление предприятия)
и Артём Журавлёв (конвер‑

терный цех). В пятёрку лучших
вошли также: Иван Лисичкин
(блюминг+СПЦ‑1, 30,88 сек.),
Сергей Напалков (ДАТП+ЦСО
КХП, 31,85 сек.) и Павел Кру‑
тоголов (РП+УЦДСР, 33,47 сек.)
Ну, а в командном зачёте
уверенно победила команда
конвертерного цеха, набрав‑
шая 8,5 очка. «Серебро» до‑
сталось команде ДАТП+ЦСО,
которая набрала 19 очков.
А «бронзу» взяла команда
блюминг+СПЦ‑1 (24 очка).
Десятка лучших команд
в соревнованиях
по плаванию:
Конвертерный
ДАТП+ЦСО
Блюминг+СПЦ‑1
ФСЛЦ
ТЦ+ЦУ
ЦМК+ВТЦ
РП+УЦДСР
КЦ+РСЦ
ФЧЛЦ
«Стил Сервис»

8,5 очка
19
24
27,5
32
37
48
57
58
62

В воскресенье 11‑го октя‑
бря в рамках 51‑й Спартакиады
предприятия пройдут соревно‑
вания в последнем виде спорта
из её программы – за награды
Спартакиады посостязаются
любители армспорта. Сорев‑
нования состоятся в СК «Фо‑
рест». Сбор участников – в 9.30.
Сразу после завершения
соревнований (ориентировоч‑
но в 13.30) пройдёт церемония
награж дения победителей
и призёров сразу в двух видах
спорта: армспорте и плавании.
Турнирная таблица 51‑й
Спартакиады ПАО «Арсе‑
лорМиттал Кривой Рог»
после проведения со‑
ревнований по 11 видам
спорта из 12‑ти, входящих
в программу Спартакиады
(без вычета двух худших
результатов).
Конвертерный
ЦМК+ВТЦ
ДАТП+ЦСО
ФСЛЦ
КЦ+СРЦ
ФЧЛЦ
РП+УЦДСР
Блюминг+СПЦ‑1
РУ+ГТЦ ГД
Прокат‑3
ШУ ГД
ДИТ+ЦРМО‑2
УЖДТ ГД
ЦЭЖДТ
«Стил Сервис»
ДпБ
ТЦ+ЦУ
ЦРМО‑4

50,5 очка
53
59
63
103
122
125,5
129
132
167,5
184,5
210
245
255
261,5
283
300,5
312,5
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З березня 2021 року підвищаться
пенсії окремим категоріям громадян
16 вересня 2020 року було прийнято
Постанову КМУ № 849 «Деякі питання
підвищення пенсійних виплат для
окремих категорій осіб у 2021 році
та в подальшому». Відповідно до цієї
постанови установлено:
1. З 1 березня 2021 р. особам, яким виповни‑
лося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір
п е нсійни х вип л а т з у ра х у в а нн ям на дба во к ,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової до‑
помоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інших доплат до пенсій, встановле‑
них законодавством, не досягає розміру середньої
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески та яка враховується для обчис‑
лення пенсії за 2020 рік, передбачено щомісячну
компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень
у межах зазначеного розміру.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які
отримують пенсію та досягли 80‑річного віку після
1 березня 2021 р., встановлюється і виплачується
з дати досягнення ними зазначеного віку.
У разі коли після встановлення відповідно до
цього пункту щомісячної компенсаційної випла‑
ти розмір пенсійних виплат з урахуванням над‑
бавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною), у осіб, які
отримують пенсію, призначену відповідно до За‑
кону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», з урахуванням страхового
стажу, передбаченого абзацом другим пункту 41
розділу XV «Прикінцеві положення» зазначеного
Закону, не досягає 2 600 гривень, таким особам

надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає
до зазначеного розміру, яка враховується під час
подальших перерахунків пенсії.
2. З 1 липня 2021 р. особам, яким виповнило‑
ся 75 років до досягнення 80‑річного віку, у яких
щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, не досягає розміру
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески та яка враховується
для обчислення пенсії за 2020 рік, передбачено
щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400
гривень у межах зазначеного розміру.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном

Щомісячна компенсаційна виплата особам,
які отримують пенсію та досягли 75 років до до‑
сягнення 80‑річного віку після 1 липня 2021 р.,
встановлюється і виплачується з дати досягнення
ними зазначеного віку.
У разі коли після встановлення відповідно до
цього пункту щомісячної компенсаційної випла‑
ти розмір пенсійних виплат з урахуванням над‑
бавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які от‑
римують пенсію, призначену відповідно до Зако‑
ну України «Про загальнообов’язкове дер‑
жавне пенсійне страхування», з урахуванням
страхового стажу, передбаченого абзацом другим
пункту 41 розділу XV «Прикінцеві положення» за‑
значеного Закону, не досягає 2 500 гривень, таким
особам надається доплата до пенсії в сумі, що не
вистачає до зазначеного розміру, яка враховується
під час подальших перерахунків пенсії.
3. Розміри щомісячної компенсаційної виплати,
передбачені абзацом першим пунктів 1 і 2 цієї по‑
станови, починаючи з 2022 року щороку з 1 бе‑
резня збільшуються на коефіцієнт збільшення,
який визначається відповідно до абзаців другого
і третього частини другої статті 42 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра‑
хування» за рішенням Кабінету Міністрів України
одночасно з визначенням розміру коефіцієнта
збільшення показника середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески,
та який враховується для обчислення пенсії. Кожен
наступний перерахунок у зв’язку зі збільшенням
щомісячної компенсаційної виплати проводиться
з урахуванням збільшеного у попередніх роках
розміру щомісячної компенсаційної виплати.
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ОФІЦІЙНО
Управління праці та соціального захисту населення
виконкому Металургійної районної у місті ради
доводить до відома отримувачів житлових субсидій
та пільг інформацію, яку розміщено на офіційному
веб-сайті Мінсоцполітики за посиланням
https://www.msp.gov.ua/news/19024.html
З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для
побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно
обирати постачальника газу.
Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житло‑
во-комунальних послуг щомісяця органи соціального захисту населення
отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян
послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і
платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного
газу.
Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту насе‑
лення на підставі інформації про набір отримуваних житлово-комунальних
послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код
ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).
Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального за‑
хисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забез‑
печить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі на‑
дання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій,
звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій
в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення
про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачаль‑
ника природного газу для побутових потреб.

5

У разі виникнення будь-яких питань
з вищевикладеної інформації пропонуємо звертатись
до «Приймальні громадян» управління за адресою:
пр-т. Металургів, 16, каб. 108, або за телефоном 097-392-03-36.
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Обчислення страхового стажу
для призначення пенсії
Страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок та регламентується Законом України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (далі – Закон).
Порядок визначення страхового стажу та пе‑
ріоди, з яких складається страховий стаж, н а‑
ведено в стат ті 24 Закону. Як і до ухвалення
Закону України «Про внесення змін до деяких за‑
конодавчих актів України щодо підвищення пенсій»,
так і після страховий стаж починаючи з січня 2004
року обчислюється за даними, що містяться в сис‑
темі персоніфікованого обліку.
В свою чергу періоди до впровадження системи
персоніфікованого обліку зараховуються до стажу
роботи для призначення пенсії – на підставі доку‑
ментів (трудової книжки, диплома про навчання,
військового квитка тощо) та в порядку і на умовах,
визначених законодавством, що було чинним до
набрання чинності Закону.
Зокрема застосовуються норми законодавства
щодо пільгового обчислення стажу, наприклад,
стаття 60 Закону України «Про пенсійне за‑
безпечення» передбачає подвійне обчислення
стажу за роботу в деяких медичних закладах та
відділеннях (психіатричних, інфекційних, реаніма‑
ційних тощо).
Водночас пільговий порядок обчислення стажу
роботи, передбачений чинним раніше законодав‑
ством, за період з 1 січня 2004 року застосовується
виключно в частині визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах та за вислугу років.
Період, упродовж якого особа, яка підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню на випадок безробіття, одержувала
допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької діяль‑
ності) та матеріальну допомогу в період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення квалі‑
фікації, також включається до страхового стажу.
Час перебування на інвалідності у зв’язку з не‑
щасним випадком на виробництві або професійним
захворюванням зараховується до стажу роботи із

шкідливими умовами, який дає право на призначен‑
ня пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.
Якщо за період з 1 липня 2000 року до 31 грудня
2016 року у реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного со‑
ціального страхування відсутні дані, потрібні для
обчислення страхового стажу військовослужбов‑
цям (крім військовослужбовців строкової військової
служби), поліцейським, особам рядового і началь‑
ницького складу відповідно до цього Закону, стра‑
ховий стаж обчислюється на підставі довідки про
проходження військової служби та сплачені суми
страхових внесків.
За кожний повний рік стажу роботи (врахованого
в одинарному розмірі) на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими й особливо важ‑
кими умовами праці за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затверджених
Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких дає
право на пенсію на пільгових умовах, до страхового
стажу додатково зараховується по одному року.

Крім того, пунктом 3 розділу ХV Прикінце‑
вих положень Закону обумовлено, що до стра‑
хового стажу для визначення права на призначення
пенсії згідно зі статтею 26 цього Закону вклю‑
чаються періоди:
– ведення підприємницької діяльності із застосу‑
ванням спрощеної системи оподаткування, а також
із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року
включно, що підтверджуються довідкою про ре‑
єстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року
включно, за умови сплати страхових внесків (єдино‑
го внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім
випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
– проходження військової служби по 31 грудня
2017 року включно;
– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013
року включно;
– перебування у відпустці для догляду за дити‑
ною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня
2004 року до часу запровадження сплати страхо‑
вих внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебу‑
вають у відпустці для догляду за дитиною до до‑
сягнення нею трирічного віку.
– перебування у довготерміновому відрядженні
працівників дипломатичної служби у період з 1 січ‑
ня 2004 року по 30 квітня 2016 року, за умови спла‑
ти страхових внесків (єдиного внеску) незалежно
від сплаченого розміру.
Періоди роботи після призначення пенсії за‑
раховуються до страхового стажу на загальних
підставах.
Ольга НЕВОЛІНА, заступник начальника
відділу нагляду за правильністю призначення та
виплати пенсій УПСЗН Металургійного району

Родини загиблих військовослужбовців в АТО отримали
державну адресну допомогу до пенсійної виплати
3 серпня 2020 року, на позачерговому
засіданні Уряду, за ініціативи
Президента України, було ухвалено
постанову Кабінету Міністрів України
№ 674 «Про додатковий соціальний
захист окремих категорій громадян»
(далі – Постанова № 674).
Постановою № 674, яка набрала чинності почина‑
ючи з 1 серпня 2020 року, встановлюється членам
родин загиблих українських військовослужбовців
на Донбасі під час проведення АТО/ООС державна
адресна допомога до пенсійних виплат у сумі, що
не вистачає до 7800 гривень.
Така допомога встановлюється до пенсійної
виплати в разі втрати годувальника, призначеної
відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» (Закон – 2262)
членам сімей осіб, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції або забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

її проведення, безпосередню участь у здійсненні за‑
ходів із забезпечення національної безпеки і оборо‑
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганських областях, за‑
безпеченні здійснення зазначених заходів, перебу‑
ваючи безпосередньо в районах та у період їх здій‑
снення, та загинули (померли) внаслідок поранення,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час безпосередньої участі в анти‑
терористичній операції або забезпечення її прове‑
дення безпосередньо в районах її проведення, під
час безпосередньої участі у здійсненні заходів із за‑
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганських областях, забезпечення
здійснення зазначених заходів, перебуваючи безпо‑
середньо в районах та у період їх здійснення, або
смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини.
Якщо пенсія в разі втрати годувальника призна‑
чена на двох і більше членів сім’ї, така адресна до‑
помога до пенсійної виплати встановлюється у сумі,
що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазна‑
чених членів сім’ї.
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Пенсійна виплата, до якої встановлена адрес‑
на допомога, виплачується у межах максимально‑
го розміру пенсії, який визначено на рівні десяти
прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність та не може перевищувати
максимального розміру пенсії, визначеного части‑
ною сьомою статті 43 Закону 2262. Із 1 липня
2020 року максимальний розмір пенсії (з урахуван‑
ням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільо‑
вої грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до пен‑
сії, встановлених законодавством, окрім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною) становить
17 120 грн.
Органи Пенсійного фонду України з 1 серпня
2020 року відповідно до Постанови № 674, здій‑
снили перерахунок таких пенсій в автоматичному
режимі за матеріалами пенсійних справ.
Галина ЛЕЛЮК, начальник відділу
нагляду за правильністю призначення
та виплати пенсій УПСЗН Металургійного району
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Администрация, цеховые
комитеты и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

ГРИНЕНКО Наталью Александровну (5.10),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
ТЕРНОВСКОГО Михаила Георгиевича
(5.10), старшего мастера ЦПС – с юбилеем!
МАРЦИНЮКА Александра
Константиновича (6.10), электромонтера
ЦПС – с юбилеем!
КУЧЕРЯВЕНКО Александра Анатольевича
(10.10), водителя погрузчика ЦПС;
НАТАЛЬИНА Игоря Тимофеевича (11.10),
электромонтера ЦПС – с юбилеем!
Смелых стремлений, блистательных дел!
Жизни насыщенной, счастья, везенья!
Кто благороден, талантлив и смел
Цели сумеет достичь! С Днём рожденья!

БРУЩИНСКУЮ Викторию Станиславовну
(6.10), изолировщика проводов ЭРЦ;
БУТ Ольгу Петровну (8.10), испытателя
электрических машин ЭРЦ;
БУРТОВОГО Василия Александровича
(10.10), начальника ЭРЦ.
Желаем вам от всей души
Здоровья крепкого, как сталь,
Мечта, чтоб увлекала вдаль,
Большой надежды, крепкой веры!
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!
БАРАБАШ Инну Александровну (5.10),
электромонтёра ЦСП МП;
БИЛЕЦКОГО Александра Петровича (6.10),
электрослесаря ЦСП МП;
ГЛУШКО Николая Алексеевича (6.10),
электрослесаря ЦСП МП;
СЕЛЮТИНУ Ольгу Александровну (7.10),
инженера по эксплуатации и режимам ЦСП
МП;
МАРЗАНА Виталия Сергеевича (8.10),
электромонтёра ЦСП МП;
САРАЕВА Сергея Вадимовича (8.10),
электрослесаря ЦСП МП;
МУДРИНЕЦ Антонину Владимировну (9.10),
электромонтёра ЦСП МП;
ТРИЗНУ Викторию Геннадиевну (10.10),
электромонтёра ЦСП МП.
Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Восемь способов
взбодриться утром
Ставите будильник на 6 утра, а просыпаетесь
на час позже? Регулярно произносите: «Еще
пять минут – и встаю»? Узнали себя? Наши
рекомендации помогут вам легко просыпаться
и оставаться бодрым в течение всего дня.

ЗИНОВЬЕВУ Ирину Владимировну (9.10),
машинист конвейера РОФ-1 ГД;
КАЛИХАНОВА Ивана Сергеевича (11.10)
машинист мельниц РОФ-1 ГД.
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!
КЛЕВЕТЕНКО Александра Анатольевича
(4.10), слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
ШВЕЙКИНА Виктора
Борисовича (11.10), –
грузчика ЧП «Стил
Сервис» – с 65-летием!
Пусть годы мчатся – не
беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

1. Не пейте кофе или алкоголь перед сном, чтобы организм
ночью не тратил время на выведение кофеина, а отдыхал.
Просыпаться будет проще.
2. Выберите для будильника «правильное» место. Поставьте
его не рядом с изголовьем, а в противоположный угол
комнаты. Чтобы выключить его, вам придется встать с
кровати. Вы сразу проснетесь и не опоздаете на работу.
3. После того как проснулись, не спешите вставать с
постели. Глубоко вдохните и выдохните. Помассируйте уши,
лицо, шею. Потрите ладони друг о друга. Эти упражнения
улучшают кровообращение и помогают окончательно
проснуться.
4. Возьмите за привычку сразу, как проснулись, выпивать
стакан воды. Вода взбодрит организм и выведет из него
накопившиеся за ночь токсины.
5. Приобретите ароматические масла, положите их рядом с
изголовьем. Бодрящим эффектом обладает эфирное масло
апельсина, грейпфрута и мяты.
6. После пробуждения примите контрастный душ.
Попеременная струя холодной и горячей воды поможет
прийти в себя.
7. Включите бодрящую ритмичную музыку. Любимый
исполнитель поднимет настроение и настроит на рабочий
лад.
8. Завтракайте. Кофе или чай с булочкой станут хорошим
началом дня и гарантированно обеспечат приподнятое
настроение.

СМЕХОТЕРАПИЯ
Прежде чем выйти из
дома, подумай, стоит ли это
одноразовой маски.
Новости киноиндустрии:
оба фильма, вышедшие в
2020, будут номинированы
на Оскар...

– Моя кошка залезла на
дерево и не может оттуда
слезть.
– Простите, но мы сейчас
выезжаем только на пожары.
– Ладно, дайте мне минутку.
- Господа! Объявляется
белая пьянка! Дамы
спаивают кавалеров!
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Каждый мужчина рано или
поздно должен жениться. В
конце концов, счастье - не
главное в жизни.
Ну что, идёт вторая волна. А
не купить ли нам по второй
маске?
Муж на пятом году
семейной жизни объявил
независимость, которая так и
осталась непризнанной.
Многолюдный фестиваль
«Октоберфест» был сорван
появлением жены в гараже.
Похоже, 2020 год мы
будем не провожать, а
спроваживать...
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