
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 СОБЫТИЕ

ХОТИМ РАБОТАТЬ 
В КРИВОМ РОГЕ, 
А НЕ В ПОЛЬШЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Работники предприятий ГМК 
вышли на акцию протеста против 
законодательных инициатив, 
способных привести к значительному 
сокращению рабочих мест в отрасли.

ФПУ призвала нынешнюю власть не 
допустить принятия Госбюджета на 
2020 год с заниженными социальными 
стандартами и гарантиями, грозящими 
распространением бедности в Украине.

На минувших выходных 
профильной комиссией ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
было организовано сразу три выездных 
мероприятия для любителей 
активного отдыха.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ПМГУ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

WWW.AMKRPROF.ORG.UA WWW.FB.COM/AMKRPROF

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com
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В минувшую пятницу, 11 октября, накануне Дня защитника Украины 
во Дворце культуры металлургов состоялось торжественное заседание, 
посвященное чествованию тех работников ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», кто в рядах Вооруженных сил Украины принимал участие 
в антитеррористической операции (операции объединённых сил) 
на востоке нашей страны.

За мужество 
и отвагу
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 АКЦИЯ

 ПРОФТЕЛЕГРАФ

У Заяві, яку було 
оприлюднено 
16 жовтня на 
офіційному сайті 
ФПУ, наголошується, 
що, на жаль, як 
і в минулі роки, 
урядовим проектом 
Держбюджету на 
2020 рік, поданим на 
розгляд Верховної 
Ради України, знову 
порушуються 
конституційні 
права людини 
на достатній 
життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї.

Заява нагадує нинішній 
владі, що Ратифікувавши Кон-
венції Міжнародної організа-
ції праці №  117 про основні 
цілі та норми соціальної по-
літики та №  131 про встанов-
лення мінімальної заробітної 
плати з особливим урахуван-
ням країн, що розвиваються, 
підписавши Програму Гідної 

праці МОП для України на 
період 2016–2019 років, наша 
країна підтвердила свою го-
товність до забезпечення гід-
ної праці та достатнього рівня 
життя населення з  метою до-
сягнення заможного європей-
ського майбутнього.

Проте, у  проекті Закону 

України «Про Державний 
бюджет України на 2020 
рік» в  основу розрахунків 
соціально- економічних по-
казників урядом закладено 
темпи зростання основних 
державних соціальних стан-
дартів та гарантій, які не від-
повідають ані вимогам наці-

онального законодавства, ані 
міжнародним зобов’язанням 
України, ані домовленостям 
сторін соціального діалогу 
у  Генеральній угоді на 2019–
2021 роки.

Так, проектом Держбю-
джету-2020 передбачається 
встановити прожитковий 

мінімум для працездатних 
осіб з 1 січня 2020 року у роз-
мірі 2 102 грн, що вже сьогодні 
в 2,2 раза менше за його фак-
тичний розмір, розрахований 
Мінсоцполітики у цінах серп-
ня 2019 року (4722 грн), а на по-
чаток 2020 року це співвідно-
шення ще збільшиться.

Також урядовці пропону-
ють передбачити мінімальну 
зарплату меншу від очіку-
ваного фактичного прожит-
кового мінімуму для пра-
цездатних осіб, а  саме  –   4723 
гривень.

Відтак занижено і  посадо-
вий оклад працівника І  та-
рифного розряду ЄТС, який 
встановлено на рівні 2102 грн., 
що складатиме лише 44% від 
розміру мінімальної заробіт-
ної плати. В умовах недостат-
нього фінансування бюджет-
них галузей це продовжить 
п р а к т и к у  « з р і в н я л і в к и » 
в  оплаті праці працівників 
перших 13 (з 25) розрядів ЄТС 
та пролонгуватиме подальше 
заниження рівня заробітної 
плати працівників бюджетної 
сфери порівняно із середньою 
по Україні.

Окончание на стр. 3

10 октября 
утром возле 
здания исполкома 
Криворожского 
горсовета 
состоялась 
акция протеста, 
в которой приняли 
участие несколько 
сотен работников 
ряда предприятий 
города 
горнодобывающей 
и металлургической 
отрасли, в том 
числе ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог». 

Напомним, для рассмотре-
ния в Верховной Раде готовят-
ся законопроекты №№  1210 
и  1210–1, которыми предла-
гается масштабно изменить 
подход к формированию базы 
налогообложения в  Украине. 

В  частности, авторы инициа-
тивы меняют схему рентных 
платежей на добычу железной 
руды, что, по оценкам участ-
ников рынка, может привести 
к росту тарифа в 4,5 раза.

Участники акции заяви-
ли, что повышение рентной 
платы при добыче железной 
руды в Украине приведёт к то-
му, что отечественные горно-

добывающие предприятия 
будут поставлены в  неконку-
рентное положение по срав-
нению с  другими игроками 
рынка.Таким образом, при-
нятие нового закона способно 
обернуться сокращением ра-
бочих мест. Кроме того, пред-
приятиям наверняка при-
деться сократить социальные 
и  инвестиционные проекты, 

что отразится не только на 
благосостоянии работников 
горнодобывающей отрасли, 
а и на жизнедеятельности го-
родов, в которых сосредоточе-
ны такие предприятия.

Во время проведения акции 
её участники держали плака-
ты «Хотим работать в Кривом 
Роге, а не в Польше!», «Шахта 
хочет работать! Нас 1000 че-

ловек!», «Не забирайте работу 
у  наших сыновей и  внуков», 
«Законопроект 1210  –   ката-
строфа для города» и другие.

В  ходе акции протеста 
в  Кривом Роге была подго-
товлена соответствующая ре-
золюция в  адрес Президента 
Украины и Верховной Рады.

Соб. инф.

«Хотим работать 
в Кривом Роге, а не в Польше»

Заява Федерації профспілок України 
стосовно проекту Державного 
бюджету України на 2020 рік

Федерація профспілок 
України закликає 
владу забезпечити 
виконання взятих 
на себе зобов’язань 
та не допустити 
подальшого 
поглиблення 
бідності в Україні 
через закріплення 
у Державному бюджеті 
України на 2020 рік 
занижених соціальних 
стандартів та 
гарантій.
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 ПРОФТЕЛЕГРАФ  ПРЕС-РЕЛІЗИ

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Як повідомляється у прес-релізі ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», який 
було розповсюджено минулого тижня, 
10 жовтня поточного року у Кривому 
Розі відбулися позачергові збори 
акціонерів публічного акціонерного 
товариства «АрселорМіттал Кривий 
Ріг». На ньому акціонери проголосували 
за виплату дивідендів.
На дивіденди буде направлено 10,845 млрд. грн. 

Розмір дивідендів затверджено у розмірі 2,81 грн. на 
одну просту акцію. Порядок і терміни виплати диві-
дендів визначить Наглядова рада компанії. Після цьо-
го кошти будуть перераховані акціонерам. Відповід-
но до закону «Про акціонерні товариства» дивіденди 
мають бути виплачені протягом півроку з моменту 

ухвалення рішення зборами акціонерів. 
Як зазначається у прес-релізі, останній раз диві-

денди платили за 2007 рік – ще до кризи 2008–2009 
років. Після того компанія АрселорМіттал направля-
ла кошти на модернізацію виробництва, виконання 
масштабних інвестпроектів. 

Нинішня виплата дивідендів не вплине на вико-
нання інвестиційної програми. Впродовж найближ-
чих 5 років у розвиток виробництва планується інвес-
тувати 1,8 млрд. доларів. 

З них близько 300–350 млн. доларів передбачається 
вкласти у будівництво фабрики грудкування. Вона 
випускатиме окатиші, які частково замінять агломе-
рат як сировину для доменних печей. Завдяки цьому 
підприємство зможе закрити дві зношені аглофабри-
ки і тим самим знизити обсяг викидів забруднюючих 
речовин на 50–55%.

Вл. інф.

По данным Госстата Украины, в сентябре 
этого года уровень потребительских цен 
в нашей стране вырос на 0,7% в сравнении 
с августом. За девять месяцев 2019 года 
инфляция составила 3,4%, а за год –  
с сентября 2018 года –  7,5%.
В сентябре наиболее заметное повышение цен произошло 

на вещевом рынке, где обувь подорожала на 10,4%, одеж-
да –  на 7,5%. В сфере жилищно- коммунальных услуг на 0,5% 
выросла стоимость холодного водоснабжения и  содержа-
ния домов и придомовых территорий, на 0,4% подорожала 
услуга канализации. При этом, правда, на 3% снизилась сто-
имость газоснабжения.

В сфере транспорта можно отметить снижение на 2% сто-
имости проезда по железной дороге.

На продовольственном рынке уровень цен в среднем вы-
рос на 0,3%. Наиболее ощутимо подорожали фрукты  –   на 
2,4%. Подорожали также хлеб и  хлебопродукты  –   на 1,1%, 
молоко –  на 1,7%, мясо и мясопродукты –  0,6%.

Но в то же время яйца подешевели на 6,3%, овощи –  на 5,1%.
О  том, как Украина по темпам инфляции выглядит на 

фоне других стран Европы, даёт представление следующая 
таблица.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Без достатньої державної підтримки зали-
шаються підприємства і  працівники вугіль-
ної галузі, лісового господарства та інші. Це 
не дозволить погасити існуючу заборгованість 
з виплати заробітної плати працівникам через 
недостатність обігових коштів і провокувати-
ме її зростання, не сприятиме підвищенню 
конкурентоздатності українських підпри-
ємств та товарів.

На жаль, як і  в  минулі роки, профспілки, 
як сторона соціального діалогу, були відсто-
ронені від участі у  формуванні Державного 
бюджету, право на яке мають відповідно до за-
конодавства та домовленостей за Генеральною 
угодою, а вчасно направлені пропозиції СПО 
об’єднань профспілок залишились неврахо-
ваними урядом.

Саме тому профспілкові постатейні пропо-
зиції та зауваження до проекту Держбюдже-
ту-2020 у  вересні цього року було надіслано 
комітетам Верховної Ради України з  питань 
бюджету, з питань соціальної політики та за-
хисту прав ветеранів, а також кожному народ-
ному депутату України.

На засіданні Верховної Ради України 20 ве-
ресня цього року під час представлення зако-
нопроекту Міністр фінансів України Оксана 
Маркарова зазначила, що документ буде до-
опрацьовуватися і не виключається, що макро-
показники можуть бути змінені до моменту 
ухвалення документа.

Федерація профспілок України 
наполягає на врахуванні 
при доопрацюванні проекту 
Держбюджету-2020 профспілкових 
пропозицій, насамперед, щодо 
встановлення з 1 січня 2020 року:
– розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, розрахованого 
у відповідності до національного 
законодавства та міжнародних зобов’язань 
України, зокрема Конвенції МОП № 117 
(з урахуванням витрат на придбання або 
оренду житла, медичне обслуговування, 
освіту та прогнозного індексу споживчих 
цін), на рівні не менше 5640 грн;
– мінімальної заробітної плати у розмірі не 
менше 7276 грн;
– посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника І тарифного розряду ЄТС на 
рівні фактичного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб для 
розрахунку розмірів посадових окладів 
за всіма тарифними розрядами ЄТС 
з відповідним зростанням фонду оплати 
праці.
Федерація профспілок України закликає 

владу забезпечити виконання взятих на себе 
зобов’язань та не допустити подальшого погли-
блення бідності в  Україні через закріплення 
у  Державному бюджеті України на 2020 рік 
занижених соціальних стандартів та гаран-
тій, а також обмеження видатків галузям, які 
визначені пріоритетними та які є надважли-
вими для економіки України (освіта, охорона 
здоров’я, вугільна промисловість тощо), що 
в  свою чергу сприятиме збереженню існую-
чих та створенню нових гідних робочих місць, 
справедливому розподілу результатів праці, 
забезпеченню своєчасної виплати заробітної 
плати та ліквідації зарплатних боргів на дер-
жавних підприємствах і  в  бюджетній сфері, 
підвищенню рівня життя громадян.

Джерелами наповнення дохідної частини 
проекту держбюджету для покриття зазначе-
них видатків повинні стати заходи законодав-
чого та організаційного характеру, спрямовані 
на деофшоризацію, детінізацію економіки та 
розвиток національного виробництва. Феде-
рація профспілок України вважає, що саме 
з цих напрямів необхідно розпочинати турбо-
реформи. Адже головний обов’язок влади –  за-
безпечити реалізацію конституційних прав 
громадян на достатній рівень життя на основі 
соціальної справедливості та розбудови еко-
номіки країни.

Вл. інф.

АКЦІОНЕРИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 
ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

СЕНТЯБРЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ

СТРАНА 
Показатель инфляции: 

сентябрь  2019 г. 
к августу 2019 г. 

Показатель инфляции:
сентябрь 2019 г. к 
декабрю 2018 г. 

Показатель инфляции:
сентябрь 2019 г. 

к сентябрю 2018 г.

Украина 0,7% 3,4% 7,5%

Российская Федерация – 0,2% 2,3% 4,0%

Беларусь 0,5% 3,4% 5,3%

Казахстан 0,3% 3,3% 5,5%

Молдова 0,8% 4,9% 6,3%

Эстония – 0,2% нет данных 2,2%

Латвия 0,1% 2,4% 2,6%

Турция 1,0% 8,4% 9,3%

Германия 0,0% нет данных 1,2%

Венгрия  0,1% нет данных 2,8%

Польша – 0,1% нет данных 2,6%

Франция – 0,3% нет данных 0,9%

Чехия – 0,6% нет данных 2,7%
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С
ледует напомнить, что 
ещё в  2016  году было 
принято совместное 
постановление адми-

нистрации и  профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» 
о  награждении работников 
предприятия, которые вы-
полняли свой конституци-
онный долг по защите тер-
риториальной целостности 
и суверенитета Украины в До-
нецкой и Луганской областях. 
Согласно этому документу, 
участники АТО (ООС) за про-
явленные мужество, героизм, 
образцовое выполнение воин-
ского долга к  государствен-
ным праздникам Украины 
награждаются медалью «За 
оборону рідної держави», а те 
работники предприятия, ко-
торые погибли в ходе боевых 
действий или умерли вслед-
ствие полученных ранений 
либо заболеваний  –   орденом 
«За вірність присязі» (посмер-
тно). Каждому награждаемо-
му (или семье погибшего), 
кроме того, выплачивается 
денежное вознаграждение. 
Поэтому прошедшее награж-
дение  –   далеко не первое за 
последние годы, оно уже успе-
ло стать традиционным.

На торжественное меро-
приятие во Дворец культуры 
металлургов приглашенные 
участники антитеррористи-
ческой операции (ООС) приш-
ли заблаговременно, чтобы 
пообщаться, вспомнить свои 
боевые будни, погибших по-
братимов, сфотографировать-
ся напамять. Вот и мы ещё до 
начала торжества успели по-
общаться с  двумя участника-
ми награждения. Так, опера-
тор поста управления стана 
горячей прокатки блюминга 
Дмитрий Шимков, по его сло-
вам, пошел в зону АТО по мо-
билизации в 2015 году, воевал 
в  составе противотанкового 
дивизиона 54-й отдельной 
механизированной бригады. 
Через год с небольшим служ-
бы вернулся, немного порабо-
тал на предприятии, а потом 
решил снова пойти в  ВСУ, на 
этот раз по контракту. Стал 
механиком- водителем тан-
ка в  17-й отдельной танковой 
бригаде, позже  –   старшим 
механиком- водителем тан-
кового взвода. «В  прошлом 
году мы с  сослуживцами ез-
дили на соревнования за зва-
ние лучшего танкового взво-
да и  заняли первое место по 
Сухопутным вой скам и  вто-
рое –  по ВСУ, –  рассказал нам 
Дмитрий. –  А уже в этом году 
наш взвод стал лучшим в  Во-
оруженных силах. А  вообще 
хотел бы отметить, что во вре-
мя службы мне очень помо-
гали из родного цеха, проф-
союзного комитета ПМГУ, 
отдельная благодарность за 

это нашому профактивисту 
Евгению Козаку».

В той же 17-й танковой бри-
гаде проходил службу и элек-
тромонтер МНЛЗ конвертер-
ного цеха сержант Виталий 
Колесник, который пришел во 
Дворец культуры вместе с су-
пругой Ольгой: «В зону боевых 
действий на востоке страны 
я попал ещё в 2014 году –   по-
шел добровольцем в  военко-
мат. Проходил службу в артил-
лерии, пришлось побывать 

во многих местах и  горячих 
точках от Волновахи до Широ-
кино. В ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» я  устроился не 
так давно, в марте этого года, 
поэтому для меня стало при-
ятной неожиданностью при-
глашение на эту встречу».

Торжественное меропри-
ятие началось с  небольшого 
концерта детских творческих 
коллективов Дворца культу-
ры металлургов, а  затем его 
участники вспомнили каж-

дого из 17 работников нашего 
предприятия, кто погиб на 
востоке нашей страны, и  по-
чтили память героев минутой 
молчания. Ведущая меропри-

ятия Ирина Тихон подчер-
кнула, что эта встреча  –   ещё 
одна возможность выразить 
безграничную сердечную 
благодарность каждому из 
присутствующих воинов за 
их героизм, мужество и  на-
стоящий украинский дух. 
Она напомнила собравшим-
ся о  том, что, начиная со вре-
мени выхода совместного по-
становления администрации 
и профсоюзного комитета ПО 
ПМГУ в  2016  году, уже более 

300 работников предприятия 
получили заслуженные на-
грады и пригласила на сцену 
для церемонии награждения 
начальника отдела по кадро-
вому администрированию 
департамента по персоналу 
предприятия Юрия Ромася.

От имени администрации 
предприятия он поздравил 
приглашенных воинов с Днём 
защитника Украины и  поже-
лал им и  их семьям мирного 
неба над головой, здоровья, 
счастья и  благополучия. За-
тем под аплодисменты зала 
на сцену для награждения ме-
далью «За оборону рідної дер-
жави» начали подниматься 
один за одним приглашенные 
солдаты, сержанты, старши-
ны, младшие офицеры. Ме-
дали получили, в  частности, 
Алексей Анистратенко, Ген-
надий Вербенец, Иван Ганжа, 
Юрий Демченко, Виталий Ко-

лесник и много других работ-
ников предприятия.

Продолжил эстафету на-
г р а ж д е н и й  з а м е с т и те л ь 
председателя профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» 
Федор Супрун. Обращаясь 
к залу, он отметил, что трудно 
себе представить то психоло-
гическое давление, которое 
было возложено на плечи во-
инов, чтобы оградить нас от 
военных событий на востоке 
страны. Но несмотря ни на 
что, защитники территори-
альной целостности Украины 
выстояли, за что им огромная 
благодарность. Ф. Супрун на-
помнил о том, что первичная 
организация с  первых дней 
военных действий поддер-
живала работников пред-
приятия, обеспечивая их, 
в  частности, необходимыми 
амуницией и снаряжением, 
бутилированной водой. По-
здравляя всех с  Днём защит-
ника Украины, он пожелал 
воинам и их семьям крепкого 
здоровья, мира и  благополу-
чия и  также вручил медали 
большой группе участников 
боевых действий.

По окончании награжде-
ния его участники имели воз-
можность ещё раз пообщать-
ся, так сказать, в своём кругу, 
вспомнить нелегкое время 
службы на востоке страны.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

 СОБЫТИЕ

За мужество и отвагу
В минувшую пятницу, 11 октября, накануне Дня защитника Украины во Дворце культуры металлургов 
состоялось торжественное заседание, посвященное чествованию тех работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
кто в рядах Вооруженных сил Украины принимал участие в антитеррористической операции (операции 
объединённых сил) на востоке нашей страны.

Ещё в 2016 году было принято совместное 
постановление администрации 
и профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» о награждении 
работников предприятия, которые 
выполняли свой конституционный долг по 
защите территориальной целостности 
и суверенитета Украины.
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П
оездки с Клубом выходного дня в осен-
нюю «Софиевку» проводятся уже не 
первый год. Это прекрасный парк, осно-
ванный польским магнатом Станиславом 

Потоцким для красавицы-жены Софии Витт на 
рубеже ХVIII–XIX веков, производит впечатление 
природного зелёного массива, хотя он полностью 
рукотворный. Парк по-своему красив в любое 
время года, но, раскрашенный яркими красками 
осени, выглядит особенно прекрасно. Этим же 
вечером наши путешественники имели возмож-
ность посмотреть уникальное лазерное шоу на 
центральной площади города.

На ночь путешественники расположились в го-
стинице в центре Умани, а на следующий день 
посетили очень живописную местность на реке 
Горный Тикич на Черкассчине возле села Буки –  
Букский каньон. Это место стало популярным 
у туристов относительно недавно, хотя ещё более 
10 лет назад Черкасская область претендовала на 
то, чтобы включить его в список семи природных 
чудес Украины.

Водный поток промыл в гранитных породах, 
возраст которых оценивается в 2 млрд. лет, узкий, 
от 20 до 40 метров шириной, и достаточно глубо-
кий для степной местности –  порядка 20 метров –  
извилистый и длинный каньон. В начале каньона 
река стремительно скатывается вниз с гранитно-

На минувших выходных 
у «капризной» погоды 
поменялось настроение, и на 
смену прохладным и пасмурным 
дням пришло солнечное «бабье 
лето», что оказалось очень 
кстати, ведь в эти дни профкомом 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» было организовано 
сразу три выездных мероприятия 
для любителей активного отдыха 
на природе.

В общей сложности порядка 160 работ-
ников нашего предприятия и членов их се-
мей, а также представителей профактива 
приняли участие в  поездках, организо-
ванных комиссией молодежной политики, 
культурно- массовой и спортивной работы 
профкома: на экскурсии с Клубом выход-
ного дня в «Софиевку», в туре на Хортицу 
и спортивных состязаниях «Казацкие за-
бавы» в Искровке.

Осенняя «Софиевка» 
и Букский каньон
12–13 октября большая группа путешественников –  почти 50 человек –  
отправилась в поездку в Умань. И первый день они посвятили осмотру 
достопримечательностей «Софиевки» –  Национального дендрологического 
парка в Умани, признанного одним из чудес Украины. 

го уступа, благодаря чему об-
разуется шумный двухметровый 
водопад- перекат Выр. Возле не-
го в XIX веке была построена 
большая водяная мельница, от 
которой на сегодняшний день 
сохранились, увы, только руины. 
Также на территории Букского 
каньона находятся развалины 
первой в Украине гидроэлек-
тростанции. Дальше по течению 
находится место, где высокие 
острые скалы нависают прямо 
над рекой, создавая совершен-
но нехарактерный для централь-
ной Украины пейзаж. Величие 
гранитных скал, обрамляющих 
Букский каньон, действительно 
захватывает, и наши туристы 
смогли убедиться в этом сами, 
а заодно сделали множество ви-
довых фотографий.

Как отметила одна из участ-
ниц поездки Татьяна Гречаная, 
которая путешествовала вме-
сте с детьми и мамой, экскур-
сия была очень интересной. Её 
дочка оценила красоту ухожен-
ного Софиевского парка, а сы-
ну больше пришлась по душе 
прогулка вдоль мощных скал 
каньона. И несмотря на то, что 
поездка в Умань из Кривого 
Рога по автодорогам является 
на сегодняшний день довольно 
серьёзным испытанием, от экс-
курсии семья получила большое 
удовольствие.

Окончание на стр. 7

Водный поток промыл в гранитных породах, 
возраст которых оценивается в 2 млрд. 
лет, узкий, от 20 до 40 метров шириной, 
и глубокий –  порядка 20 метров – каньон. 
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 ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

 КОРИСНО ЗНАТИ 

Соціальний захист

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконкому 
Металургійної районної 
у місті ради (далі –  
управління) доводить 
до відома отримувачів 
субсидії наступну 
інформацію.
З  1  жовтня 2019 року запроваджено 

новий механізм фінансування житлових 
субсидій у  грошовій готівковій формі. 
Відтепер одержувач субсидії може са-

мостійно обирати, куди перераховува-
тимуться кошти: в один із уповноваже-
них банків чи виплатним об’єктам АТ 
«Укрпошта».

Раніше АТ «Ощадбанк» був єдиною 
установою, куди перераховувалися суб-
сидії. Тепер одержувач житлової субсидії 
може обрати інший банк. Для зміни бан-
ку потрібно подати відповідну заяву до 
управління.

Особи, які не одержують пенсії, а та-
кож одержувачі субсидії, які отриму-
ють пенсію в  іншій адміністративно- 
територіальній одиниці (відмінній від 
місця оформлення субсидії), самостій-

но надають структурним підрозділам 
з питань соціального захисту населення 
інформацію про спосіб виплати та рекві-
зити рахунку в уповноваженому банку.

До надання відповідних даних одер-
жувачем субсидії її виплата здійснюється 
через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за 
адресою, зазначеною у заяві.

Особи, які отримують пенсію, будуть 
отримувати субсидію разом з пенсією, 
як і раніше.

Враховуючи вищевикладене, та від-
повідно до діючого законодавства для 
подання відповідної заяви та реквізитів 
рахунку в уповноваженому банку управ-

ління запрошує мешканців Металургій-
ного району звертатись до «Приймальні 
громадян» за адресою: пр. Металургів, 
16, каб. 108.

У разі виникнення будь-яких питань, 
пов’язаних із призначенням субсидії, 
пропонуємо звертатись до «Приймальні 
громадян» управління або за телефоном 
097–392–03–36.

Надія ФІЛІППОВА,
заступник начальника відділу прийняття 

рішень щодо призначення соціальної 
допомоги управління праці та соціального 

захисту населення виконкому 
Металургійної районної у місті ради

У Міністерстві 
соцiальної політики 
України підготували 
та опублікували на 
своєму офіційному сайті 
відповіді на найбільш 
поширені запитання, що 
стосуються призначення 
та виплати субсидій 
на житлово- комунальні 
послуги.

1. Що змінюється 
у сфері пільг з 1 жовтня?

З  1  жовтня 2019 року запроваджу-
ється новий механізм виплати пільг 
на оплату житлово- комунальних 
послуг. При цьому порядок призна-
чення виплат залишається майже 
незмінним.

Суму пільги розраховуватимуть 
виходячи з  розміру знижки, на яку 
пільговик має право згідно з  зако-
ном. Також на неї впливатимуть ціни 
і  тарифи на житлово- комунальні по-
слуги та державні соціальні норма-
тиви у  сфері житлово- комунального 
обслуговування.

Новий механізм виплати пільг 
передбачає, що гроші передавати-
муться людям, а  не підприємствам- 
надавачам послуг.

Монетизація пільг не вплине на роз-
мір передбачених законом соціаль-
них гарантій і дозволить заощаджува-
ти кошти на економному споживанні 
житлово- комунальних послуг і  ви-
користовувати їх на власні потреби 
пільговика.

Тобто, якщо домогосподарство спо-
жило менше ресурсів, ніж передбаче-
но в  нормативі  –   заощаджені гроші 
споживач може залишити собі.

2. Чи потрібно щось робити 
для отримання субсидії 
за новими правилами?
Більшості отримувачам субсидій, 

яким допомогу було перепризначено 
за підсумками попереднього опалю-
вального сезону,  субсидія буде пере-
рахована автоматично. Ця категорія 
населення не повинна докладати жод-
них зусиль у зв’язку із новими прави-

лами. Всю роботу зроблять місцеві 
органи соціального захисту.

Окремо звертаємо увагу, що вну-
трішньо переміщеним особам, орен-
дарям житлового приміщення, а  та-
кож домогосподарствам, яким було 
призначено субсидію на фактично 
проживаючих, і які у травні поточно-
го року не звернулися до управлінь 
соцзахисту –   потрібно зробити це за-
раз! Час для звернення –  фактично до 
15  грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 
місяці з  початку опалювального се-
зону, за винятком окремих життєвих 
ситуацій).

Домогосподарствам, які за підсум-
ками попереднього опалювального 
сезону отримали відмову у  продо-
вженні програми субсидій через бор-
ги (їх  налічується близько 200  тис. із 
загальної кількості у майже 4 млн. до-
могосподарств) пропонується декіль-
ка варіантів:

1)  Звернутися до підприємства- 
надавача послуг із проханням про-
вести реструктуризацію боргу (осо-

бливо актуально у  випадку значної 
заборгованості);

2)  Погасити заборгованість перед 
надавачем послуг і звернутися за суб-
сидією (актуально у випадках невели-
кої заборгованості);

3)  У виняткових випадках, коли 
у людини немає можливості ліквіду-
вати заборгованість, але є гостра по-
треба у субсидії –  вона може звернути-
ся до спеціальної комісії при місцевих 
органах влади, яка, у випадку обґрун-
тованої позиції, може призначити 
субсидію.

3. Людей жахають перевірками 
субсидіантів. Чи справді будуть 
перевірки? Що таке перевірки 
субсидій?
Соціальний захист населення  –   

один із найважливіших напрямків 
політики будь-якої країни. Дуже важ-
ливо, щоб у скрутний для країни час 
соціальна підтримка держави потра-
пляла тим, хто найбільше її потребує. 

З  метою контролю правильності на-
дання, зокрема, житлових субсидій та 
використання коштів державного бю-
джету, спрямованих на ці цілі, з 2001 
року в Україні запроваджено соціаль-
ну інспекцію.

Соціальні інспектори перевіряють 
достовірність наданих відомостей, що 
впливають на право та розмір житло-
вої субсидії. Перевірка здійснюється 
шляхом звірки даних з  державними 
реєстрами, зокрема щодо наявності 
квартир, будинків, транспортних за-
собів тощо.

Також у  виняткових випадках 
може бути здійснено обстежен-
ня матеріально- побутових умов 
домо господарства.

4. Чим загрожують 
перевірки субсидій?

Якщо громадянин надав достовір-
ні дані органу соціального захисту, то 
нічим.

В  іншому випадку  –   поверненням 
надміру виплаченої житлової субсидії.

У Міністерстві закликають одер-
жувачів субсидії вчасно повідо-
мляти про всі зміни та стежити, 
щоб не було заборгованості.

Зокрема, якщо під час отримання 
житлової субсидії у вас змінився склад 
сім’ї, склад зареєстрованих у  житло-
вому приміщенні, набір житлово- 
комунальних послуг, з’явився тран-
спортний засіб з  датою випуску до 5 
років, було придбано майно, товари 
або сплачено послуги на суму понад 
50  тисяч гривень  –   слід повідомити 
про це орган, що призначив вам суб-
сидію. І зробити це протягом 30 кален-
дарних днів –  не пізніше!

Якщо загальна сума заборгованос-
ті з  оплати житлово- комунальних 
послуг перевищить 20 неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян 
(340 гривень) –   субсидію призначено 
не буде. Заборгованість слід сплатити 
або укласти договір про її реструкту-
ризацію, а  якщо ви з  нею не згодні  –   
оскаржити у  судовому порядку. Але 
навіть за наявності боргу субсидія мо-
же бути призначена рішенням комісії 
у виняткових випадках з урахуванням 
конкретних обставин, що склалися –   
з  цього та інших питань вас прокон-
сультують у місцевому управлінні со-
ціального захисту населення.

Субсидії: відповіді на деякі 
поширені запитання

НОВИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Новий механізм виплати пільг передбачає, що гроші 
передаватимуться людям, а не підприємствам- надавачам 
послуг. Монетизація пільг не вплине на розмір передбачених 
законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати 
кошти на економному споживанні житлово- комунальних 
послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика.
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ЩЕРБИНУ Ирину Валерьевну (14.10), мастера 
участка штукатуров-маляров ЧП «Стил Сервис»;

УЗЛОВУ Нину Александровну (15.10), 
специалиста участка по обслуживанию 
административных зданий ЧП «Стил Сервис».

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
И чередой успехов в жизни,
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

НЕВЗОРОВУ Наталию Петровну (19.10), токаря 
ЭРЦ – с юбилеем!

ЗАДАЧИНА Виктора Владимировича (19.10), 
слесаря-инструментальщика ЭРЦ.

Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

ХОРОШЕВА Юрия Анатольевича (19.10), 
слесаря-ремонтника.

Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!

КУЦЕНКО Игоря Викторовича (14.10), 
электромонтёра РОФ-2 ГД;

ДРОЗДОВУ Елену Михайловну (17.10), 
машиниста крана РОФ-2 ГД;

ТЮТЧИКА Виталия Юрьевича (17.10) машиниста 
мельниц РОФ-2 ГД;

ДОВГАНЯ Александра Сергеевича (18.10) 
машиниста крана РОФ-2 ГД.

Желаем счастья, мира, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

БУГОР Ольгу Ивановну (14.10), 
фильтровальщика РОФ-1 ГД;

КАПУСТУ Алину Сергеевну (14.10), 
фильтровальщика РОФ-1 ГД;

МОРГУНОВА Сергея Михайловича (15.10), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;

КИРИЧЕНКО Марину Леонидовну (16.10), 
кладовщика (старшего) РОФ-1 ГД;

СУХАНОВА Ивана Викторовича (19.10), слесаря-
ремонтника РОФ-1 ГД.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!

КАЛИБУ Александра Алесандровича (14.10), 
газорезчика ЦРЭО РП.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Гриби – це дарунок лісу, але водночас вони є небез-
печним продуктом харчування, який може призвес-
ти до харчового отруєння, а іноді й смерті. Отруєння 
організму викликають токсини, алкалоїди та сполу-
чення важких металів, які містяться в грибах. На 
жаль, ще багато людей висновки роблять лише за 
власним гірким досвідом.

- збирайте і купуйте тільки ті гриби, про які вам 
відомо, що вони їстівні;

- не купуйте гриби на стихійних ринках та у випад-
кових місцях;

- не довіряйте «народним» методам визначення  
отруйності  грибів;

- не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх 
людей та вагітних жінок;

- не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зобра-
женнями в різних довідниках, вони не завжди 
відповідають дійсності.

Запам'ятайте: отруєння грибами 
дуже важко піддається лікуванню! 
Запам'ятайте: отруєння грибами 
дуже важко піддається лікуванню! 

Запорожье 
и Хортица
Также 13 октября состоялся ещё один весьма 
популярный у работников нашего предприятия, 
а потому далеко не первый в этом сезоне, 
однодневный тур на Хортицу. 

В канун празднования Украиной Дня украинского казачества 30 арселоровцев 
побывали на обзорной прогулке по Запорожской сечи, посетили музей судоход-
ства «Чайка» и представление «Сечевых козаков», а кроме того ознакомились 
с экспозициями запорожских музеев истории оружия и ретро- автомобилей.

По словам Натальи Курило, посетившей Хортицу с мужем и сыновьями, 
на детей поездка произвела большое впечатление, особенно им запомнилось 
посещение музеев с техникой и оружием. Но и для взрослых тур был позна-
вательным и интересным. Работница предприятия впервые отправилась в тур, 
организованный комиссией молодежной политики, культурно- массовой и спор-
тивной работы профкома, и высказала пожелание продолжить знакомство 
с достопримечательностями нашей страны, а по возможности и родного города 
в подобных поездках, организованных профкомом.

Казацкие 
забавы
В воскресенье, 13 октября, 
состоялись спортивные 
соревнования в Искровке, 
приуроченные ко Дню 
защитника Украины 
и Дню украинского 
казачества. 

80 участников мероприятия, в ос-
новном профактивисты и члены их 
семей, прибыв на место назначения, 
первым делом ознакомились с досто-
примечательностями этого населён-
ного пункта –  посетили Крестовозд-
виженскую церковь и источник, вода 
из которого считается целебной (са-
мые храбрые даже окунулись в нём), 
а после прибыли на площадку, под-
готовленную для проведения казацких 
забав.

Участники состязаний разбились 
на команды (было сформировано 9 
команд) и приступили к состязаниям 
в силе, ловкости, скорости и вынос-

ливости –  организаторы мероприятия 
продумали довольно разнообразную 
соревновательную программу. Сорев-
нуясь, участники получили не только 
положительные эмоции и заряд бодро-
сти на предстоящую неделю, но и ак-
тивно общались друг с другом.

Своими впечатлениями от меро-
приятия поделилась предучасткома 
ООО «КорпусГрупп Комтек» Светлана 
Найденко. Хотя её команда не попала 
в число победителей, её участникам 
соревнования очень понравились, они 
провели на природе очень насыщен-
ный день, полный массы позитивных 
впечатлений.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, фото предоставлены Натальей ЗИНЬКОВОЙ, Сергеем ОЛЕЙНИКОМ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

СТИРКА: Загрузить сти-
ралку: 5 минут. Цикл стир-
ки (быстрый, ежедневная 
стирка): 30 минут. Выгру-
зить стиралку и повесить 
на сушилку: 20 минут. Снять 
с сушилки и убрать в шкаф: 
7–10 рабочих дней.

Интим по телефону в Ар-
мении:

– Алло, это интим по 
телефону?

– Да, брат…

Мир спасёт не красота, 
а запрет голосовать иди-
отам.

Каждый раз, когда читаю 
на пачке о вреде курения, 
вспоминаю, что это тот 
же самый минздрав, кото-
рый разрешил пальмовое 
масло.

Видел вакансию, где в тре-
бованиях указано, что нужно 
быть жизнерадостным. Со-
всем уже обнаглели!

На заметку интроверту: 
если надеть медицинскую 
маску, окружающие пере-
станут вас окружать.

Работаете, неудачники? 
А мне нигерийский принц на-
следство оставил в 9 мил-
лиардов долларов. Сейчас 
перевожу 3000$ за оформле-
ние и  чао-какао, лузеры!

Два главных вопроса лю-
бому врачу:

1. Я буду жить?
2. А пить можно?

Лучше всего по утрам 
у меня выходит лежать 
и наблюдать, как я начинаю 
опаздывать.
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Калейдоскоп

33. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 
35. Кузнечный очаг с мехами и поддувалом для 
накаливания металла. 36. Насекомое, питающе-
еся кровью людей, животных. 37. Дугообразное 
перекрытие, соединяющее стены, опоры соору-
жения. 38. Действие, имеющее целью найти что-
либо. 39. Часть телефонного аппарата. 40. По-
средник между спорящими, третейский судья. 

По вертикали: 1. Предмет посуды. 2. Сорт 
мягкой тонкой кожи. 3. Морская промысловая 
рыба. 4. Часть поверхности моря, прилегающая 
к берегу. 5. Степень квалификации в какой-либо 
профессии. 6. Тяжёлая плотная шерстяная ткань 
из пушистой пряжи. 7. Горящие дрова, сучья, 
хворост, сложенные в кучу. 9. Плотный валяный 
материал из высококачественных сортов шерсти. 
11. Площадка для игpы в теннис. 14. Работник 
сферы коммуникаций. 15. Специалист по соба-
кам. 17. Жидкая закваска для теста из дрожжей 
и небольшого количества муки. 19. Чувство, вы-
званное несправедливым огорчением. 20. Не-
большая лесная птица семейства вьюрковых. 
21. Повар на флоте. 25. Русский православный 
праздник. 26. Починка. 27. На Руси в XIV—XVII 
вв.: должностное лицо в государственных учреж-
дениях. 28. Творческий состав театра. 29. При-
мечание к тексту, справка. 30. Двухэлектродный 
прибор. 31. Судно для пеpевозки жидких гpузов. 
34. Культурно-просветительное учреждение. 
35. Большая ненормальная выпуклость на спине 
или груди человека. 

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Приспособление для просеивания земли и 
удобрений. 5. Ключ. 8. Разделение на части. 9. Помещение в театре. 
10. Растение со стеблем в виде полой коленчатой соломины и с мел-
кими цветками в колосьях или метелках. 12. Металлический голов-
ной убор воина X в. 13. Объект, охраняемый часовым. 14. Мастер, 
занимающийся производством меховых изделий, выделкой мехов. 
16. Животное, изображенное на государственных символах Андорры, 
Исландии, Непала и ряда других стран. 18. Работник радио, телеви-
дения. 20. Ценная бумага. 22. Маленькие деревянные ручные санки. 
23. Тот, кто добровольно берётся за выполнение какого-нибудь дела, 
поручения. 24. Ловкий человек, плут. 26. Специальность связиста. 
29. Служащий вооруженных сил. 32. Голотурия, употребляемая в пищу. 

По горизонтали: 1. Грохот. 5. Родник. 8. Резка. 9. Фойе. 10. Злак. 
12. Шлем. 13. Пост. 14. Скорняк. 16. Корова. 18. Диктор. 20. Чек. 22. 
Салазки. 23. Охотник. 24. Жук. 26. Радист. 29. Солдат. 32. Трепанг. 33. 
Маяк. 35. Горн. 36. Клоп. 37. Свод. 38. Поиск. 39. Трубка. 40. Арбитр. 
По вертикали: 1. Горшок. 2. Хром. 3. Треска. 4. Взморье. 5. Разряд. 6. 
Драп. 7. Костёр. 9. Фетр. 11. Корт. 14. Связист. 15. Кинолог. 17. Опара. 19. 
Обида. 20. Чиж. 21. Кок. 25. Успение. 26. Ремонт. 27. Дьяк. 28. Труппа. 
29. Сноска. 30. Диод. 31. Танкер. 34. Клуб. 35. Горб.


