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23 та 24 серпня ми відзначаємо два найголовніших свята для нашої держави – День Державного 
Прапора і День Незалежності України. Синьо-жовтий стяг нашої країни має кольори сонця та 
неба, пшениці та води, сміливості та свободи. Сьогодні наш український прапор – це символ бо-
ротьби за незалежність та суверенітет українського народу. Це те, що беруть із собою у бій і що 
відрізняє нас перед світом. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праці, краси і багатство 
рідної землі.

День Незалежності України ми святкуємо днем пізніше після Дня Прапора. Недарма свята майже 
сходяться одне з одним. Однак у нинішніх умовах зустрічаємо ці дні під звуки сирен та вибухи сна-
рядів. 31-річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська 
свобода.

Свобода і незалежність – це те, за що ми зараз боремося з ворогом. Незламність, мужність, хо-
робрість – якості, якими наділений кожен захисник Збройних сил України, територіальної оборони і 
громадянин України. Ми кожного дня додаємо значних зусиль, наближаючи нашу Перемогу.

Щиро дякуємо співробітникам Криворізького залізорудного комбінату, які працюють на економіку 
держави, працівникам, які боронять Україну від російських окупантів, містянам і волонтерам міста, 
які роблять значний внесок у життя нашого міста і допомагають ЗСУ. Пишаємося кожним із вас!

Вітаємо всіх, хто своїми діями приєднується до нашої спільної справи – розбудови нової євро-
пейської держави України. І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи 
Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Тільки 
одне вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми 
можемо змінити його на краще.

Бажаємо всім найскорішої Перемоги, безтурботного, яскравого і мирного життя в улюбленій кра-
їні, яка процвітає. Нехай Україна більше ніколи не знатиме скрутних часів! Хай живе вільний народ! 
Слава Україні!

Адміністрація та профспілкові комітети 
АТ «Кривбасзалізрудком»

БезтурБотного життя в улюБленій країні
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Від щирого серця вітаємо вас – з Днем незалежності України та Днем шахтаря!
Історія нашої Батьківщини – це історія боротьби українського народу за право жити у вільній, не-

залежній країні. Вже 31 рік ми йдемо своїм, вимріяним поколіннями українців шляхом. Тоді, у 1991 році, 
ми обрали свободу та можливість жити у вільній країні зі славетною історією та великим майбутнім, 
у країні, яку поважає світ за працелюбність, доброзичливість, талановитість та сміливість її народу.

Сьогодні український народ у героїчній боротьбі з російським агресором виборює своє право жити в 
незалежній країні. Тисячі наших товаришів, рідних, друзів зі зброєю в руках дають гідну відсіч підступ-
ному та жорстокому ворогу, інші – на своїх робочих місцях роблять все, щоб наблизити нашу перемогу. 

Ми – разом! І тому немає сумніву – ми гідно складемо іспит на право бути вільною та незалежною 
нацією. Майже століття тому український письменник Іван Багряний сказав: «Ми є. Були. І будем ми! 
Й Вітчизна наша з нами!». Ми пам’ятаємо ці слова і віримо у велике і щасливе майбутнє Незалежної 
України! Дорогі шахтарі! Дякуємо вам за вашу сумлінну працю, яка потребує не тільки професійних 
знань і досвіду, але й сміливості, максимальної витримки та самовідданості. Сьогодні чимало гірників 
вимушено змінили спецівку на військову форму і мужньо захищають нашу Батьківщину від російської 
навали. Україна пишається вами – тими, хто на передовій боронить нашу землю від жорстокого во-
рога і тими, хто кожен день у шахтах та кар’єрах виконує свою тяжку, але дуже необхідну державі та 
суспільству роботу.

Бажаємо вам, шановні друзі, міцного здоров’я, щасливої долі, витримки та  мирного неба над нашою 
Україною! Слава Україні! Героям слава!

Олександр Рябко, голова ПМГУ та 
Анатолій Макаренко, голова Криворізької міської організації ПМГУ

Шановні друзі, спілчани!
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Шановні колеги, традиційно з нагоди святкування Дня шахтаря хотілося поділитися з вами 
підсумками роботи нашого підприємства та завдати напрямок його подальшого шляху. Головне, 
що за умов повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, ми втрималися. Перш за 
все, втрималися психологічно, не зламалися і прийняли виклик. Чимало хто взяв зброю та пішов бо-
ронити Україну, і багато хто продовжив працювати, розуміючи важливість підтримки економіки 
країни.

Наразі ситуація важка, це пов’язано із втратою внутрішнього ринку споживання продукції, а 
саме – маріупольських металургійних заводів та зупинкою багатьох інших металургійних підпри-
ємств в середині країни. Експорт залізної руди, в свою чергу, обмежений блокуванням морських пор-
тів та необхідністю вивезення зерна через загрозу голоду у світі. Як бачимо, події в Україні мають 
наслідки продовольчої катастрофи для населення всієї планети, саме тому ми не залишилися нао-
динці і не втрачаємо надії найскоріше подолати всі наші виклики.

Наш власний шлях адаптації до війни розпочався з утримання чітких позицій та обрання нових 
пріоритетів. Запорука сталого видобутку корисних копалин – це будівництво нових горизонтів, і 
роботу в цьому напрямку ми не тільки не зупинили, як більшість підприємств галузі, а навпаки, на-
магаємося посилити через перерозподіл трудових ресурсів з інших виробничих процесів. Щодо окремих 
підрозділів, відзначимо найголовніше питання для шахти «Покровська», пов’язане із ремонтом копра. 
Роботи були складними, вони не тільки не зупинені, а й завершуються, що дозволить відновили по-
тенціал цієї шахти. На фінальному етапі й інший найважливіший проєкт для шахти «Козацька» – 
це заміна скіпової підіймальної машини. Заздалегідь там планується і введення нового горизонту.  
Також наразі триває відновлення підстанції шахти «Тернівська» після аварії в березні цього року.

Щодо особливостей пристосування соціального життя колективу до обставин війни, варто до-
дати, що цьогоріч наші працівники та їхні сім'ї окрім відпочинку у комплексі «ДіАнна» (смт Східни-
ця), мають можливість набратися сил в санаторії «Аркада» (м. Трускавець). Таким чином намага-
ємося забезпечити їх відпустку за цих важких обставин. Суттєвої допомоги в оздоровленні надали 
і наші бази відпочинку, попит на відвідування яких значно зріс через неможливість перебування на 
українському морському узбережжі.

Вочевидь, у нас є всі підстави впевнено дивитися у майбутнє. Майбутнє, що кожного дня вибо-
рюємо не тільки ми на трудовому фронті, а і майбутнє, за яке вже віддали своє життя 17 наших 
колег. Героїв, які також, як і всі ми, любили життя, але віддали його заради нашого завтра. І відпо-
відальність за те, яким ми зробимо це завтра – лежить на кожному з нас.

Впевнений, що разом ми здатні витримати будь-які виклики долі. З Вірою в Україну, з Вірою в 
нас, з Вірою в Шахтарську справу та обов’язок! Зі Святом Вас, Шановні! Успіхів в Нелегкій Праці!  
Та всім нам Перемоги! Слава Україні!

Сергій Новак, 
голова правління АТ «Кривбасзалізрудком»

з вірою у МайБутнЄ
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ШаХтарсЬкої удачі!
Ми з вами зараз живемо в нелегкі часи. Тоді, коли потрібно працювати на Перемогу, відстоюва-

ти незалежність нашої держави, допомагати Збройним силам України і вірити в українську армію. 
Прикро, що наше професійне свято – День шахтаря – ми зустрічаємо в умовах повномасштабного 
вторгнення російської федерації в Україну, проте впевнені, що Перемога обов'язково буде за нами.

Війна вплинула на діяльність всіх підприємств, які тепер працюють не у звичному режимі. І хоча 
ми зараз щодня боремося з труднощами і життєвими негараздами, профспілка ПО ПМГУ підпри-
ємства завжди захищає права й інтереси трудівників. Усі ми з вами живемо згідно з новим Законом 
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який суттєво обмежив права 
робітників підприємства, громадян нашої країни, профспілки. Працюємо відповідно до нових правил – 
змінили режим і графік роботи для тих, хто трудиться в шкідливих і небезпечних умовах праці.  
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Є певні труднощі і в забезпеченні виробництва, і у відвантаженні продукції, і в логістиці, проте ми 
зробили все можливе, щоб всі співробітники підприємства своєчасно отримували заробітну плату. 

З найперших днів війни правління комбінату прийняло правильне рішення – підприємство повин-
но працювати. Наші головні задачі – захистити свою країну, зберегти виробництво і робити внесок 
в оборону рідного краю. На сьогодні 845 трудівників комбінату взяли до рук зброю і стали відсто-
ювати суверенітет української держави в лавах ЗСУ та тероборони. На жаль, деякі з них віддали 
найдорожче – своє життя за те, щоб ми мирно жили і працювали. Вічна слава і шана їм.

Значна увага профспілки приділяється допомозі співробітникам, які захищають Україну. Централь-
на Рада ПМГУ ще на початку березня надала грошову допомогу Благодійній організації «Міжнародний 
благодійний фонд «Повернись живим» у розмірі один мільйон гривень. Також штатні працівники ПМГУ 
з різних підприємств перерахували одноденний заробіток на потреби ЗСУ. 

Окрім того, що структурні підрозділи вчасно виконують виробничу програму, видобувають залізо- 
рудну продукцію і відвантажують її, значна увага приділяється питанням оздоровчого характеру. 
Через окупацію російських військ на Півдні України працівники не мають можливості набратися сил 
в оздоровчих комплексах «Червоні вітрила» (м. Скадовськ) та «Криворізький гірник» (м. Бердянськ), 
проте адміністрація разом з профспілкою підприємства організувала санаторно-курортне лікування 
в санаторії «Аркада» (м. Трускавець). Також поправляють своє здоров'я працівники в ЛОК «ДіАнна»  
(смт Східниця) та в санаторії «Карпатія» (с. Шаян). Тут варто зазначити, що АТ «Кривбасзалізруд-
ком» – єдине підприємство в місті, яке здійснює оздоровчу програму.

З нагоди свята хочу побажати нашій Україні – Перемоги, миру і процвітання, а всім нашим праців-
никам та мешканцям Кривого Рогу – стабільної діяльності наших підприємств, щоб ми мирно жили і 
працювали, отримували гідну заробітну плату.

Шановні трудівники! Бажаю, щоб стійкість і сила ніколи вас не залишали, щоб ваші міцні руки не 
знали втоми, щоб кількість спусків дорівнювала кількості підйомів. Щоб невичерпними були надра, а 
шахти виконували план. Богатирського здоров’я, шахтарської удачі та значних успіхів!

Юрій Деркач, голова профкому ПО ПМГУ АТ «Кривбасзалізрудком»
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найБлижчої переМоги!
День шахтаря – найголовніше свято для нас, шановні співробітники Криворізького залізорудного 

комбінату. На жаль, ми його зустрічаємо не урочисто, як зазвичай, а під звуки сирен, вибухи снарядів 
і ракетно-бомбові удари. Проте ми аніскільки не сумніваємося в Перемозі України!

З початку повномасштабного вторгнення рф в нашу державу працівники комбінату не злякалися 
і не поїхали за кордон, вони залишилися і працюють на економіку держави, чимала частина трудів-
ників взяла до рук зброю і захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. У ці важ-
кі для нас часи хочеться відзначити відповідальність і дисциплінованість співробітників, які тру-
дяться, наближачи перемогу, та хоробрість і незламність вірних синів України, які боронять народ.

Профспілка ППО НПГУ АТ «Кривбасзалізрудком» всебічно допомагає нашим захисникам, забез-
печуючи їхні потреби. Значний внесок роблять і волонтери – члени профспілки, які  організовують 
збори коштів і речей та передають їх у військові частини.

Ми – найкраще підприємство, адже в нас збережено робочі місця, діє виробництво, працівникам 
своєчасно виплачується заробітна плата. Приємно також відзначити, що на комбінаті діють соці-
альні гарантії, передбачені Колективним договором. Трудівники та їхні сім'ї можуть оздоровитися 
в санаторіях Західної України. Наші досягнення ґрунтуються на колективній праці та співпраці з 
адміністрацією підприємства, профкомом ПО ПМГУ та трудовим колективом. 

З нагоди професійного свята бажаю вам, дорогі колеги, міцності духу, добробуту та наснаги в не-
простій шахтарській праці. І головне – найшвидшої Перемоги України над ворогом і розквіту нашої 
держави!

Юрій Самойлов, в.о. голови ППО НПГУ АТ «Кривбасзалізрудком»
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Діна Долгова, фото автора

блАгодІйнІСТь

Весь цей час адміністрація та працівники АТ «Кривбасзалізрудком» за влас-
ним покликом надають всіляку допомогу не тільки нашим захисникам, а й 

мешканцям країни, які були змушені покинуте все, що мали, та переїхати прожи-
вати на територію нашої громади. 

У четвер, 11 серпня, разом з представником української 
православної церкви, ієреєм Вадимом, наше підприємство 
надало гуманітарну допомогу переселенцям із Донецької, Лу-
ганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, які нині змушені тимчасово 
проживати на території гуртожитку №2 Державного університету економіки і технологій. 
Саме туди були направлені речі та іграшки, які потребували наші громадяни.

Адміністрація підприємства ініціює благочинні збори і звертається до працівників Кри-
ворізького залізорудного комбінату та їхніх сімей за допомогою. Не залишайтесь осто-
ронь від сьогодення, поодинці ми слабкі, і тільки разом ми зможемо подолати будь-які 
труднощі, які спіткають нашу державу. 

З наближенням холодної пори року оголоШуЄтЬся зБір теплих речей та взуття 
для внутрішньо переміщених 
осіб, також вони потребують хар-
чові продукти (бажано з довго-
тривалим строком зберігання), 
бо, на жаль, переважна біль-
шість їх втратила робочі місця, а 
соціальних виплат не вистачає. 

Разом ми все здолаємо! 
Слава Україні!

Олександр Ільченко
Фото автора та Наталі Плужник

ДОБРІ ВЧИНКИ
На жаль, шостий місяць триває навала російської армади на нашу 

рідну Українську землю. Дуже багато сімей з різних міст, громад та об-
ластей постраждало від цієї війни. Хто покинув домівку, щоб зберегти 
найцінніше – життя, а в кого вже і зовсім немає житла після постійних 
обстрілів «освободителей».

23 серпня, у День Державного Прапора України, в адмінбудівлі АТ «Крив- 
басзалізрудком» відбулася оперативна нарада, під час якої було офі-

ційно оголошено про перейменування шахти «Гвардійська». Таке рішення 
прийняли адміністрація комбінату й шахти та трудовий колектив структур-
ного підрозділу, аби позбутися назв промислових об'єктів, що пов'язані зі 
згадуванням відносин з країною-агресором.

Сьогодні шахта «Гвардійська» отримала нову назву – «Козацька», що одразу 
нам усім нагадує дух славетних предків-козаків, відомих своєю волелюбністю, 
рішучістю, незламністю і непохитністю у боротьбі за незалежність. З нагоди 
цієї події голова правління АТ «Кривбасзалізрудком» Сергій Новак вручив ди-
ректору шахти Максиму Гриненку ікону, на якій зображені Божа Матір та ос-
танній кошовий отаман Петро Калнишевський, прирівняний до лику святих.

Вітаємо колектив шахти «Козацька» з перейменуванням. 
Сподіваємося, Богородиця буде оберігати працівників шахти від негараздів, 

приносити їм удачу і направляти на вірний шлях!

оФІЦІйно

Шахта «КОЗаЦьКа»
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СЕрЕд лІдЕрІВ

ВИ НАДР ЗЕМНИХ – 
ЦАРІ І КОРОЛІ!

Зараз триває непростий 2022 рік. Рік боротьби за суверенність, свободу і за можливість жити в 
єдиній і незалежній країні. Зазвичай, напередодні Дня шахтаря ми підсумовуємо виробничі показ-
ники і роботу гірників, будуємо плани на наступний трудовий рік. Цього ж разу хочеться розповісти 
про самовідданість наших робітників, які працюють на економіку нашої держави. Також хочеться 
відзначити і співробітників комбінату – мужніх синів України, які стали на захист свободи своєї 
Батьківщини. Вони цілеспрямовано, незламно і вірно несуть військову службу, поки ми спокійно 
живемо, працюємо і виховуємо дітей.

Приємно згадувати роботу дільниці №1 шахти «Покровська», яка, наголошую, є єдиною дільницею очис-
них робіт на шахті. Зараз там працює 55 трудівників, серед них – гірники очисного забою, кріпильник, 

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, гірничі майстри, механіки, заступники началь-
ника. Очолює гірницький колектив добросовісний і чуйний начальник Андрій Аргатюк. За його словами, 
зараз хлопці опановують блок 47-51 (І черга) горизонту 1290 м із запасами 100 тис. тонн руди та ново-
введений блок 42-45 горизонту 1330 м із запасами 175 тис. тонн руди. Загалом план на серпень складає  
69 тис. 430 тонн сирої руди з якістю 56,79%. За одну зміну працюють 5 ГРОЗів у двох блоках.

Бригадиром цієї ланки є Віталій Калюта. Начальник відгукується про нього, як про професіонала своєї та 
знавця гірничої справи, працівника з величезним досвідом роботи, організаторськими здібностями та вагомим 
авторитетом серед колег.

У складі першої – більшість досвідчених трудівників, які досконало знають свою роботу і сумлінно виконують 
виробничі плани. Звісно, через ведення комендантської години підземні дільниці перейшли на 10-годинний 
робочий день з двома змінами, через це змінилися й обсяг роботи і зайнятість працівників. Фізична сила і ви-
тривалість – важливі складові забійної групи. Саме такі якості допомагають їм вчасно видобувати залізну руду.

ПЕРША очисНА
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СЕрЕд лІдЕрІВ

Діна Долгова
Фото Наталі Плужник

Також цьогоріч відзначилася 
дільниця бурових робіт №21 

шахти «Покровська». Її вже 12 
років очолює Сергій Капустин-
ський, представник сімейної 
династії шахтарів Криворізь-
кого залізорудного комбінату. 
Наразі до складу гірницького 
колективу двадцять першої 
входить 43 працівники: маши-
ністи бурової установки, бу-
рильники штангових шпурів, 
гірник підземний та електро- 
слюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування, меха-
нік та заступник начальника. 
Більша частина колективу – 
молодь, яка прагне підвищу-
вати професійну майстер-
ність. Бригадиром дільниці 
бурових робіт є Костянтин 
Фортуна, який підхопив еста-
фету від батька. Начальник 
говорить про Костянтина, як 
про молодого і відповідаль-
ного професіонала своєї 
справи, який прагне запро-
ваджувати передові техно-
логії на виробництві. Колек-
тив його поважає і цінує.

Зараз трудівники ведуть роботи у блоках 42-45 горизонту 1330 м із запасами 175 тис. тонн руди, 47-51 го-
ризонту 1290 м із запасами 88 тис. тонн руди, 66-69 горизонту 1310 м із запасами 40 тис. тонн руди та у 148 
орт-заїзді горизонту 1265 м. Після того, як шахтарі відбурять свердловини і проведуть вибухові роботи, на тому 
об'єкті вже працюватимуть очисні бригади, які видобуватимуть залізну руду. 

За словами начальника Сергія Капустинського, найголовніше в роботі кожного гірника – добросовісне вико-
нання своїх функцій, виважене прийняття обдуманих рішень, адже шахта – об'єкт підвищеної небезпеки, любов 
до роботи і бажання працювати. Якщо є бажання – то все обов'язково вдасться. Не дарма за підсумками робо-
ти бригада глибарів 14 кварталів поспіль виборювала перше місце серед дільниць бурових робіт Криворізького 
залізорудного комбінату!

На сьогодні 12 трудівників дільниці – в лавах ЗСУ. Це – Олександр Капустинський, Олександр Кобець, Ро-
ман Шубенко, Сергій Скірко, Андрій Горовой, Іван Захаров, Михайло Лебідь, Антон Федчук, Олексій Якобчук,  
Андрій Габрід, Ілля Артеменко, Станіслав Гергель. Велика шана і повага ним. Прикро, що їхній колега Станіс-
лав Ковальчук зник безвісти, захищаючи незалежність і суверенітет України. Очільник дільниці на зв'язку із 
захисниками, за потреби колектив гірників допомагає воїнам і передає необхідні речі.

Серед працівників дільниці є і спортсмени. Вони за мирних часів брали участь у робітничих спартакіадах 
комбінату. Трудівники єдині не тільки на роботі, а і поза її межами. Сім'ями виїжджають на бази відпочинку, де 
разом проводять активне дозвілля.

17 трудівників дільниці наразі захищають нашу країну від російського агресора в лавах Збройних сил Украї-
ни. Це – Михайло Таніч, Віталій Скидан, Дмитро Хромичкін, Олесандр Коваленко, Андрій Грудницький, Микола 
Коваленко, Юрій Грицун, Федір Куріний, Сергій Лебедєв, Ростислав Горбенко, Валерій Астредінов, Василь 
Надєїн, Вячеслав Владіміров, Сергій Удовенко, Владислав Філоненко, Олександр Лукіянчук, Максим Гонта. Ми 
вдячні їм за подвиг, мужність та героїзм. Через важкі поранення під час звільнення с. Іванівка від окупантів 
Владислав Філоненко був у шпиталі, і хоч з'явилася можливість демобілізуватися через стан здоров'я, проте 
він відмовився і знов взяв до рук зброю, аби захищати наш народ. Ростислав Горбенко наразі перебуває на 
лікуванні, адже отримав значне поранення під Авдіївкою. Зі всіма хлопцями начальник тісно підтримує зв'язки, 
якщо є потреба, колектив збирає кошти та речі і відправляє захисникам.

Найголовніше в роботі шахтаря – згуртованість і консолідація колективу для того, щоб всі дивилися в одну 
сторону і рухалися в одному напрямку. Важливу роль тут відіграє досвід і повна віддача роботі. «Також не 
було б вчасного видобутку руди, – говорить начальник, – без роботи дільниці №21, працівники якої вчасно 
розбурюють свердловини, та праці машиністів електровоза дільниці внутрішнього шахтного транспорту, котрі 
ритмічно вивозять руду. Трудівники названих ланок розуміють одне одного, а зміни товаришують між собою і 
допомагають колегам. Дільниця ремонтно-відновлювальних робіт також робить свій внесок в спільну справу – 
перекріплює виробки і підтримує їх в робочому стані для проведення очисних робіт».

ДвАДцЯТь ПЕРША буРовА
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Через це у багатьох жінок стало питання, яким же чином тепер отримувати аліменти на дітей за судовими 
рішеннями. Необхідно зазначити, що грошове забезпечення, яке виплачується військовослужбовцям на 

регулярній основі, тобто та частина грошового забезпечення, яка не має разового характеру, також є дохо-
дом, з якого повинні утримуватися аліменти. Помічником у визначенні видів доходів військовослужбовця, з 
яких мають утримуватися аліменти, є постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 146 
"Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, 
батьків, інших осіб" та наказ Міністерства оборони від 15.05.2013 р. № 316 «Про затвердження Переліку 
додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, здійснених у грошовій формі, що не підлягають 
облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців Збройних Сил України».

Чинне законодавство не зобов'язує підприємство, де працює платник аліментів, здійснювати розшук інших 
можливих доходів працівника для утримання аліментів або повідомляти стягувача про мобілізацію працівника. 
Підприємство є лише відповідальним за правильність розрахунку суми аліментів,  своєчасності їх утримання та 
перерахування на користь стягувача з доходу, який це підприємство нараховує своєму працівнику.  

оФІЦІйно

Змінами, внесеними Законом № 2352-ІХ із Кодексу законів про працю, виклю-
чений обов'язок роботодавця зберігати за мобілізованими працівниками серед-
ній заробіток. Мобілізованим здійснюється виплата грошового забезпечення за 
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».  
З 19.07.2022 р. підприємство не здійснює виплату мобілізованим працівникам 
середнього заробітку, тому перерахування аліментів також буде зупинено.

дАТА В КАлЕндАрІ

КОРИДОР, 
ПРО ЯКИЙ 

НЕ ДОМОВИЛИСЯ

На початку серпня 2014-го під час антитерористичної опе-
рації вище командування української армії вирішило взяти 

Іловайськ – достатньо серйозний укріпрайон. Події, які розгор-
талися потім, стали одними з найтрагічніших в історії України. 
Тривали запеклі, смертельні бої, для декого з них вони закін-
чилися полоном або пораненням, не сумісним із життям. Проте 
наші бійці продовжували тримати оборону. На жаль, артиле-
рійські обстріли окупантів «відрізали» українських захисників 
від постачання, що створило всі передумови для котла. 

29 серпня 2014 року командування ЗСУ з російською сторо-
ною уклало умову про створення гуманітарного коридору для українських військових. Однак під час «зеленого 
коридору» почався масований обстріл колони наших воїнів з боку окупантів. Зморені, поранені бійці рушили під 
пильним прицілом і потрапили під перехресний вогонь російських військових. Смертельний для наших захисни-
ків «зелений коридор» пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з 
ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняшника.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридо-
рі» 366 українських воїнів загинуло, 429 – дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Україна і сьогодні переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – збройну боротьбу проти ро- 
сійського агресора за незалежність і територіальну цілісність. У цій війні полягли тисячі захисників, поранених 
ще більше... Вони стоять в одному ряду з поколіннями борців за волю і державну самостійність.

Наразі мобілізовано понад 800 працівників нашого підприємства. Серед них – воїни, які несуть військову 
службу за контрактом, ті, кого мобілізували з початку російського вторгнення в Україну, добровольці, які за 
власним бажанням стали до лав територіальної оборони міста, та строковики. У зоні бойових дій знаходиться 
майже 800 осіб.  У сучасній російсько-українській війні попри велику кількість втрат маємо і перемогу – згурто-
вану націю, готову боротися за права і свободу. Слава Україні!

Наш кор.

29 серпня – День пам'яті захисників України 
і восьма річниця Іловайської трагедії. Трагедії, 
пронизані героїзмом наших воїнів. Трагедії, 
яка сколихнула всю Україну.
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ПЕрЕдЧАСнА ВТрАТА

Колектив Криворізького залізорудного комбінату з глибоким сумом сприйняв скорботну звістку про смерть 
нашого почесного ветерана праці

КВАРТЮКА МИХАЙЛА АНДРІЙОВИЧА
Керівника з великою літери, шахтаря-професіонала з вагомим стажем роботи, 

життя якого обірвалося 13 серпня 2022 року.
Михайло Андрійович народився 22 березня 1950 року в м. Тбілісі, що у Грузії.
Його трудовий стаж на нашому підприємстві склав 31 рік 2 місяці 26 днів. Почи-

нав працювати старшим механіком відділу капітального будівництва Рудоуправ-
ління імені Леніна ВО «Кривбасруда». Потім трудився підземним механіком, на-
чальником дільниці, гірничим нормувальником. З 2002 року працював на шахті 
«Октябрська»: механіком дільниці №11, потім на тій же посаді на дільниці №25. 
Певний час був директором з виробництва сервісного управління з ремонту та 
монтажу шахтного обладнання. Протягом 2011-2013 років обіймав посаду началь-
ника цього структурного підрозділу. 

А з 9 вересня 2013-го до 20 вересня 2019-го очолював учбово-курсовий центр, 
який приймає у своїх стінах школярів, здобувачів освіти і студентів навчальних 
закладів для проведення екскурсій, а також працівників підприємства, які перек-
валіфіковуються або підвищують здобуту кваліфікацію. За багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм та самовідданість роботі неодноразово був від-
значений грамотами, дипломами і подяками різних рівнів. Любив свою роботу і 
самовіддано працював. Мав Почесне звання «Ветеран праці АТ «Кривбасзалізрудком».

Його енергії, запалу і натхнення вистачало не тільки родині, а ще й трудовому колективу, котрий він очолю-
вав, та молодому поколінню, наставником якого він був. Михайло Андрійович користувався повагою серед 
співробітників, керівництва підприємства та керівництва навчальних закладів профтехосвіти міста.

Відійшла у вічність щира, добра і чуйна людина. У ці скорботні дні розділяємо 
невимовний сум і тугу його рідних. Світлий, добрий спомин про Михайла 
Квартюка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і 
поважав, хто жив і працював поруч.

Зі щирою скорботою і світлою пам'яттю...

Трудовий колектив
Криворізького залізорудного комбінату

Тому саме стягувач є особою зацікавленою у виявленні інших можливих джерел доходів платника аліментів. 
І тут, залежно від того у який спосіб здійснюється стягнення аліментів, у стягувача є різні варіанти поведінки. 

Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або при-
ватного виконавця, то саме на виконавців відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» покла-
дений обов'язок здійснювати розшук доходів боржника, на які можуть бути звернуті стягнення за виконавчими 
документами. З цією метою виконавці наділені відповідними повноваженнями, зокрема надавати запити та 
отримувати відповіді на них у найкоротші терміни від податкових органів про осіб, які здійснюють виплату 
доходу боржнику. Якщо, наприклад, боржник працює за сумісництвом на кількох підприємствах, відрахуван-
ня проводяться із заробітку за кожним місцем роботи, тому виконавець зобов'язаний виявити всіх можливих 
роботодавців боржника. Для цього виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний 
строк з дня відкриття виконавчого провадження, а у подальшому така перевірка здійснюється не рідше ніж 
один раз на три місяці. Варто зазначити, що інформація про доходи боржника є конфіденційною та не може 
бути надана ані стягувачу, ані третім особам, у тому числі підприємству, де працює боржник.

У разі утримання аліментів за заявою, що надана підприємству стягувачем самостійно, так зване добровіль-
не виконання рішення  про стягнення періодичних платежів, то питання з виявленням інших можливих доходів 
платника аліментів є невирішеним. Єдиною порадою для тих стягувачів, що обрали  добровільне виконання 
рішення, є отримати відповідну інформацію безпосередньо від платника аліментів та самостійно вирішити по-
дальшу долю виконавчого документа, що знаходиться у підприємства на виконанні. Стягувач має можливість 
подати підприємству заяву про повернення виконавчого документа і це не позбавляє його права повторно 
пред'явити виконавчий документ до виконання або за місцем іншої роботи, у тому числі до військової частини 
за місцем проходження військової служби платника аліментів, або до державного чи приватного виконавця.

Тому у разі припинення отримання аліментів від підприємства, де працює батько дитини, доцільним для 
отримувача аліментів буде написати заяву про повернення виконавчого документу, оскільки самостійно під-
приємство не вправі це зробити.  

З огляду на викладене, у випадках мобілізації працівника з метою недопущення припинення стягнення алі-
ментів рекомендуємо здійснювати подальше стягнення аліментів через виконавчу службу або надати виконав-
чий документ безпосередньо до військової частини, де проходить військову службу мобілізований працівник. 

Нижче наводимо зразок заяви на адресу підприємства про повернення виконавчого документа стягувачу.

оФІЦІйно
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ПЕнСІйнИй Фонд ІнФорМуЄ

Попри те, що наші пенсіонери змінили місце 
проживання в середині країни, або тимчасово 

залишили її кордони, вони, все одно, мають змо-
гу отримувати пенсійні виплати. Якщо пенсіонер 
раніше отримував пенсію через пошту, а забажав 
отримувати пенсію на банківську картку, то йому 
треба буде відкрити пенсійний рахунок у банку і 
змінити спосіб виплати пенсії з пошти на банк.

Ми часто розповідали про переваги електронних 
сервісів, які надає Пенсійний фонд України. Сьогод-
ні, як ніколи, вони в нагоді. Щоб змінити спосіб ви-
плати з пошти на банк на допомогу прийде Вебпор-
тал електронних послуг Пенсійного фонду України:  
portal.pfu.gov.ua 

Зверну увагу лише на одну умову, яку треба вико-
нати, щоб отримувати повний спектр послуг на Веб-
порталі, – це мати кваліфікований електронний під-
пис, скорочено його ще називають КЕП.

На цьому електронному ресурсі треба буде викона-
ти лише п'ять кроків. Це просто і зручно. 

Крок перший: зайти до особистого кабінету на Веб- 
порталі за допомогою КЕП. 

Крок другий: у розділі «Щодо пенсійного забезпе-
чення” вибрати “Внесення змін до пенсійної справи». 

Крок третій: обрати вкладку «Заява на заміну спо-
собу виплати пенсії».

Крок четвертий: заповнити обов'язкові поля та при-
кріпити скан-копії документів (паспорт, ідентифікацій-
ний код). 

Крок п'ятий: підписати анкету-заяву КЕП та надісла-
ти до Пенсійного фонду України.

Фахівці Фонду оброблять заявку та змінять спосіб ви-
плати пенсії.

Якщо ж пенсіонер отримував пенсію через банк і те-
пер йому треба  змінити реквізити банківського рахун-
ку, все одно це вважається як внесення змін до пен-
сійної справи. Тому зміни щодо реквізитів банківського 
рахунку вносяться так само, як і зміни способу виплати, 
отже треба виконати ті ж п'ять кроків на Вебпорталі.

Якими ще можливостями наділений Вебпортал Пен-
сійного фонду України? Чи корисний названий електрон- 

ний ресурс тим, хто працює і тільки готується стати пен-
сіонером, або до пенсії ще далеко?

Дуже слушне запитання. Вважати, що Вебпортал 
електронних послуг Пенсійного фонду України розрахо-
ваний лише на пенсіонерів — помилково. 

За допомогою Вебпорталу можливо перевірити ін-
формацію про заробітну плату та набутий страховий 
стаж; перевірити відомості про трудову діяльність — це 
електронна трудова книжка; заздалегідь подати до-
кументи на автоматичне призначення пенсії за віком; 
отримати довідки з QR-кодом; переглянути сформова-
ний е-лікарняний; внести зміни/уточнення щодо досто-
вірності своїх даних; подати звернення, отримати кон-
сультацію. І це ще не весь перелік. 

Якщо ви хочете отримати послугу від Пенсійного 
фонду України дистанційно – обирайте Вебпортал. 

Пенсійним фондом запроваджений мобільний за-
стосунок. Що це за застосунок і як стати його корис-
тувачем?

Мобільний застосунок називається «Пенсійний 
фонд» – це гарний спосіб мати, як кажуть, у кишені 
можливість отримувати послугу від Пенсійного фонду 
дистанційно у будь-який зручний час для вас.

Для встановлення застосунку на мобільному теле-
фоні на платформі Google Play або AppStore введіть у 
пошуку «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД», потім натисніть опцію 
«УСТАНОВИТИ» і все — ви матимете доступ з мо-
більного пристрою до електронних сервісів Пенсійно-
го фонду України.

Але, знову звертаю увагу, що автентифікація ко-
ристувачів можлива за допомогою кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП) або засобами Інтегро-
ваної системи електронної ідентифікації GOV ID з 
використанням технології Bank ID. 

Час швидкоплинний, і ряди пенсіонерів попов-
нюють вже активні користувачі електронними сер-
вісами. Якщо ж ви серед тих, хто досі думає, що 
оволодіти електронним сервісом важко, зверніться 
до молоді за допомогою — вона буквально живе у 
вирії різних електронних застосунків. Будемо раді, 
якщо ви станете користувачем наших сервісів.

оголоШЕннЯ

У зв'язку з агресією російської федерації, близькістю розташування нашого регіону з 
лінією зіткнення, у Кривому Розі можлива активізація диверсійних груп та просочення ін-
формації ворогові. Аби обмежити джерела імовірного просочення інформації і припинити 
коригування дії ворога, звертаємося до працівників Криворізького залізорудного комбі-
нату, мешканців та гостей міста і нагадуємо щодо заборони фото, відеозйомки на місцях 

ракетно-бомбових ударів, місцях дислокації військових частин і військової техніки.
У разі екстреної ситуації радимо звертатися за номерами телефонів:
067-110-16-42 – черговий відділення поліції №3 (Покровський район) КРУП ГУНП в Дніпропетровській області;
(056) 744-85-19 – черговий Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;
(056) 493-05-30 – черговий відділу у м. Кривому Розі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Війна внесла певний коректив у життя всіх українців. Частина громадян України вимушена по-
кинути свої домівки та переїхати до інших областей, частина виїхала за кордон, і серед них є люди 
поважного віку — пенсіонери. Хтось із них отримував пенсійні виплати через банківські установи, а 
хтось через відділення Укрпошти. Як продовжити отримувати пенсійні виплати в нових умовах роз-
повість начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області 
Юрій Козак.
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ВІТАЄМо у ВЕрЕСнІ

IМенинникIв з днеМ народження!
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Головко Сергій Володимирович – начальник бюро 
договорної роботи.
Зимненко Анатолій Олександрович – провідний інже-
нер з гірничих робіт виробничого відділу.
Маловічко Марина Сергіївна – інженерка бюро дого-
ворної роботи.
Міхеєва Марина Володимирівна – провідна інженерка 
бюро договорної роботи.
Мосенз Вікторія Вячеславівна – фахівчиня відділу  
ОП і МП.
Красько Вероніка Іванівна – інженерка відділу спеці-
альних маркшейдерських та геодезичних робіт.
Ніколайчук Катерина Іванівна – гідрогеологиня бюро 
ш. «Родіна» геологічного відділу.
Пилипенко Сергій Вікторович – головний геолог.
Старовойтов Володимир Леонідович – начальник еко-
номічного бюро ш. «Родіна» економічного відділу.

ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Гладуш Віталій Володимирович – прохідник діль-
ниці №23.
Корнєв Андрій Станіславович – електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №29.
Медведєва Ольга Леонідівна – машиністка підіймальної 
машини дільниці №11.

ШБУ
Артемьєв Юрій Васильович – кріпильник дільниці №6.
Вальчук Андрій Павлович – прохідник дільниці №6. 
Волощук Юрій Іванович – гірничомонтажник підзем-
ний дільниці №18.
Лучкіна Катерина Василівна – начальниця господар-
ського відділу.
Нескоромний Юрій Володимирович – електрослю-
сар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 
дільниці №7.
Постоєнко Микола Миколайович – машиніст електро-
воза дільниці №6.
Пустовой Костянтин Анатолійович – майстер гірничий 
дільниці №5.
Стєганцов Юрій Олександрович – майстер гірничий 
дільниці №9.
Шестак Олексій Миколайович – електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №55.

АВТОБАЗА
Мартинюк Віктор Тимофійович – водій автотранспорт-
них засобів автоколони №2.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ
Анкалюк Катерина Володимирівна – енергодиспетчерка.

Бобилєва Віра Павлівна – прибиральниця 
виробничих приміщень дільниці ТВГП.
Вологіна Яна Костянтинівна – електромон-
терка з обслуговування підстанцій дільниці 
мереж, підстанцій та зв’язку.
Волоскова Олена Анатоліївна – операторка 
котельні дільниці ТВГП.
Нежигайло Людмила Робертівна – енерго-
диспетчерка.
Стрюк Олена Володимирівна – операторка 
котельні дільниці ТВГП.
Тишкова Тетяна Михайлівна – електромон-
терка з обслуговування підстанцій дільниці 
мереж, підстанцій та зв’язку.

БАЗА МТП
Лисенко Алла Петрівна – завідувачка складом.
Товмач Віталіна Вікторія Анатоліївна – комір-
ниця складу №1.

РАДА ВЕТЕРАНІВ 
ШАХТИ «ПОКРОВСЬКА» 
Доронін Борис Константинович.
Євсюкова Галина Сергіївна.
Клиновська Фаіна Петрівна.
Коржаков Михайло Єфимович.
Костін Євгеній Валентинович.
Кузанова Валентина Сергіївна.
Литвинов Володимир Миколайович.
Матюшків Володимир Миколайович.
Середа Галина Іванівна.
Туладзе Алла Іванівна.
Шалаш Віла Іванівна.

АДресА  
служби ІНформАцІї: 
вул. Ракітіна, 31/к, 
м. Кривий Ріг, 50029. 
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право редагування текстів. При передру-
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машиніст бурової установки 
дільниці бурових робіт №21 шахти «Покровська»

Віктор мазур, 
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тілЬки той ЦінуЄ сонЦе і високе неБо,
Хто піднявся із зорею на-гора! 

ВІТАЮ
З ДНЕМ ШАХТАРЯ!

Я помню – это было как вчера,
Все вместе выезжали на-гора:
Гезенки, штреки, дучки и орты – 
Всё это оставалось позади...
На клеть и два сигнала строго вверх,
Мы на-гора и солнце светит ласково 
для всех!
Снимаем спецодежду, как доспехи,
И шутим меж собой мы для потехи.
Под душем смыли мы усталость и заботу.
Идём домой, забыв мы про работу.
А на работе – километры под землёй,
План выполнив, идём с тобой домой.
А дома ждут нас дети и жена.
У всех шахтёров крепкая семья!
Мы отдохнём, поспим и утром вновь
Гезенки, клеть и шахтная любовь!

Автор: ветеран праці    
шахти «Козацька» («Гвардійська»)
Борис Жуковський
(вірш написано 
17 серпня 2022 року)


