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387 учасників – діти та юнацтво 
віком від 7 до 18 років – отримали 
можливість проявити свої здібності 
в різних жанрах декоративно-
прикладного (вироби з бісеру та ви-
шивка, вироби з допоміжних мате-
ріалів), образотворчого, вокального, 
хореографічного мистецтва, а та-
кож у жанрах художнього слова та 
музично-інструментального вико-
нання. І довели, що вони справжні 
таланти. Бо прекрасно відчувають 
музику, прекрасно рухаються, ма-
ють неабиякий смак до літературно-
го слова.

Найактивніше цього року залу-
чили дітей до участі у фестивалі  
Київська міська організація профе-
сійної спілки працівників освіти і  
науки, професійна спілка працівни-
ків державних установ міста Києва, 
Київська міська профспілка праців-
ників зв’язку, Київська міська проф-
спілка працівників житлово-кому-
нального господарства та сфери по-
слуг, Київська міська організація 
профспілки працівників нафтової 
та газової промисловості, агропро-
мислового комплексу.

Оцінювали майстерність конкур-
сантів досвідчені фахівці столично-

го центру народної творчості та 
культурологічних досліджень Го-
ловного управління культури Вико-
навчого органу Київської міської 
ради під головуванням завідувачки 
відділом традиційних видів та жан-
рів аматорського мистецтва Галини 
СТЕПАНЕНКО, заступник голови 
Київської міської ради профспілок 
Лариса ПРЯДКО, голова Київської 
міської профспілки працівників 

культури Лідія КОЛОДКО, головний 
спеціаліст з питань куль турно-
масової роботи та гендерної політи-
ки Управління з гуманітарних пи-
тань та роботи з молоддю апарату 
ФПУ Наталія КРАВЧЕНКО. Вручаю-
чи нагороди, голова журі з гордістю 
відзначила: наші діти і співають, і 
танцюють, і гумор розуміють. І зау-
важила, що фестиваль набирає обер-
тів, і, порівняно з минулим роком, 

став відчутно професійнішим. З 
усього видно: юні конкурсанти неа-
бияк потрудилися, щоб достойно 
представити своє мистецтво. Зага-
лом журі відмітило високий рівень 
виконавської майстерності в усіх 
жанрах.

Як і торік, переможених на фести-
валі не було. Усі учасники отримали 
заслужені нагороди – дипломи, по-
дяки, різноманітні призи, зокрема й 
глядацьких симпатій. Про це потур-
бувалися організатори і спонсори 
фестивалю – міські комітети проф-
спілок працівників зв’язку, агропро-
мислового комплексу, державних 
установ міста Києва, житлово-
комунального господарства та сфери 
послуг, хімічних та нафтохімічних 
галузей промисловості, кредитна 

спілка «Профспілкова скарбниця», 
ФПУ. І, звичайно ж, Київська міська 
рада профспілок. За перебігом висту-
пів уважно спостерігали журналісти 
Київської державної регіональної те-
лерадіокомпанії. І така увага з боку 
засобів масової інформації була не 
випадковою, адже фестиваль став 
справжньою подією в нашому місті. 
Його очікують, до нього серйозно го-
туються і діти, і їхні батьки.

Але, поза цим, головним пода-
рунком для юних артистів, зрозумі-
ло, були бурхливі оплески, якими 
зустрічали їхні виступи глядачі в 
залі. І свято відбулося. «Зорепад на-
дій – ІІ» виконав свою почесну місію: 
здійснив мрії маленьких артистів – 
звичайних київських юнаків та ді-
вчат – виступити на головній проф-
спілковій сцені, а дорослим ще раз 
довів, що для Київської міської ради 
профспілок турбота про духовний 
розвиток і змістовне дозвілля спіл-
чан було і залишається одним із прі-
оритетних напрямів у роботі.

Фестиваль призначив зустріч у 
наступному році.

Кіра ШпаньКо

Сіяти розумне, 
добре, вічне
«Зорепад надій» щедро розсипав  
зернята юних талантів 
Наприкінці квітня відбулася довгоочікувана і яскра-
ва подія в житті профспілкових організацій міста 
Києва – загальноміський конкурс-огляд творчості та 
художньої самодіяльності серед дітей членів проф-
спілкових організацій міста «Зорепад надій – ІІ».  
Організаторами й ідейними натхненниками  
фестивалю є Київська міська рада профспілок  
та її членські організації.

пріОриТеТ

17 квітня
У Міськпрофраді відбулося засі-

дання Київської міської тристорон-
ньої соціально-економічної ради. 
розглянуто питання про стан та пер-
спективи розвитку промисловості 
міста на інноваційній основі; прове-
дення міського конкурсу на кращий 
колдоговір у 2012 році.

18 квітня 
профактив, членські організації 

Міськпрофради взяли участь у заходах 
із благоустрою й озеленення столиці з 
нагоди дня довкілля. Близько 200 
профспілкових активістів власноруч 
прибирали пейзажну алею і впродовж 
дня зібрали понад 10 тон сміття.  

     

Виступає гурт «Намисточко»

Тележурналістів цікавило усе... Інтерв'ю з заступником голови  
Міськпрофради, членом журі Ларисою Прядко

За юних артистів переживають голови галузевих міськкомів 
профспілок

Смачний сюрприз від міськкому профспілки працівників АПк

18, 20 квітня
Управління з гуманітарних питань, 

спортивних заходів та міжнародної ро-
боти Міськпрофради провело відбірко-
ві тури дитячого конкурсу-огляду ху-
дожньої самодіяльності та творчості 
«Зорепад надій – іі».

20 квітня
Учасники засідання міської огля-

дової комісії з підбиття підсумків 
огляду-конкурсу стану охорони праці 
на підприємствах столиці у 2011 році, 
згідно з положенням про огляд-
конкурс, яке є додатком до п. 5.4. регі-
ональної угоди між виконавчим орга-
ном Київської міської ради (КМда) та 
Київською міською радою профспі-
лок, міськими профспілками на 2010–
2011 роки, розглянули відповідні до-
кументи та пропозиції. Були визначе-
ні переможці конкурсу. (детальна ін-
формація щодо переможців конкурсу 
розміщена на сайті Міськпрофради). 
У засіданні взяли участь: голова комі-
сії – О. МаЗУрЧаК, заступники голови 
комісії – В. риЖиХ, і. ГОЛОдіВсьКиЙ, 
В. МаЙКО, інші члені комісії.Свій танок дарує  глядачам 

Владислава рАхНоВецькА

Урочиста мить нагородження

Квітень - травень 
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Київська міська профспілка 
працівників культури вислов
лює всім працівникам культу

ри щиру вдячність за це високе слу
жіння!

Величезний творчий потенціал 
міста об’єднаний у Профспілку пра
цівників культури м. Києва – громад
ське професійне об’єднання, створене 
1975 року. Нині це майже 300 первин
них профспілкових організацій, чле
нами яких є 31,5 тис. працівників, сту
дентів та учнів організацій, установ, 
підприємств галузей культури.

У структурі профспілки працівни
ків культури м. Києва відомі в Укра
їні національні, академічні театри 
міста, національні творчі колективи, 
знані в Україні та за її межами, наці
ональні та районні бібліотеки міста, 
музеї, навчальні заклади культури, 
парки культури та відпочинку 
м. Києва, столичні кінотеатри, ви
давничополіграфічні підприємства, 
організації Державного комітету те
лебачення і радіомовлення України, 
спортивні школи, організації систе
ми профспілкових органів, туризму 
й багато інших.

У системі Київського міського ко
мітету профспілки працівників куль
тури працює 25 штатних профспілко
вих працівників та близько 280 не
звільнених голів профспілкових ко
мітетів. Це загін професіоналів, які 
знають свою справу, уміють вдало ви

користовувати свої знання та автори
тет, розуміють, що в нинішніх умовах 
не можна допустити, щоб людина 
праці залишалась наодинці зі своїми 
проблемами. Тому основним завдан
ням Київської міської профспілки 
працівників культури та її членських 
організацій є посилення впливу проф
спілки на поліпшення рівня життя 
працівників галузі, захист їхніх тру
дових, соціальноекономічних прав і 
гарантій, підвищення ролі первинних 
профспілкових організацій в громад
ському житті колективів, у суспільно
політичному житті міста та держави. 
І цей шлях необхідно долати заради 
членів профспілки, заради того, щоб 
у працівників культури та й у культу
ри в цілому було майбутнє.

У питаннях соціальноеконо міч
ного та правового захисту наших 
працівників значна увага в галузі 
приділяється забезпеченню укла
дення та виконання колективних до
говорів, особливо підвищенню якос
ті їх правового наповнення, тому 
протягом багатьох років профспіл
кові організації галузі беруть актив
ну участь у Всеукраїнському кон
курсі на кращий колективний дого
вір і щороку займають призові місця 
(Державне підприємство «Полігра
фічний комбінат «Україна» по ви
пуску цінних паперів», Київський 
академічний театр ляльок, готель
ний комплекс «Турист», Національ
на парламентська бібліотека Украї
ни, Центральний парк культури і 
відпочинку м. Києва, Національний 
заслужений академічний симфоніч
ний оркестр України, Державне ви
давництво «Преса України», Київ
ський академічний театр україн
ського фольклору «Берегиня», комп
лексна дитячоюнацька спортивна 
школа «ПущаВодиця»).

Шановні друзі!
Вас, людей науки, цілком заслужено 

називають втіленням інтелекту, по-
рядності та шляхетності нації. Адже в 
наш вельми непростий час саме україн-
ські науковці зуміли зберегти високі мо-
ральні якості – чесність, порядність та 
інтелігентність.

Ви були, є і залишаєтеся зразком для 
мислячої частини українського суспіль-
ства, орієнтиром для молодого поколін-
ня.

Ви самовіддано служите обраній 
меті. А вона – висока та благородна: си-
лою інтелекту зробити життя нашого 
народу духовнішим, заможнішим і без-
печнішим.

У день вашого професійного свята до-
звольте побажати успішних втілень ва-
ших найсміливіших наукових прагнень і 
замислів, міцного здоров’я, злагоди, до-
статку й затишку у ваших родинах.

З повагою, голова  
Київської  міської ради профспілок  

Валентин  МельниК

Інститут теоретичної фі
зики ім. М. М. Боголюбова 
НАН України засновано 1966 
року. Основними напряма
ми наукової діяльності ін
ституту є: фізика й астрофі
зика високих енергій, кван
това космологія; теорія ядер
них систем, квантова теорія 
поля, теорія симетрій; тео
рія нелінійних процесів у 
макромолекулярних струк
турах, наносистемах і плаз
мі; динаміка відкритих, 
сильнонерівноважних фі
зичних, біологічних, еконо
мічних та інформаційних 
систем. Найважливіші нау
кові результати стосуються 
теорії квантових груп, теорії 
ядерних взаємодій, кванто
вої хромодинаміки, розроб
ки теоретичних моделей 
структури Всесвіту, запоро
шеної плазми, високотемпе
ратурної надпровідності та 
наносистем.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова

 рік первинкипрофесіЙне свЯТо

На важливих ділянках роботи
Звітує  Київський хлібокомбінат №10

Первинна профспілкова 
організація Дочірнього 
підприємства ПАТ 
«Київхліб» – Хлібокомбінат 
№ 10 налічує 1 080 членів 
профспілки. Усі працівники 
хлібокомбінату є її члена
ми. Очолює профспілкову 
організацію профкомітет у 
складі 9 осіб. Членами проф
кому обрані працівники зі 
значним виробничим і ве
ликим життєвим досвідом, 
які мають авторитет у 
трудовому колективі. 
Профспілковий комітет 
хлібокомбінату постійно 
працює над забезпеченням 
надійного захисту трудових 
і соціальноекономічних 
прав та інтересів членів 
трудового колективу, ке
руючись у своїй діяльності 
Статутом Профспілки 
працівників агропромис
лового комплексу України 
і Положенням Київської 
міської профспілки 
працівників АПК.

Свою роботу профспілковий ко
мітет здійснює за планом, що 
складається на півріччя. На за

сіданнях профком розглядає пробле
ми виробничого й соціального харак
теру, найважливішими серед яких є 
виплата заробітної плати, поліпшен
ня умов та безпеки праці, оздоровлен
ня працівників та їхніх дітей, робота 
в осінньозимовий і веснянолітній пе
ріоди тощо.

Членів профспілкової організації 
інформують про діяльність проф кому, 
роботу вищих профспілкових органів 
через стенд «Профспілкове життя». 
Профком щорічно звітує на зборах про 
виконану роботу. Профактив, фахівці 
комбінату мають можливість ознайо
митися з актуальними питаннями 
профспілкового руху, соціального діа
логу з владою, охорони праці на ви
робництві через профспілкові видан

ня: «Профспілкові вісті», «Бібліотечка 
голови профспілкового комітету», 
«Київські профспілки».

Профспілковий комітет приділяє 
значну увагу вирішенню питань еко
номічного та соціального захисту пра
цівників. Для цього використовують
ся різні форми профспілкового впли
ву. У регулюванні питань зайнятості, 
соціальних пільг тощо використову
ють колективний договір. Члени 
проф кому проводять активну та плід
ну роботу щодо укладання колдогово
ру, узгодження інтересів працівників 
із роботодавцем.

Через колективний договір трудо
вому колективу вдалося вирішити 
низку питань з удосконалення та роз
витку виробництва, поліпшення соці
ального захисту працівників, забезпе
чення здорових і безпечних умов пра
ці, а також передбачити кілька додат
кових пільг і компенсацій працівни
кам понад норми, встановлені законо
давством, а саме:

 нагородження відзнакою «Заслу
жений працівник» ПАТ «Київхліб» і 
одноразове заохочення – 1 000 грн;

 нагородження Почесною грамо
тою «Ветеран виробництва» ПАТ 
«Київ хліб» із грошовою винагородою 
– 500 грн;

 надання матеріальної допомоги 
у зв’язку з народженням дитини в роз
мірі двох мінімальних заробітних 
плат;

 надання родичам померлого пра
цівника матеріальної допомоги в роз
мірі 1 000 грн;

 надання матеріальної допомоги 
непрацюючим працівникам, які наго
роджені відзнакою «Заслужений пра
цівник» ПАТ «Київхліб» у розмірі 1 050 
грн;

 надання матеріальної допомоги 
на оздоровлення у зв’язку зі щорічною 
відпусткою (робітникам – 30 % від на
рахованої суми відпускних, працівни
кам непромислової групи, керівни
кам, фахівцям та службовцям – 15 % 
від нарахованої суми відпускних);

 преміювання працівників із наго
ди свят (Новий рік, Великдень, День 
працівників харчової промисловос
ті);

 преміювання працівників у 
зв’язку з ювілейною датою (50 років із 
дня народження) в розмірі 500 грн;

 преміювання працівників за до
сягнення у виробничій сфері;

 надання фінансової підтримки на 
придбання шкільного одягу дітям
сиротам та напівсиротам до 18 років, 
а якщо навчаються – до 21 року;

 надання пільгових путівок на 
оздоровлення та профілактичне ліку
вання (дітямінвалідам та дітям із ба
гатодітних сімей віком від 7 до 18 ро
ків – безкоштовно);

 зменшення вартості путівок на 
базу відпочинку «Ранок» Білоцерків
ського хлібокомбінату (працівникам 
до 20%, дітям працівників до 50%) 
тощо.

бота з оздоровлення працівників та 
членів їхніх сімей на базі відпочинку 
«Ранок» Білоцерківського хлібокомбі
нату, де за 2011 рік оздоровлено 38 осіб, 
на здешевлення вартості путівок ви
користано 24 000 гривень.

В оздоровчих таборах «Бриганти
на» та «Водограй» торік відпочило 52 
дитини членів профспілки.

За рішенням Президії Київської 
міської профспілки працівників АПК 
колективний договір ДП ПАТ «Київ
хліб» Хлібокомбінат № 10 взяв участь 
у конкурсі на кращий колективний 
договір за 2011 рік серед підприємств 
і організацій агропромислового комп
лексу України.

Активна співпраця з адміністра
цією дає можливість профкому спіль
но вирішувати питання щодо охорони 
праці, своєчасної підготовки підпри
ємства до роботи в осінньозимовий 
період, забезпечення працівників спе
ціальним одягом і взуттям. Значне 
місце у вирішені таких питань нада
ється старшому громадському інспек
тору – голові постійної комісії профко
му з охорони праці, громадським ін
спекторам з охорони праці.

Щорічно на підприємстві розробля
ють «Комплексні заходи щодо досяг
нення встановлених нормативів без
пеки, гігієни праці та виробничого се
редовища, підвищення існуючого рів
ня охорони праці, запобігання випад
ків виробничого травматизму, профе
сійного захворювання», що є обов’яз
ковим додатком до колективного до
говору.

На комплексні заходи розділу ко
лективного договору «Охорона праці» 
2011 року витрачено 633 000 гривень.

Атестація робочих місць за умова
ми праці проводиться своєчасно й на 
належному рівні.

Під керівництвом профкому пра
цюють постійні комісії з питань:

 організаційної роботи;
 соціального захисту членів проф

спілки;
 охорони праці;
 культурномасової, спортивної 

роботи та оздоровлення.
Особливо активно працює остання 

комісія. Протягом року на хлібокомбі
наті організовують і проводять вечори 
відпочинку з концертами художньої 

самодіяльності, з розважальними кон
курсами, відбуваються зустрічі з відо
мими людьми. Кожен член профспіл
ки, якщо є бажання, має змогу відвіда
ти театральноконцертні заходи, взяти 
участь в екскурсіях вихідного дня.

Торік організовано 24 екскурсії Ки
євом та іншими місцями України 
(Львів, Одеса, Полтава, Хмельниць
кий, с. Рибаківка тощо).

Не залишається поза увагою чле
нів комісії з питань культурно
масової, спортивної роботи та 

оздоровлення фізкультурноспортивна 
робота. На комбінаті функціонує тре
нажерний зал. Спортивні команди за
лучаються до участі в спортивних зма
ганнях Спартакіад ПАТ «Київхліб» і 
Київської міської профспілки праців
ників АПК. І як результат, 2011 року 
зведена команда Хлібокомбінату № 10 
та Білоцерківського хлібокомбінату 
посіла І місце в змаганнях з настільно
го тенісу Спартакіади Київської місь
кої профспілки працівників АПК. Крім 
того, торік спортивна команда Хлібо
комбінату № 10 зайняла ІІ місце з ку
льової стрільби, плавання та настіль
ного тенісу, ІV місце з пляжного волей
болу та ІV загальнокомандне місце в 
спортивних змаганнях Спартакіад 
ПАТ «Київхліб».

Протягом багатьох років профспіл
ковий комітет працює послідовно, ви
важено, опираючись на колективну 
думку. Важливим фактором є те, що я 
як голова профкому виконую обо
в’язки голови комісії із соціального 
страхування підприємства.

У центрі уваги профспілкового ко
мітету виробниче та громадське жит
тя підприємства, чільне місце в якому 
посідає людина праці. У профкомі 
люди завжди знаходять розуміння й 
підтримку. Усе це сприяє створенню 
довірливих товариських взаємовідно
син між працівниками хлібокомбіна
ту та є запорукою міцного дружного 
колективу. Свідченням цього є стовід
соткове профчленство.

Всеукраїнський день працівників культури 
та аматорів народного мистецтва

Багато років київську міську профспіл
ку працівників культури очолює  Лідія  
коЛодко. нещодавно Лідія василівна за 
заслуги перед профспілковим рухом, зна
чний особистий внесок у його становлен
ня і розвиток, багаторічну активну роботу 
в профспілкових організаціях галузі була 
нагороджена нагрудним знаком фпУ «За
служений працівник профспілок України». 

Щиро вітаємо її з цією високою нагоро
дою і бажаємо довгих років плідної праці 
в рідному колективі профспілки!

ІII Міжнародний конгрес медичних сестер «Особливості сучасного медсестринства. Світовий досвід». Ялта. Травень 2012 року 

25 квітня 
У Міськпрофраді відбулася 

спільна колегія київської міської 
ради профспілок і профільних уп
рав лінь кМда з питань організації 
оздоровлення дітей влітку 2012 
року.

27 квітня
відбувся заключний галакон

церт конкурсуогляду дитячої твор
чості та художньої самодіяльності 
«Зорепад надій – іі».

28 квітня
У пущіводиці на території спор

тивної бази «пущаводиця» від бувся 
перший міський галузевий турнір з 
волейболу серед дорослих.

1 травня
З нагоди відзначення Міжнарод

ного дня солідарності трудящих 
біля Будинку міської ради профспі
лок були встановлені п’ять палаток, 
в яких фахівці Міськпрофради нада
вали роз’яснення й консультації ки
янам з питань трудового законодав
ства; охорони праці; заробітної пла
ти та тарифів; відпочинку та оздо
ровлення дітей; а також щодо пра
вил і порядку одержання кредитів у 
кредитній спілці «профспілкова 
скарбниця».

10 травня
Голова київської міської ради 

профспілок валентин МеЛьник, 
фахівці апарату Міськпрофради, 
голови її членських організацій 
взяли участь у семінарінараді фпУ 
з питань обговорення проекту но
вого Трудового кодексу України.

20 травня відзначатимуть своє професійне свято 
працівники культури. Ці самовіддані й закохані
в мистецтво і свою професію люди щедро дарують усім 
нам незабутні хвилини радості спілкування зі світом 
високої духовності, вносять у наше життя світоч і сенс, 
роблять нас мудрішими, добрішими й красивішими.

Серед багатьох важливих питань, 
якими опікується профком, є 
питання заробітної плати. Роз

мір середньомісячної заробітної пла
ти на підприємстві за 2011 рік склав 
3 796 грн (2010 рік – 3 402 грн).

За ініціативою профкому в колек
тивному договорі вдалося передбачи
ти норму про перерахування проф
кому 0,6 % коштів від фонду оплати 
праці на організацію культурно
масової та оздоровчої роботи, що пере
вищує норму, встановлену Законом 
України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» та галу
зевою угодою. За 2011 рік сума згада
них коштів склала 301 610 гривень.

За безпосередньою участю проф
спілкового комітету проводилась ро

людмила 
РеШетніКоВа,  
голова профкому

19 ТравнЯ – день наУки в Україні

на обліку в первинній профорганізації інститу
ту – 221 людина, у тому числі два ветерани великої 
вітчизняної війни – савицькиЙ володимир пи
липович і Ткаченко Микола іванович. Голова 
профкому – доктор фізикоматематичних наук, 
провідний науковий співробітник – ЄрМаков во
лодимир Миколайович.

12 травня – Всесвітній день медичних сестер
Шановні медичні сестри!
Від щирого серця дозвольте привітати вас із професійним святом!
Усім нам із дитинства добре знайомий вислів: питання життя і смерті. Зрозуміло, що йдеться про щось 

надзвичайно важливе для тієї чи іншої людини, про те, від чого залежить її подальша доля, а подекуди й саме 
життя. І одним із таких загальновизнаних пріоритетів для кожного з нас є і залишається власне здоров’я. 
Адже його і, справді, ні за які гроші не купиш. І саме ви, медичні сестри, поряд із лікарями та фельдшерами, сто-
їте на сторожі цього дорогоцінного для кожного українця скарбу.

Ви приймаєте пологи в породіль, рятуєте потерпілих в аваріях під час виїзду на місце ДТП бригад «швидкої 
допомоги», допомагаєте немічним пенсіонерам у хоспісах… Ви завжди на передовій лінії вітчизняної медици-
ни –  там, де справді важко, там, де йде боротьба за здоров’я і життя маленьких і дорослих пацієнтів.

Ви чесно виконуєте свій професійний обов’язок і ніколи не нарікаєте на низьку зарплату й не завжди ідеальні 
умови роботи. Працюючи в поті чола, ви здійснюєте велику місію – оберігаєте нас від хвороб, допомагаєте швид-
ше одужати.

За це ми низько вклоняємося вам! Щастя в особистому житті, професійного зростання і, головне, здоров’я 
бажаю всім вам цього святкового дня.

З повагою, голова Київської міської ради профспілок  
Валентин  МельниК

Володимир ЄРМАКОВ

об’єднує 118 первинних профспілкових ор
ганізацій київських установ НАН Украї
ни, розташованих у м. Києві і Київській 
області і налічує 19 605 членів профспілки. 
Постійним діючим органом організації є 
Київський регіональний комітет (КРК) 
профспілки. КРК профспілки домагається 
збільшення бюджетного фінансування 
НАН України до законодавчо визначеного 
рівня, підвищення посадових окладів пра
цівників НАН України до подвійної серед
ньої заробітної плати в промисловості. 

КРК профспілки проводить еконо міко
правову експертизу проектів колективних 
договорів київських установ НАН України, 
і вже 4 роки Київська регіональна організа
ція Профспілки працівників НАН України 
бере участь у конкурсі на кращий колек
тивний договір, який проводить Київська 
міська рада профспілок. Маємо вже 9 пере
можців. КРК профспілки організовує оздо
ровлення і відпочинок працівників київ
ських установ НАН України та членів їхніх 
сімей, дітей з малозабезпечених сімей. 

Представники КРК профспілки входять 

до складу комісії з розгляду клопотань 
щодо надання службового житла Президії 
НАН України та комісії з поселення у гур
тожитки НАН України. У складі КРК проф
спілки створена Молодіжна рада.

Протягом  грудня 2011р. – квітня  2012р. 
у київських первинних організаціях проф
спілки відбулися звіти і вибори. Оновлен
ня голів профспілкових комітетів у них 
становить 30%. Серед голів профспілкових 
комітетів – понад 53% жінок, 10 голів проф
спілкових комітетів молодше 35 років.

27 квітня 2012 р. 
відбулася звітнови
бор на конференція 
профспілки. на аль
тернативній основі 
головою кроп знову 
обрано сТоЛЯрова 
в.М. Також обрано 
новий склад крк 
профспілки, членів  
цк від кроп і делега
тів V з’їзду профспіл
ки, який відбудеться 
29 травня 2012р.

Київська регіональна організація  
Профспілки працівників НАН України

Голова Київської 
міської профспілки 
працівників  
агропромислового 
комплексу  
Ольга ЛОпАТА

профком інституту
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Київська міська профспілка 
працівників культури вислов
лює всім працівникам культу

ри щиру вдячність за це високе слу
жіння!

Величезний творчий потенціал 
міста об’єднаний у Профспілку пра
цівників культури м. Києва – громад
ське професійне об’єднання, створене 
1975 року. Нині це майже 300 первин
них профспілкових організацій, чле
нами яких є 31,5 тис. працівників, сту
дентів та учнів організацій, установ, 
підприємств галузей культури.

У структурі профспілки працівни
ків культури м. Києва відомі в Укра
їні національні, академічні театри 
міста, національні творчі колективи, 
знані в Україні та за її межами, наці
ональні та районні бібліотеки міста, 
музеї, навчальні заклади культури, 
парки культури та відпочинку 
м. Києва, столичні кінотеатри, ви
давничополіграфічні підприємства, 
організації Державного комітету те
лебачення і радіомовлення України, 
спортивні школи, організації систе
ми профспілкових органів, туризму 
й багато інших.

У системі Київського міського ко
мітету профспілки працівників куль
тури працює 25 штатних профспілко
вих працівників та близько 280 не
звільнених голів профспілкових ко
мітетів. Це загін професіоналів, які 
знають свою справу, уміють вдало ви

користовувати свої знання та автори
тет, розуміють, що в нинішніх умовах 
не можна допустити, щоб людина 
праці залишалась наодинці зі своїми 
проблемами. Тому основним завдан
ням Київської міської профспілки 
працівників культури та її членських 
організацій є посилення впливу проф
спілки на поліпшення рівня життя 
працівників галузі, захист їхніх тру
дових, соціальноекономічних прав і 
гарантій, підвищення ролі первинних 
профспілкових організацій в громад
ському житті колективів, у суспільно
політичному житті міста та держави. 
І цей шлях необхідно долати заради 
членів профспілки, заради того, щоб 
у працівників культури та й у культу
ри в цілому було майбутнє.

У питаннях соціальноеконо міч
ного та правового захисту наших 
працівників значна увага в галузі 
приділяється забезпеченню укла
дення та виконання колективних до
говорів, особливо підвищенню якос
ті їх правового наповнення, тому 
протягом багатьох років профспіл
кові організації галузі беруть актив
ну участь у Всеукраїнському кон
курсі на кращий колективний дого
вір і щороку займають призові місця 
(Державне підприємство «Полігра
фічний комбінат «Україна» по ви
пуску цінних паперів», Київський 
академічний театр ляльок, готель
ний комплекс «Турист», Національ
на парламентська бібліотека Украї
ни, Центральний парк культури і 
відпочинку м. Києва, Національний 
заслужений академічний симфоніч
ний оркестр України, Державне ви
давництво «Преса України», Київ
ський академічний театр україн
ського фольклору «Берегиня», комп
лексна дитячоюнацька спортивна 
школа «ПущаВодиця»).

Шановні друзі!
Вас, людей науки, цілком заслужено 

називають втіленням інтелекту, по-
рядності та шляхетності нації. Адже в 
наш вельми непростий час саме україн-
ські науковці зуміли зберегти високі мо-
ральні якості – чесність, порядність та 
інтелігентність.

Ви були, є і залишаєтеся зразком для 
мислячої частини українського суспіль-
ства, орієнтиром для молодого поколін-
ня.

Ви самовіддано служите обраній 
меті. А вона – висока та благородна: си-
лою інтелекту зробити життя нашого 
народу духовнішим, заможнішим і без-
печнішим.

У день вашого професійного свята до-
звольте побажати успішних втілень ва-
ших найсміливіших наукових прагнень і 
замислів, міцного здоров’я, злагоди, до-
статку й затишку у ваших родинах.

З повагою, голова  
Київської  міської ради профспілок  

Валентин  МельниК

Інститут теоретичної фі
зики ім. М. М. Боголюбова 
НАН України засновано 1966 
року. Основними напряма
ми наукової діяльності ін
ституту є: фізика й астрофі
зика високих енергій, кван
това космологія; теорія ядер
них систем, квантова теорія 
поля, теорія симетрій; тео
рія нелінійних процесів у 
макромолекулярних струк
турах, наносистемах і плаз
мі; динаміка відкритих, 
сильнонерівноважних фі
зичних, біологічних, еконо
мічних та інформаційних 
систем. Найважливіші нау
кові результати стосуються 
теорії квантових груп, теорії 
ядерних взаємодій, кванто
вої хромодинаміки, розроб
ки теоретичних моделей 
структури Всесвіту, запоро
шеної плазми, високотемпе
ратурної надпровідності та 
наносистем.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова

 рік первинкипрофесіЙне свЯТо

На важливих ділянках роботи
Звітує  Київський хлібокомбінат №10

Первинна профспілкова 
організація Дочірнього 
підприємства ПАТ 
«Київхліб» – Хлібокомбінат 
№ 10 налічує 1 080 членів 
профспілки. Усі працівники 
хлібокомбінату є її члена
ми. Очолює профспілкову 
організацію профкомітет у 
складі 9 осіб. Членами проф
кому обрані працівники зі 
значним виробничим і ве
ликим життєвим досвідом, 
які мають авторитет у 
трудовому колективі. 
Профспілковий комітет 
хлібокомбінату постійно 
працює над забезпеченням 
надійного захисту трудових 
і соціальноекономічних 
прав та інтересів членів 
трудового колективу, ке
руючись у своїй діяльності 
Статутом Профспілки 
працівників агропромис
лового комплексу України 
і Положенням Київської 
міської профспілки 
працівників АПК.

Свою роботу профспілковий ко
мітет здійснює за планом, що 
складається на півріччя. На за

сіданнях профком розглядає пробле
ми виробничого й соціального харак
теру, найважливішими серед яких є 
виплата заробітної плати, поліпшен
ня умов та безпеки праці, оздоровлен
ня працівників та їхніх дітей, робота 
в осінньозимовий і веснянолітній пе
ріоди тощо.

Членів профспілкової організації 
інформують про діяльність проф кому, 
роботу вищих профспілкових органів 
через стенд «Профспілкове життя». 
Профком щорічно звітує на зборах про 
виконану роботу. Профактив, фахівці 
комбінату мають можливість ознайо
митися з актуальними питаннями 
профспілкового руху, соціального діа
логу з владою, охорони праці на ви
робництві через профспілкові видан

ня: «Профспілкові вісті», «Бібліотечка 
голови профспілкового комітету», 
«Київські профспілки».

Профспілковий комітет приділяє 
значну увагу вирішенню питань еко
номічного та соціального захисту пра
цівників. Для цього використовують
ся різні форми профспілкового впли
ву. У регулюванні питань зайнятості, 
соціальних пільг тощо використову
ють колективний договір. Члени 
проф кому проводять активну та плід
ну роботу щодо укладання колдогово
ру, узгодження інтересів працівників 
із роботодавцем.

Через колективний договір трудо
вому колективу вдалося вирішити 
низку питань з удосконалення та роз
витку виробництва, поліпшення соці
ального захисту працівників, забезпе
чення здорових і безпечних умов пра
ці, а також передбачити кілька додат
кових пільг і компенсацій працівни
кам понад норми, встановлені законо
давством, а саме:

 нагородження відзнакою «Заслу
жений працівник» ПАТ «Київхліб» і 
одноразове заохочення – 1 000 грн;

 нагородження Почесною грамо
тою «Ветеран виробництва» ПАТ 
«Київ хліб» із грошовою винагородою 
– 500 грн;

 надання матеріальної допомоги 
у зв’язку з народженням дитини в роз
мірі двох мінімальних заробітних 
плат;

 надання родичам померлого пра
цівника матеріальної допомоги в роз
мірі 1 000 грн;

 надання матеріальної допомоги 
непрацюючим працівникам, які наго
роджені відзнакою «Заслужений пра
цівник» ПАТ «Київхліб» у розмірі 1 050 
грн;

 надання матеріальної допомоги 
на оздоровлення у зв’язку зі щорічною 
відпусткою (робітникам – 30 % від на
рахованої суми відпускних, працівни
кам непромислової групи, керівни
кам, фахівцям та службовцям – 15 % 
від нарахованої суми відпускних);

 преміювання працівників із наго
ди свят (Новий рік, Великдень, День 
працівників харчової промисловос
ті);

 преміювання працівників у 
зв’язку з ювілейною датою (50 років із 
дня народження) в розмірі 500 грн;

 преміювання працівників за до
сягнення у виробничій сфері;

 надання фінансової підтримки на 
придбання шкільного одягу дітям
сиротам та напівсиротам до 18 років, 
а якщо навчаються – до 21 року;

 надання пільгових путівок на 
оздоровлення та профілактичне ліку
вання (дітямінвалідам та дітям із ба
гатодітних сімей віком від 7 до 18 ро
ків – безкоштовно);

 зменшення вартості путівок на 
базу відпочинку «Ранок» Білоцерків
ського хлібокомбінату (працівникам 
до 20%, дітям працівників до 50%) 
тощо.

бота з оздоровлення працівників та 
членів їхніх сімей на базі відпочинку 
«Ранок» Білоцерківського хлібокомбі
нату, де за 2011 рік оздоровлено 38 осіб, 
на здешевлення вартості путівок ви
користано 24 000 гривень.

В оздоровчих таборах «Бриганти
на» та «Водограй» торік відпочило 52 
дитини членів профспілки.

За рішенням Президії Київської 
міської профспілки працівників АПК 
колективний договір ДП ПАТ «Київ
хліб» Хлібокомбінат № 10 взяв участь 
у конкурсі на кращий колективний 
договір за 2011 рік серед підприємств 
і організацій агропромислового комп
лексу України.

Активна співпраця з адміністра
цією дає можливість профкому спіль
но вирішувати питання щодо охорони 
праці, своєчасної підготовки підпри
ємства до роботи в осінньозимовий 
період, забезпечення працівників спе
ціальним одягом і взуттям. Значне 
місце у вирішені таких питань нада
ється старшому громадському інспек
тору – голові постійної комісії профко
му з охорони праці, громадським ін
спекторам з охорони праці.

Щорічно на підприємстві розробля
ють «Комплексні заходи щодо досяг
нення встановлених нормативів без
пеки, гігієни праці та виробничого се
редовища, підвищення існуючого рів
ня охорони праці, запобігання випад
ків виробничого травматизму, профе
сійного захворювання», що є обов’яз
ковим додатком до колективного до
говору.

На комплексні заходи розділу ко
лективного договору «Охорона праці» 
2011 року витрачено 633 000 гривень.

Атестація робочих місць за умова
ми праці проводиться своєчасно й на 
належному рівні.

Під керівництвом профкому пра
цюють постійні комісії з питань:

 організаційної роботи;
 соціального захисту членів проф

спілки;
 охорони праці;
 культурномасової, спортивної 

роботи та оздоровлення.
Особливо активно працює остання 

комісія. Протягом року на хлібокомбі
наті організовують і проводять вечори 
відпочинку з концертами художньої 

самодіяльності, з розважальними кон
курсами, відбуваються зустрічі з відо
мими людьми. Кожен член профспіл
ки, якщо є бажання, має змогу відвіда
ти театральноконцертні заходи, взяти 
участь в екскурсіях вихідного дня.

Торік організовано 24 екскурсії Ки
євом та іншими місцями України 
(Львів, Одеса, Полтава, Хмельниць
кий, с. Рибаківка тощо).

Не залишається поза увагою чле
нів комісії з питань культурно
масової, спортивної роботи та 

оздоровлення фізкультурноспортивна 
робота. На комбінаті функціонує тре
нажерний зал. Спортивні команди за
лучаються до участі в спортивних зма
ганнях Спартакіад ПАТ «Київхліб» і 
Київської міської профспілки праців
ників АПК. І як результат, 2011 року 
зведена команда Хлібокомбінату № 10 
та Білоцерківського хлібокомбінату 
посіла І місце в змаганнях з настільно
го тенісу Спартакіади Київської місь
кої профспілки працівників АПК. Крім 
того, торік спортивна команда Хлібо
комбінату № 10 зайняла ІІ місце з ку
льової стрільби, плавання та настіль
ного тенісу, ІV місце з пляжного волей
болу та ІV загальнокомандне місце в 
спортивних змаганнях Спартакіад 
ПАТ «Київхліб».

Протягом багатьох років профспіл
ковий комітет працює послідовно, ви
важено, опираючись на колективну 
думку. Важливим фактором є те, що я 
як голова профкому виконую обо
в’язки голови комісії із соціального 
страхування підприємства.

У центрі уваги профспілкового ко
мітету виробниче та громадське жит
тя підприємства, чільне місце в якому 
посідає людина праці. У профкомі 
люди завжди знаходять розуміння й 
підтримку. Усе це сприяє створенню 
довірливих товариських взаємовідно
син між працівниками хлібокомбіна
ту та є запорукою міцного дружного 
колективу. Свідченням цього є стовід
соткове профчленство.

Всеукраїнський день працівників культури 
та аматорів народного мистецтва

Багато років київську міську профспіл
ку працівників культури очолює  Лідія  
коЛодко. нещодавно Лідія василівна за 
заслуги перед профспілковим рухом, зна
чний особистий внесок у його становлен
ня і розвиток, багаторічну активну роботу 
в профспілкових організаціях галузі була 
нагороджена нагрудним знаком фпУ «За
служений працівник профспілок України». 

Щиро вітаємо її з цією високою нагоро
дою і бажаємо довгих років плідної праці 
в рідному колективі профспілки!

ІII Міжнародний конгрес медичних сестер «Особливості сучасного медсестринства. Світовий досвід». Ялта. Травень 2012 року 

25 квітня 
У Міськпрофраді відбулася 

спільна колегія київської міської 
ради профспілок і профільних уп
рав лінь кМда з питань організації 
оздоровлення дітей влітку 2012 
року.

27 квітня
відбувся заключний галакон

церт конкурсуогляду дитячої твор
чості та художньої самодіяльності 
«Зорепад надій – іі».

28 квітня
У пущіводиці на території спор

тивної бази «пущаводиця» від бувся 
перший міський галузевий турнір з 
волейболу серед дорослих.

1 травня
З нагоди відзначення Міжнарод

ного дня солідарності трудящих 
біля Будинку міської ради профспі
лок були встановлені п’ять палаток, 
в яких фахівці Міськпрофради нада
вали роз’яснення й консультації ки
янам з питань трудового законодав
ства; охорони праці; заробітної пла
ти та тарифів; відпочинку та оздо
ровлення дітей; а також щодо пра
вил і порядку одержання кредитів у 
кредитній спілці «профспілкова 
скарбниця».

10 травня
Голова київської міської ради 

профспілок валентин МеЛьник, 
фахівці апарату Міськпрофради, 
голови її членських організацій 
взяли участь у семінарінараді фпУ 
з питань обговорення проекту но
вого Трудового кодексу України.

20 травня відзначатимуть своє професійне свято 
працівники культури. Ці самовіддані й закохані
в мистецтво і свою професію люди щедро дарують усім 
нам незабутні хвилини радості спілкування зі світом 
високої духовності, вносять у наше життя світоч і сенс, 
роблять нас мудрішими, добрішими й красивішими.

Серед багатьох важливих питань, 
якими опікується профком, є 
питання заробітної плати. Роз

мір середньомісячної заробітної пла
ти на підприємстві за 2011 рік склав 
3 796 грн (2010 рік – 3 402 грн).

За ініціативою профкому в колек
тивному договорі вдалося передбачи
ти норму про перерахування проф
кому 0,6 % коштів від фонду оплати 
праці на організацію культурно
масової та оздоровчої роботи, що пере
вищує норму, встановлену Законом 
України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» та галу
зевою угодою. За 2011 рік сума згада
них коштів склала 301 610 гривень.

За безпосередньою участю проф
спілкового комітету проводилась ро

людмила 
РеШетніКоВа,  
голова профкому

19 ТравнЯ – день наУки в Україні

на обліку в первинній профорганізації інститу
ту – 221 людина, у тому числі два ветерани великої 
вітчизняної війни – савицькиЙ володимир пи
липович і Ткаченко Микола іванович. Голова 
профкому – доктор фізикоматематичних наук, 
провідний науковий співробітник – ЄрМаков во
лодимир Миколайович.

12 травня – Всесвітній день медичних сестер
Шановні медичні сестри!
Від щирого серця дозвольте привітати вас із професійним святом!
Усім нам із дитинства добре знайомий вислів: питання життя і смерті. Зрозуміло, що йдеться про щось 

надзвичайно важливе для тієї чи іншої людини, про те, від чого залежить її подальша доля, а подекуди й саме 
життя. І одним із таких загальновизнаних пріоритетів для кожного з нас є і залишається власне здоров’я. 
Адже його і, справді, ні за які гроші не купиш. І саме ви, медичні сестри, поряд із лікарями та фельдшерами, сто-
їте на сторожі цього дорогоцінного для кожного українця скарбу.

Ви приймаєте пологи в породіль, рятуєте потерпілих в аваріях під час виїзду на місце ДТП бригад «швидкої 
допомоги», допомагаєте немічним пенсіонерам у хоспісах… Ви завжди на передовій лінії вітчизняної медици-
ни –  там, де справді важко, там, де йде боротьба за здоров’я і життя маленьких і дорослих пацієнтів.

Ви чесно виконуєте свій професійний обов’язок і ніколи не нарікаєте на низьку зарплату й не завжди ідеальні 
умови роботи. Працюючи в поті чола, ви здійснюєте велику місію – оберігаєте нас від хвороб, допомагаєте швид-
ше одужати.

За це ми низько вклоняємося вам! Щастя в особистому житті, професійного зростання і, головне, здоров’я 
бажаю всім вам цього святкового дня.

З повагою, голова Київської міської ради профспілок  
Валентин  МельниК

Володимир ЄРМАКОВ

об’єднує 118 первинних профспілкових ор
ганізацій київських установ НАН Украї
ни, розташованих у м. Києві і Київській 
області і налічує 19 605 членів профспілки. 
Постійним діючим органом організації є 
Київський регіональний комітет (КРК) 
профспілки. КРК профспілки домагається 
збільшення бюджетного фінансування 
НАН України до законодавчо визначеного 
рівня, підвищення посадових окладів пра
цівників НАН України до подвійної серед
ньої заробітної плати в промисловості. 

КРК профспілки проводить еконо міко
правову експертизу проектів колективних 
договорів київських установ НАН України, 
і вже 4 роки Київська регіональна організа
ція Профспілки працівників НАН України 
бере участь у конкурсі на кращий колек
тивний договір, який проводить Київська 
міська рада профспілок. Маємо вже 9 пере
можців. КРК профспілки організовує оздо
ровлення і відпочинок працівників київ
ських установ НАН України та членів їхніх 
сімей, дітей з малозабезпечених сімей. 

Представники КРК профспілки входять 

до складу комісії з розгляду клопотань 
щодо надання службового житла Президії 
НАН України та комісії з поселення у гур
тожитки НАН України. У складі КРК проф
спілки створена Молодіжна рада.

Протягом  грудня 2011р. – квітня  2012р. 
у київських первинних організаціях проф
спілки відбулися звіти і вибори. Оновлен
ня голів профспілкових комітетів у них 
становить 30%. Серед голів профспілкових 
комітетів – понад 53% жінок, 10 голів проф
спілкових комітетів молодше 35 років.

27 квітня 2012 р. 
відбулася звітнови
бор на конференція 
профспілки. на аль
тернативній основі 
головою кроп знову 
обрано сТоЛЯрова 
в.М. Також обрано 
новий склад крк 
профспілки, членів  
цк від кроп і делега
тів V з’їзду профспіл
ки, який відбудеться 
29 травня 2012р.

Київська регіональна організація  
Профспілки працівників НАН України

Голова Київської 
міської профспілки 
працівників  
агропромислового 
комплексу  
Ольга ЛОпАТА

профком інституту
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Ваша думка є важливою для нас. Адреса редакції: 
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Його було організовано з ме
тою активізації фізкуль
турнооздо ровчої та спортив

номасової роботи в трудових колек
тивах, спортивних клубах підпри
ємств, організацій, установ промис
лової та соціальної сфер міста Киє
ва, популяризації і пропаганди здо
рового способу життя серед киян і 
присвячено Міжнародному дню со
лідарності трудящих.

Судити змагання доручили ви
знаним фахівцям своєї справи: Ва
силю Хуторному, Юрію Середі, Ана
толію Агеєву, Леонідові Бондаряку, 
Валерію Пересекіну, Костянтину 
Хуторному.

Отже, у запеклій боротьбі перше 
місце виборола команда Київського 

Спецпропозиції  
від «Київпрофтуру»

 КАлЕНдАР  
   ПАМ’яТНИХ дАТ

СПОРТ

Чорногорія   –  
335 євро/особа
Греція  –  
від 627 євро/особа
Болгарія  –  
від 350 євро/особа
Хорватія –  
від  472 євро/особа
Туреччина  –  
від 505 доларів/особа
Іспанія  –  
від 465 євро/особа
Шрі-Ланка  –  
від 836 доларів/особа

1 травня
Міжнародний день 
солідарності трудящих
3 травня
Міжнародний день  
свободи преси
5 травня
Міжнародний день боротьби  
за права інвалідів
Всесвітній день акушерки
7 травня
День радіо
8 травня
Міжнародний день Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця
9 травня
День Перемоги 
12 травня
Всесвітній день медичних 
сестер
13 травня
День матері
15 травня
Міжнародний день сім’ї
17 травня
Всесвітній день 
інформаційного суспільства
Всесвітній день пульмонолога
18 травня
Міжнародний день музеїв
19 травня
День Європи в Україні
День науки в Україні
20 травня
Всесвітній день метролога
Всесвітній день травматолога
День банківських працівників 
в Україні
Всеукраїнський день 
працівників культури та 
аматорів народного мистецтва
22 травня
Міжнародний день
біологічної різноманітності
24 травня
Вознесіння Господнє
День кадровика
25 травня
День філолога
26 травня
День працівників видавництв, 
поліграфії і 
книгорозповсюдження України
27 травня
День працівників хімічної 
галузі
28 травня
День прикордонника
29 травня
Міжнародний день 
миротворців ООН
30 травня
Всесвітній день боротьби 
проти астми та алергії
31 травня
Всесвітній день  
без тютюну

ДП «КиївПрофтур»  Ресторан  
«Міредо»

Наша адреса: вул. Хрещатик, 16  
(вхід в арку Будинку Профспілок). 
Тел. (044) 360-85-68.  www.miredo.com.ua.

У переддень  
Першотравня  
в ПущіВодиці, на базі 
КДЮСШ «ПущаВоди
ця», відбувся перший 
міський галузевий 
турнір із волейболу 
серед киян віком  
від 40 і старше років.

У здоровому тілі – здоровий дух!

міського комітету профспілки пра
цівників житловокомунального 
господарства та сфери послуг (капі
тан команди – працівник ЖКГ Дес
нянського району м. Києва Зінаїда 
Кальченко). Друге місце – у коман
ди Київської міської ради профспі
лок (капітан команди – Віктор Фе
дюшин). «Бронзу» здобула команда 
профспілки авіабудівників. А чет
верте  місце посіла команда Київ
ської міської профспілки працівни
ків агропромислового комплексу.

Це одне з небагатьох місць у центрі столиці,  
де можна зануритись у чарівну атмосферу  
живої музики й розміреного спокою.

Ми приймаємо замовлення на проведен-
ня банкетів, фуршетів, корпоративних  
вечірок і ділових зустрічей.

 фонд солідарності  
Київської міської ради профспілок

Зробити членський внесок можна за реквізитами:
р/р № 26005329085 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві,

МФО 380805, ЄдРПОУ 02670408

КС «Профспілкова скарбниця»
Задля поліпшення умов проживання членів кредитної спілки,   
зокрема досягнення комфорту в типовій міській квартирі, від-
чутного зменшення витрат на опалення без значних капітало-
вкладень – пропонуємо АКЦІЮ «Тепла оселя»:

За детальнішою інформацією  
звертайтеся за тел: 
278-08-21, 278-08-83, 279-20-73

Ціль кредитування:
•заміна вікон, дверей, батарей;
•встановлення котлів;
•встановлення лічильників на світло  
та воду;
•газифікація будинку;
•утеплення фасадів будинків.

Головна умова надання кредиту –  
наявність  рахунку-фактури!
Термін дії акції – з 03 травня 2012 р. 
по 31 грудня 2012 р.
Максимальна сума кредиту – 20 000 грн, 
терміном на 12 місяців зі знижкою 10%  
на річний відсоток.

Щовечора з 19.00 для Вас грають наші піаністи.
Завжди Вам раді.

Травень

Тел./факс: 279 08 97




