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Мета заходу – привер-
нути увагу громад-
ськості до реформ 
Кабінету Міністрів 

України, що призведуть до по-
рушення трудових прав людини 
праці та зубожіння українського 
народу.

Мітинг, в якому взяли участь 
представники галузевих проф-
спілкових організацій і регіо-
нальних об’єднань профспілок, 
відкрив Голова Федерації проф-
спілок України Григорій Осовий.

«7 жовтня на Всеукраїнсько-
му форумі профспілок «За гідну 
працю і добробут людини» ми 
очікували на відвертий діалог з 
Прем’єр-міністром, – наголосив 
Григорій Осовий. – Не вийшло. 
Чи то часу не було, чи бажання. 
Тоді ми вирішили: якщо Уряд не 
йде до профспілок, то ми підемо 
до Уряду. Ми заявили про це вла-
ді публічно і ми це зробили. Сьо-
годні – попереджувальна акція 
протесту профспілок, 
що проходить напе-
редодні Міжнарод-
ного дня боротьби з 
бідністю. Представ-
ники з усіх регіонів 
країни та галузей еко-
номіки зібралися тут, 
щоб сказати рішуче 
«Ні!» зубожінню ба-
гатомільйонної армії 
трудівників, які що-

денною самовідданою працею 
створюють промисловий потен-
ціал, забезпечують продовольчу 
безпеку і обороноздатність кра-
їни. До Уряду нас привела дер-
жавна політика жорстких соці-
альних обмежень, що далека від 
конституційних норм соціальної 
справедливості. Це жорсткий на-
ступ на трудові права і згортан-
ня державних гарантій. Падіння 
реальної заробітної плати, по-
ширення безробіття, зарплатні 
борги, стрімке підвищення цін і 
тарифів, масштабне знецінення 
трудових доходів і заощаджень 
унаслідок обвалу гривні – це 
прямий шлях до бідності. На тру-
довому фронті щорічно гинуть 
майже 1 тис. працівників і біль-
ше 10 тис. стають інвалідами. Це 
більше, ніж втрати військових 
під час АТО на сході. Чи це турбує 
Уряд? Мабуть, ні. Тому що пла-
нується скорочення асигнувань 
на охорону праці, зменшення 

грошової компенса-
ції постраждалим та 
сім’ям загиблих пра-
цівників. Хіба цього 
хотіли люди від но-
вої влади після Май-
дану? Звичайно, ні».

Федерація проф-
спілок України рішу-
че виступає проти 
такої антисоціальної 
політики і вимагає 

від влади повернутися обличчям 
до людей. «Зробивши доленос-
ний вибір на користь європей-
ської інтеграції, разом з міжна-
родним профспілковим рухом ми 
зобов’язані солідарними діями 
забезпечити справедливе став-
лення до людини праці, змінити 
її життя на краще, в тому числі і в 
Україні, – заявив Григорій Осовий. 
– Соромно сказати, що за рівнем 
заробітної плати наша країна – на 
останньому місці в Європі. Хіба 
цього заслуговують освічені, ква-
ліфіковані українські робітники, 
аграрії, інженери, науковці? Зви-
чайно, ні. Так не має бути в ци-
вілізованій країні!». Профспілки 
також рішуче виступають проти 
руйнування соціального страху-
вання робітників як демократич-
ного інституту самоврядування 
за участю профспілок і важливої 
складової соціального захисту 
громадян. Вони вимагають від 
Уряду відкликати з парламенту 
антисоціальний законопроект 
№ 5080 і сісти за стіл переговорів 
з профспілками та роботодавця-
ми. Прикро, що замість пошуку 
економічних джерел наповнення 
бюджету, боротьби з корупцією, 
ліквідації тіньової економіки, 
перекриття каналів вивезення 
національного капіталу Уряд під 
диктат МВФ вдається до політи-
ки жорсткої економії на рядових 
громадянах.

На мітингу також виступи-
ли голова профкому КП «Ки-
ївпастранс» Сергій Болденюк, 
інженер-конструктор ДП «Ан-
тонов» Людмила Скосарєва, 
медики, освітяни, студенти сто-
личних вишів, а також шахтарі 
та представники різних галузей 
з усіх регіонів України.

У своїх виступах представни-
ки трудових колективів наголо-
шували на тому, що державна 
соціальна політика далека від 
конституційних норм соціаль-

ної справедливості. За їхніми 
словами, яскравим прикла-
дом антисоціальної політики є 
підвищення в поточному році 
цін і тарифів на газ, житлово-
комунальні та транспортні по-
слуги, товари першої необхід-
ності, продукти харчування при 
одночасному заморожуванні 
мінімальної зарплати, пенсій, 
штучно заниженому прожит-
ковому мінімумі, поширенні 
безробіття, зарплатних боргах і 

u  АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

«Ні – бідності в Україні!», «За гідну пра-
цю і справедливу зар плату», «Зупини-
ти антисоціальну агресію!», «Stop на-
ступу на трудові права!», «Молодь за 
достатню кількість місць», «Людина 
праці – найвища цінність країни!». Під 
такими гаслами з нагоди Міжнародно-
го дня боротьби з бідністю 15 жовтня 
близько 5 тис. спілчан зібралися біля 
Будинку Уряду, щоб висловити свій 
протест руйнівній політиці влади. Од-
нією з найчисельніших була делегація 
Київської міської ради профспілок.

Майже 
5 тис. 

спілчан 
висЛОвиЛи 
УрядУ свОї 

виМОги

Валентин МЕЛЬНИК, 
голова Київської міської ради профспілок:

«Майдан, як революція гідності, пройшов 
під гаслом «Шлях до євростандартів». І всі ми 
рішуче маємо прямувати до них. Є стандар-
ти влади: прозорість, відкритість, боротьба 
з корупцією, соціальний діалог. Є стандарти 

праці: гідна заробітна плата, що забезпечує не лише відтворення 
робочої сили, а й гідне життя, безбідну старість. Тож ми чекали на 
ефективне, прозоре і зрозуміле управління країною. А що наразі 
маємо? Заборгованість із заробітної плати, зростання тарифів і 
цін, безробіття молоді.

На жаль, сьогодні всі проблеми в державі Урядом переклада-
ються на плечі людини праці. Так, війна відвертає увагу, гальмує 
прогрес. Але Президент запевнив, що війна – не привід, аби не 
проводити реформи.

Сьогодні ми подаємо Уряду сигнал. Якщо нас почують і розпо-
чнуть діалог, це буде кроком у майбутнє. А реформи – вже саме 
майбутнє. Роз’єднати їх неможливо. Якщо цього не станеться, все 
це залишиться черговою профанацією, обіцянками, що ніколи не 
виконувалися».

Профспілки проти бідності 
в Україні

(Продовження на стор. 2)
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дискримінації в оплаті праці бю-
джетників. Учасники акції ухва-
лили вимоги до Президента, 
Кабінету Міністрів, а також звер-
нення до Верховної Ради щодо 
соціально-економічного захисту 
працівників. Було затверджено 
склад делегацій повноважних 
представників профспілок для 
вручення цих вимог та звернень 
адресатам.

Професійні спілки України 
вимагають:

1. Зберегти та створити 
достатню кількість сучасних 
робочих місць, особливо для 
молоді.

2. Не допустити зупинення 
державних підприємств через 
обмеження в енергоресурсах.

3. Погасити зарплатні бор-
ги та забезпечити виплати за-
страхованим особам у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, 
зокрема в зоні проведення АТО, 
а також підтримати законо-
давчі пропозиції профспілок 
щодо надійного захисту права 
на своєчасне отримання вина-
городи за працю.

4. Жорстко боротися з ті-
ньовою економікою і ухиленням 
від сплати податків.

5. Підвищити з 1 січня 2015 
року рівень мінімальної зарпла-
ти, пенсії, прожиткового мініму-
му не менш ніж на рівень інфляції 
за 2014 рік і відновити повноцін-
ну індексацію трудових доходів, 
пенсій і соціальних виплат.

6. Ліквідувати дискриміна-
цію в оплаті праці працівників 
бюджетної сфери і зайнятих 
на державний службі та в орга-
нах місцевого самоврядування.

7. Повернути державним 
інспекціям скасоване право 
вільного доступу до робочих 
місць для гарантованого захис-
ту трудових прав, життя та 
здоров’я кожного працівника.

8. При проведенні економіч-
них реформ забезпечити по-
ступове досягнення європей-
ських соціальних стандартів.

9. Забезпечити ефективний 
соціальний діалог з профспілка-
ми та розпочати переговори 
з укладення нової Генеральної 
угоди, галузевих і територіаль-

них угод, виходячи із засад, про-
голошених Президентом Украї-
ни в Стратегії реформ 2020 та 
Угоді про асоціацію з ЄС. 

Профспілки закликали Уряд 
невідкладно розпочати діалог 
із соціальними партнерами для 

визначення практичних завдань, 
строків, індикаторів та механізмів 
реалізації основної мети реформ 
– досягнення європейських стан-
дартів життя, передусім у сферах 
зайнятості, оплати, безпеки пра-
ці, оподаткування, соціального 

розвитку, ефективного викорис-
тання виробничого та трудового 
потенціалу країни для успішної 
конкуренції на світових ринках.

Тетяна ЛАрІНА, «КП»
Фото Кирила ЛАТиШЕвА

Адміністрація підприєм-
ства та профспілковий 
комітет не залишилися 
осторонь і надали все-

бічну підтримку своїм колегам – 
членам Профспілки авіабудівни-
ків України. Перелік необхідної 
допомоги, речей безпосередньо 
узгоджували з мобілізованими 
бійцями та їхніми сім’ями.

Із перших днів АТО первинка 
заводу підтримала мобілізованих 
бійців: було організовано збір ко-
штів для учасників АТО та гумані-
тарної допомоги для їхніх сімей. 
Першими відгукнулися працівни-
ки деревообробного цеху, де цех-
ком очолює Олена Баранович.

Як розповів «КП» голова 
профспілкового комітету ДАХК 
«Артем» Олександр Кельїн, за 
рішенням профкому всім учас-
никам АТО та працівницям ком-
панії, чоловіки котрих беруть 
участь у військових діях, було 
надано грошову допомогу в роз-
мірі 1 тис. грн кожному. За ініці-
ативою профкому, підтриманою 
цеховими комітетами, нині ак-
тивно проводиться збір коштів, 
що спрямовуються на першочер-
гові потреби армійців. Без мате-
ріальної допомоги не залишився 
жоден мобілізований працівник. 

«Ми постійно підтримуємо 
зв’язок з усіма мобілізованими 

військовослужбовцями, – роз-
повідає Олександр Кельїн. – Під 
час розмов з бійцями уточнюємо 
перелік того, що дійсно потрібно, 
аби зібрані трудовим колективом 
гроші не були витрачені марно. За 
заявками військових закуповує-
мо бронежилети, рації, комплек-
ти форми, взуття, термобілизну. 
Профспілковий комітет, цехкоми 
також підтримують постійний 
контакт з родинами військово-
службовців, допомагають у при-
дбанні необхідних товарів. Окрім 
того, працівники підприємства 
постійно збирають і передають 
необхідні речі та продукти сім’ям 
мобілізованих спілчан. Цю благо-
родну місію взяла на себе комісія 
профкому з благодійної діяльнос-
ті. Голова комісії Світлана Добро-
вольська залучає до цієї роботи 
також київський Дитячий фонд».

За словами Олександра Ке-
льїна, зібрана допомога через 
волонтерів передається безпо-
середньо до військових частин. 
Допомагають заводчани й іншим 
учасникам АТО. Небайдужі пра-
цівники у вільний від роботи час 
приїздять до військового шпита-
лю, де надають велику підтрим-
ку пораненим бійцям та їхнім 
рідним. 

Тетяна рУБАН, «КП»

Зважаючи на тривожні 
сигнали, які надходи-
ли від військових ба-
тальйонів щодо нестачі 

оснащення, вчителі, викладачі 
та студенти зробили вагомий 
внесок у зміцнення обороно-
здатності Української армії. Так, 
солдати отримали гуманітарну 
допомогу у вигляді вантажу з 
речами першої необхідності, а 
саме: спальні мішки (700 шт.), 
прогумовані плащі (200), на-
тільна білизна (1600), засоби 
особистої гігієни (1500), ноут-
буки (2). Голова Київської місь-
кої організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки України 
Олександр Яцунь зазначив, що 

освітяни Києва не лишаються 
осторонь нагальних проблем 
Збройних сил, їх оснащення та 
соціального побуту. Профспіл-
ка освітян Києва також сприяє 
одужанню вчителя ЗНЗ № 104 
Костянтина Пенделєєва. З бе-
резня 27-річний десантник во-
ював проти терористів у складі 
95-ї окремої аеромобільної 
бригади. У бою під Лисичан-
ськом 20 липня був важко по-
ранений. Його мама Ольга 
Костянтинівна працює офталь-
мологом у школі-інтернаті № 4 
для слабозорих дітей. Найбіль-
ше вражає бійця обсяг роботи 
медиків, які, працюючи цілодо-
бово, намагаються морально 

підтримувати військо-
вих. На стінах палати на-
ших воїнів розвішані ди-
тячі малюнки. Те, що на 
них зображено, можна 
описати одним речен-
ням: діти хочуть миру і 
захоплюються мужністю 
своїх учителів.

У вересні відбулася зустріч 
голови Київської міської орга-
нізації профспілки Олександра 
Яцуня із заступником військо-
вого комісара м. Києва Олексі-
єм Юрчуком, під час якої було 
підписано договір про подаль-
шу співпрацю. У свою чергу Ки-
ївський міський військовий ко-
місаріат висловив подяку голові 
Київської міської організації 
Профспілки працівників освіти 
і науки України, освітянам сто-
лиці та колективу організації за 
активну участь у громадсько-
політичному житті міста-героя 
Києва, надання благодійної до-
помоги військовослужбовцям 
Збройних сил України та плідну 
взаємну співпрацю. 

Як зазначив Олександр 
Яцунь, профспілкова підтрим-
ка бійцям АТО надаватиметься 
й надалі.

Прес-служба 
Київської міської організа-

ції Профспілки  працівників 
 освіти і науки України

u  ПІДТРИМКА СПІЛЧАНАМu  МАРАФОН

Освітяни Києва –  
Збройним силам України

для армії як для себе
Під час проведення мобілізації від дАХК «Артем» 
призвано шестеро працівників, що беруть участь в 
антитерористичній операції на сході країни. Крім 
того, до зони АТО вирушили чоловіки двох праців-
ниць компанії, один із яких є добровольцем. Усі 
вони в складі військових частин виконують свій па-
тріотичний обов’язок із захисту територіальної ці-
лісності України.

У неспокійний для кра-
їни час Київська міська 
організація Профспіл-
ки працівників освіти 
і науки України надає 
благодійну допомогу 
військовослужбовцям 
Збройних сил України, 
які боронять цілісність 
нашої держави та від-
дають своє життя зара-
ди миру в країні.

(Закінчення. Початок на стор. 1) Профспілки проти бідності в Україні
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З нагоди свята кредитна 
спілка «Профспілкова 
скарбниця» (КС «ПС») 
провела День відкритих 

дверей. Усі охочі мали змогу 
дізнатися про її роботу та види 
послуг, які вона надає, ознайо-
митися з новими кредитними 
та депозитними програмами. 
Протягом дня тут побували 
184 особи та було оформлено 
20 кредитів.

Про те, з якими здобутка-
ми зустріла ця установа своє 
професійне свято, як працю-
вав її колектив протягом року, 
«Київські профспілки» поціка-
вилися у голови правління КС 
«ПС» Лариси Прядко.

«За 12 років стабільної робо-
ти «Профспілкової скарбниці» 
свої фінансові можливості по-
ліпшили понад 11 тисяч киян, – 
розповіла Лариса Прядко. – Ми 
надаємо кредити на споживчі 
та соціальні цілі. Великим попи-
том серед спілчан користуються 
програми будівництва і ремонту 
житла, оздоровлення і навчання, 
весілля, народження, придбан-
ня товарів. У нас також діють 
проекти, спрямовані на поліп-
шення та збереження здоров’я 
членів профспілок і їхніх сімей, 
а також проводяться різнома-
нітні акції: «Закоханий кредит», 
«Жіноча примха», «Оздоров-
чий», «Школярик», «Освітній», 
«Великодній», «Тепла оселя», 
«Господар». Є також акційний 
кредит «Професійний», приуро-
чений до галузевих професійних 
свят. Усього ж протягом 9 міся-
ців поточного року за цільовим 
призначенням кредитна спілка 
видала 1882 кредити. Також на 
395 осіб збільшилася кількість 
її членів. І це зважаючи на те, 
що умови, в яких доводилося 
працювати установі впродовж 
2013–2014 років, не були осо-
бливо сприятливими. Сьогоден-
ня, зумовлене подіями на Май-
дані, соціально-економічними 
потрясіннями в країні, поставило 
перед «Профспілко-
вою скарбницею» 
життєво необхідне 
завдання провадити 
дуже помірковану, 
обережну й до най-
менших деталей ви-
важену політику. У 
цей складний час, 
коли фінансові уста-
нови проходять іс-

пит на рівень довіри, фінансової 
спроможності, хочу підкреслити, 
що наша кредитна спілка з гідніс-
тю витримала випробування, не 
призупиняла своїх зобов’язань 
перед позичальниками та про-
довжувала кредитування своїх 
членів. І коли виникла пожежа в 
Будинку профспілок, ми наступ-
ного ж дня, переїхавши до тим-
часового приміщення на вулиці 
Марини Раскової, повідомили 
про зміну адреси своїм клієнтам 
і не припиняли видавати креди-
ти та депозити вкладникам».

У своїй повсякденній роботі 
працівники КС «ПС» прагнуть 
зробити все від них залежне, 
щоб люди, які звернулися до 
них, відчули якісну перевагу 
профспілкового кредитування 
порівняно з послугами інших фі-
нансових структур і установ. Ре-
зультати фінансового аналізу ді-
яльності інших кредитних спілок 
свідчать, що КС «ПС» і справді 
має найменший відсоток за ко-
ристування кредитом, фактично 
це 17,5% його суми. 

А про те, що за-
пропоновані тут 
послуги дійсно вла-
штовують людей, 
свідчить той факт, 
що переважна біль-
шість членів КС 
«ПС» є її постійними 
користувачами. Фі-
нансова надійність 
кредитної спілки 

зробила її привабливою для 
тих, хто прагне заощадити свої 
кошти. «Для соціально неза-
хищених верств населення від-
сотки по депозитах у кредитній 
спілці є суттєвою надбавкою до 
заробітних плат і пенсій, можли-
вістю підтримати свій родинний 
бюджет й особистий добробут», 
– зазначила Лариса Прядко.

У день відкритих дверей 
«Київським профспілкам» вда-
лося поспілкуватися з кількома 

членами КС «ПС». Під час роз-
мов виявилося, що дехто з них 
звертається до кредитної спілки 
вже по 5–7, а то й 9 разів. Якщо 
на перший і другий кредити на-
раховується певна кредитна 
ставка, то вже на третій вона по-
чинає знижуватися, а на наступ-
ні є ще нижчою. 

За словами Лариси Прядко, 
діяльність КС «ПС» щодо пози-
чальників є досить лояльною. 

Якщо член кредитної спілки має 
змогу сплатити кредит достро-
ково, то відсоток, що нарахову-
вався в договорі, також зменшу-
ється. Тобто на момент оплати 
позичальник сплачує лише свої 
відсотки. Для надання кредитів 
спілка залучає депозитні внески.

Одним з пріоритетних на-
прямів діяльності КС «ПС» є її 
прозорість та максимальний до-
ступ до інформації. Відповідь на 
будь-яке своє запитання пози-

чальник може отримати, звер-
нувшись безпосереднього до 
працівників установи, а також 
під час проведення щорічних 
зборів, де Правління та Спосте-
режна рада КС «ПС» звітують 
про фінансовий стан.

Водночас слід звернути увагу 
на те, що членом кредитної спіл-
ки може бути не кожен пересіч-
ний громадянин, а лише члени 
профспілкових організацій, що 

входять до складу Київської 
міської ради профспілок. За 
словами Лариси Прядко, в на-
дійності своїх позичальників 
КС «ПС» може бути впевнена. 
Кредитна спілка тісно спів-
працює з головами профорга-
нізацій, які знають своїх спіл-
чан особисто, впевнені в їхній 
платоспроможності та через 
кредитну спілку допомагають 
їм вирішувати питання щодо 
отримання фінансових по-
слуг. Маючи на руках довідку 
про середню заробітну плату 
за останні 6 місяців, договір 
поруки за підписом голови 
профкому і будь-кого з членів 
своєї родини, позичальник 
приходить до кредитної спіл-
ки та заповнює відповідну за-
яву. Як запевняють працівники 
установи, на противагу іншим 
банкам і установам для отри-
мання кредиту не потрібно ве-
ликого пакета документів. Від 

позичальника не вимагають ні 
застави, ні страхових виплат, ні 
сплати комісійних. І, власне, на 
сам кредит не потрібно очікува-
ти тривалий час.

Ось уже шостий рік поспіль 
головні позиції щодо зростання 
членства в кредитній спілці посі-
дають міські організації профспі-
лок житлово-комунального гос-
подарства, зв’язку й енергетики. 

З нагоди свята Лариса Прядко 
побажала членам кредитної спіл-

ки фінансової стабільності, миру 
та добробуту, запевнивши, що 
працівники установи зроблять 
усе можливе для їх якісного об-
слуговування. «У цей складний 
економічний період ми маємо 
бути згуртовані і сильні духом, 
впевнені у своїх рішеннях і діях, 
адже попереду – велика спільна 
робота», – наголосила вона.

Тетяна рУБАН, «КП»

u  ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

«Наше кредо: працювати 
для добробуту спілчан»

16 жовтня вся кредитно-кооперативна громадськість України разом з 208 мільйонами представників 
кредитно-кооперативного руху із 103 країн світу відзначала Міжнародний день кредитних спілок. Цьо-

го року своє професійне свято та 12-річчя від дня заснування святкують працівники кредитної спілки 
«Профспілкова скарбниця» Київської міської ради профспілок. 

За 9 
місяців 
Ц. р. Кс «Пс» 

БУЛО видАНО 
1882 ЦІЛьОвиХ 

КрЕдиТи

Кредитна спілка «Профспілко-
ва скарбниця», головне кредо 
якої: «Працювати для спілчан, 
їхнього добробуту та соціально-
економічного захисту», засно-
вана членами галузевих проф-
спілкових організацій Київської 
міської ради профспілок задля 
соціального захисту спілчан.
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Свідоцтво про державну реєстрацію КУ609-2479

u  ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я

u  ДОЗВІЛЛЯu  БЛАГОДІЙНІСТЬ

Головною метою діяльності педаго-
гічно-тренерського колективу є 
гармонійний вплив на розвиток 
особистих здібностей дітей і під-

літків, зміцнення їхнього здоров’я, загар-
тування та підготовка до складу збірних 
команд міста Києва й України.

До основного складу збірної команди 
України входять три спортсмени школи, 
чотири кандидати до збірної й один ре-
зервіст. Заняття проводять досвідчені 
тренери та керівники з професійним під-
ходом до тренувального процесу, котрі 
ретельно розробляють програми з ура-
хуванням сучасних методичних і педа-
гогічних вимог. Греко-римська боротьба 

– вдалий вибір, оскільки вона сприяє ін-
телектуальному, естетичному, вольово-
му вихованню, зміцнює здоров’я, гармо-
нійно розвиває статуру та фізичні якості. 

Сьогодні двері спортивої школи від-
чинені для всіх, хто прагне стати атлетич-
ним, сильним і спритним. Заняття без-
коштовні завдяки профспілкам та Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. ДЮСШ у своєму 
розпорядженні має обладнані зали бо-
ротьби, з усім необхідним спортивним 
інвентарем, у різних районах міста, а 
саме Дніпровському, Деснянському, Дар-
ницькому, Оболонському, Подільському, 
на Куренівці та Виноградарі.

Протягом року наші спортсмени бра-
ли участь у різноманітних змаганнях, а 
саме:

– чемпіонатах Києва, де семеро 
спортсменів посіли І місце, п’ятеро – ІІ 
місце, семеро – ІІІ місце;

– зональних чемпіонатах України, де 
п’ят  еро вихованців ДЮСШ посіли І міс-
це, четверо – ІІ місце, тринадцятеро – 
ІІІ місце;

– чемпіонатах України, де один 
спортсмен посів І місце, четверо – ІІ міс-
це, п’ятеро – ІІІ місце.

Крім того, вихованці школи є пере-
можцями міжнародних чемпіонатів, 
зокрема Жан Беленюк став бронзовим 

призером на чемпіонаті світу та виборов 
золоту медаль на чемпіонаті Європи; 
Ельмар Нуралієв – бронзовий призер 
чемпіонату Європи.

Щороку 19–21 жовтня ДЮСШ орга-
нізовує та проводить змагання з греко-
римської боротьби за участю як досвід-
чених спортсменів, так і початківців, 
зокрема Всеукраїнський турнір, при-
свячений пам’яті майстра спорту СРСР, 
заслуженого тренера України Леоніда 
Гайріяна. 

Влітку для вихованців школи працю-
ють спортивно-оздоровчі табори в різ-
них регіонах України. За сприяння Київ-
ської міської ради профспілок вдалося 
провести навчально-тренувальний збір і 
оздоровити понад 135 осіб.

ДЮСШ з боротьби та боксу прово-
дить набір дітей віком від 10 років різної 
фізичної підготовки. Заняття проходять 
за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 
10-В, тел.: (044) 425-50-63, а також у фі-
ліалах: Подільський район – вул. Ново-
мостицька, 10, СШ № 243; вул. Гонгадзе, 
20-І, СШ № 6; Дніпровський район – вул. 
Березняківська, 34, СШ № 228; Деснян-
ський район – вул. Бальзака 42/20, СК 
«Гонг»; Дарницький район – вул. Борис-
пільська, 8, СК «Восход».

Крім того, кваліфіковані тренери з бо-
ротьби та боксу можуть проводити курси 
самооборони.

У зв’язку із складною 
соціально-політичною 
ситуацією, що виникла 
на сході України, ве-

лика кількість сімей змушені 
тимчасово проживати в інших 
регіонах, у тому числі в м. Ки-
єві, й опинилися в скрутному 
фінансовому становищі. Бага-
то дітей, батьки яких беруть 
участь у бойових діях, перебу-
вають у пригніченому емоцій-
ному стані. 

Київська міська рада проф-
спілок виступила з ініціативою 
провести у День Святого Мико-
лая благодійні вистави в ЦДКС 
«Український дім» для цих ді-
тей і подарувати їм радість.

Пропонуємо членським 
профспілковим організаціям, 
господарникам та іншим не-
байдужим людям взяти участь 
у фінансуванні благодійного 
проекту – придбанні квитків і 
подарунків для дітей.

Міськпрофрада спільно 
з членськими проф-
спілковими органі-
заціями міста під час 

зимових канікул буде проводити 
головну профспілкову ялинку та 
святкові новорічно-різдвяні заходи 
для дітей і підлітків у Національно-
му центрі ділового та культурного 
співробітництва «Український 
дім» з 26 грудня 2014 по 11 січня 
2015 року.

Започатковано традицію про-
ведення новорічних і різдвяних 
заходів для дітей за мотивами 
улюблених казок народів світу та 
персонажів. Цього року новорічні 
та різдвяні заходи в «Українському 
домі» будуть проходити за участю 
улюблених дитячих персонажів – 
козаків, які мандрують до Китаю 
та долають багато перешкод, пе-
ремагають злі сили задля утвер-
дження добра та веселого святку-
вання Нового року.

Розпочнеться свято в цен-
тральній круглій залі, де дітей зу-
стрічатимуть  казкові персонажі і 
проводитимуться ігрова масово-
розважальна програма за участю 
Діда Мороза, веселі вікторини та 
конкурси. У концертній залі від-
будеться весела вистава «Приго-
ди козаків у Шанхаї». Триватиме 
кожен захід близько двох годин. 
Після вистави діти отримають но-
ворічні подарунки.

Вартість запрошення з подарун-
ком – 155 грн (у т. ч. 55 грн – вар-
тість подарунка вагою 600 г). Кіль-
кість місць у концертній залі – 477.

Ми потурбувались і про най-
менших – дошкільнят, яких гостин-
но чекає Київський академічний 
театр ляльок. У цьому році для 
маленьких глядачів підготували 
прем’єру «Солом’яний бичок». 
Вартість квитка з подарунком –  
125 грн (у т. ч. 55 грн – вартість по-
дарунка).

Також організації можуть, за 
бажанням, придбати новорічні по-
дарунки від вітчизняного вироб-
ника вагою 600 г і вартістю 55 грн.

Запрошуємо членські органі-
зації до співпраці. Міськпрофра-
да приймає заявки на придбання 
квитків та подарунків. 

спортивна школа відчиняє двері

Чужих 
дітей 
не буває

дитячо-юнацька спортивна школа 
з боротьби та боксу Київської місь-
кої ради профспілок розташована в 
центрі Подолу на Контрактовій пло-
щі. Цей відомий борцівський зал 
збудований ще за часів другої сві-
тової війни. Школу очолює призер 
чемпіонатів срср з греко-римської 
боротьби, майстер спорту міжна-
родного класу, заслужений тренер 
України Микола Мошковський.

рік Новий вже на порозі!

Додаткову інформацію можна одержати в Управлінні з гу-
манітарних питань та міжнародної роботи за тел.: (044) 272-
11-24 і у Фінансовому управлінні за тел.: (044) 272-11-06.

Управління з гуманітарних питань  
та міжнародної роботи Київміськпрофради

Київська міська рада 
профспілок та її член-
ські організації тради-
ційно організовують та 
проводять святкові за-
ходи для дітей під час 
зимових канікул.


