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Профспілки проти бідності
в Україні
«Ні – бідності в Україні!», «За гідну працю і справедливу зарплату», «Зупинити антисоціальну агресію!», «Stop наступу на трудові права!», «Молодь за
достатню кількість місць», «Людина
праці – найвища цінність країни!». Під
такими гаслами з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю 15 жовтня
близько 5 тис. спілчан зібралися біля
Будинку Уряду, щоб висловити свій
протест руйнівній політиці влади. Однією з найчисельніших була делегація
Київської міської ради профспілок.

М

ета заходу – привер- денною самовідданою працею
нути увагу громад- створюють промисловий потенськості до реформ ціал, забезпечують продовольчу
Кабінету Міністрів безпеку і обороноздатність краУкраїни, що призведуть до по- їни. До Уряду нас привела деррушення трудових прав людини жавна політика жорстких соціпраці та зубожіння українського альних обмежень, що далека від
народу.
конституційних норм соціальної
Мітинг, в якому взяли участь справедливості. Це жорсткий напредставники галузевих проф- ступ на трудові права і згортанспілкових організацій і регіо- ня державних гарантій. Падіння
нальних об’єднань профспілок, реальної заробітної плати, повідкрив Голова Федерації проф- ширення безробіття, зарплатні
спілок України Григорій Осовий. борги, стрімке підвищення цін і
«7 жовтня на Всеукраїнсько- тарифів, масштабне знецінення
му форумі профспілок «За гідну трудових доходів і заощаджень
працю і добробут людини» ми унаслідок обвалу гривні – це
очікували на відвертий діалог з прямий шлях до бідності. На труПрем’єр-міністром, – наголосив довому фронті щорічно гинуть
Григорій Осовий. – Не вийшло. майже 1 тис. працівників і більЧи то часу не було, чи бажання. ше 10 тис. стають інвалідами. Це
Тоді ми вирішили: якщо Уряд не більше, ніж втрати військових
йде до профспілок, то ми підемо під час АТО на сході. Чи це турбує
до Уряду. Ми заявили про це вла- Уряд? Мабуть, ні. Тому що пладі публічно і ми це зробили. Сьо- нується скорочення асигнувань
годні – попереджувальна акція на охорону праці, зменшення
протесту профспілок,
грошової компенсащо проходить напеції постраждалим та
редодні Міжнародсім’ям загиблих праного дня боротьби з
цівників. Хіба цього
бідністю. Представхотіли люди від ноники з усіх регіонів
вої влади після Майкраїни та галузей екодану? Звичайно, ні».
номіки зібралися тут,
Федерація профщоб сказати рішуче
спілок України рішувисловили
«Ні!» зубожінню баче виступає проти
гатомільйонної армії
такої антисоціальної
Уряду свої
трудівників, які щополітики і вимагає
вимоги

Майже
тис.
спілчан
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від влади повернутися обличчям
до людей. «Зробивши доленосний вибір на користь європейської інтеграції, разом з міжнародним профспілковим рухом ми
зобов’язані солідарними діями
забезпечити справедливе ставлення 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, кваліфіковані українські робітники,
аграрії, інженери, науковці? Звичайно, ні. Так не має бути в цивілізованій країні!». Профспілки
також рішуче виступають проти
руйнування соціального страхування робітників як демократичного 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 роботодавцями. 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 політики жорсткої економії на рядових
громадянах.

На мітингу також виступили голова профкому КП «Київпастранс» Сергій Болденюк,
інженер-конструктор ДП «Антонов» Людмила Скосарєва,
медики, освітяни, студенти столичних вишів, а також шахтарі
та представники різних галузей
з усіх регіонів України.
У своїх виступах представники трудових колективів наголошували на тому, що державна
соціальна політика далека від
конституційних норм соціаль-

ної справедливості. За їхніми
словами, яскравим прикладом антисоціальної політики є
підвищення в поточному році
цін і тарифів на газ, житловокомунальні та транспортні послуги, товари першої необхідності, продукти харчування при
одночасному
заморожуванні
мінімальної зарплати, пенсій,
штучно заниженому прожитковому мінімумі, поширенні
безробіття, зарплатних боргах і
(Продовження на стор. 2)

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 стандарти 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 перекладаються 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 розпочнуть 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».
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(Закінчення. Початок на стор. 1)

дискримінації в оплаті праці бюджетників. Учасники акції ухвалили вимоги до Президента,
Кабінету Міністрів, а також звернення 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 борги та забезпечити виплати застрахованим особам у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування,
зокрема в зоні проведення АТО,
а також підтримати законодавчі пропозиції профспілок
щодо надійного захисту права
на своєчасне отримання винагороди за працю.
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4. Жорстко боротися з тіньовою економікою і ухиленням
від сплати податків.
5. Підвищити з 1 січня 2015
року рівень мінімальної зарплати, пенсії, прожиткового мінімуму не менш ніж на рівень інфляції
за 2014 рік і відновити повноцінну індексацію трудових доходів,
пенсій і соціальних виплат.
6. Ліквідувати дискримінацію в оплаті праці працівників
бюджетної сфери і зайнятих
на державний службі та в органах місцевого самоврядування.
7. Повернути державним
інспекціям скасоване право
вільного доступу до робочих
місць для гарантованого захисту трудових прав, життя та
здоров’я кожного працівника.
8. При проведенні економічних реформ забезпечити поступове досягнення європейських соціальних стандартів.
9. Забезпечити ефективний
соціальний діалог з профспілками та розпочати переговори
з укладення нової Генеральної
угоди, галузевих і територіаль-

них угод, виходячи із засад, проголошених Президентом України 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 стандартів життя, передусім у сферах
зайнятості, оплати, безпеки праці, оподаткування, соціального

розвитку, ефективного використання виробничого та трудового
потенціалу країни для успішної
конкуренції на світових ринках.
Тетяна ЛАРІНА, «КП»
Фото Кирила ЛАТИШЕВА

u марафон

u ПІДТРИМКА СПІЛЧАНАМ

У неспокійний для країни час Київська міська
організація Профспілки працівників освіти
і науки України надає
благодійну допомогу
військовослужбовцям
Збройних сил України,
які боронять цілісність
нашої держави та віддають своє життя заради миру в країні.

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 працівниць компанії, один із яких є добровольцем. Усі
вони в складі військових частин виконують свій патріотичний обов’язок із захисту територіальної цілісності України.

Освітяни Києва –
Збройним силам України

З

важаючи на тривожні
сигнали, які надходили від військових батальйонів 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), натільна білизна (1600), засоби
особистої гігієни (1500), ноутбуки (2). Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України
Олександр Яцунь зазначив, що

освітяни Києва не лишаються
осторонь нагальних проблем
Збройних сил, їх оснащення та
соціального побуту. Профспілка освітян Києва також сприяє
одужанню вчителя ЗНЗ № 104
Костянтина Пенделєєва. З березня 27-річний десантник воював проти терористів у складі
95-ї окремої аеромобільної
бригади. У бою під Лисичанськом 20 липня був важко поранений. Його мама Ольга
Костянтинівна працює офтальмологом у школі-інтернаті № 4
для слабозорих дітей. Найбільше вражає бійця обсяг роботи
медиків, які, працюючи цілодобово, намагаються морально
підтримувати військових. На стінах палати наших воїнів розвішані дитячі малюнки. Те, що на
них зображено, можна
описати одним реченням: діти хочуть миру і
захоплюються мужністю
своїх учителів.

Сайт міськпрофради: profrada.kiev.ua, facebook.com/profrada

У вересні відбулася зустріч
голови Київської міської організації профспілки Олександра
Яцуня із заступником військового комісара м. Києва Олексієм Юрчуком, під час якої було
підписано договір про подальшу співпрацю. У свою чергу Київський міський військовий комісаріат висловив подяку голові
Київської міської організації
Профспілки працівників освіти
і науки України, освітянам столиці та колективу організації за
активну участь у громадськополітичному житті міста-героя
Києва, надання благодійної допомоги військовослужбовцям
Збройних сил України та плідну
взаємну співпрацю.
Як зазначив Олександр
Яцунь, профспілкова підтримка бійцям АТО надаватиметься
й надалі.
Прес-служба
Київської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України

А

дміністрація підприємства та профспілковий
комітет не залишилися
осторонь і надали всебічну підтримку своїм колегам –
членам Профспілки авіабудівників 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 коштів для учасників АТО та гуманітарної допомоги для їхніх сімей.
Першими відгукнулися працівники деревообробного цеху, де цехком очолює Олена Баранович.
Як розповів «КП» голова
профспілкового комітету ДАХК
«Артем» Олександр Кельїн, за
рішенням профкому всім учасникам АТО та працівницям компанії, чоловіки котрих беруть
участь у військових діях, було
надано грошову допомогу в розмірі 1 тис. грн кожному. За ініціативою профкому, підтриманою
цеховими комітетами, нині активно проводиться збір коштів,
що спрямовуються на першочергові потреби армійців. Без матеріальної допомоги не залишився
жоден мобілізований працівник.
«Ми постійно підтримуємо
зв’язок з усіма мобілізованими

військовослужбовцями, – розповідає 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 закуповуємо бронежилети, рації, комплекти форми, взуття, термобілизну.
Профспілковий комітет, цехкоми
також підтримують постійний
контакт з родинами військово
службовців, допомагають у придбанні необхідних товарів. Окрім
того, працівники підприємства
постійно збирають і передають
необхідні речі та продукти сім’ям
мобілізованих спілчан. Цю благородну місію взяла на себе комісія
профкому з благодійної діяльності. Голова комісії Світлана Добровольська залучає до цієї роботи
також київський Дитячий фонд».
За словами Олександра Кельїна, зібрана допомога через
волонтерів передається безпосередньо до військових частин.
Допомагають заводчани й іншим
учасникам АТО. Небайдужі працівники у вільний від роботи час
приїздять до військового шпиталю, де надають велику підтримку пораненим бійцям та їхнім
рідним.
Тетяна РУБАН, «КП»
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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. Цього року своє професійне свято та 12-річчя від дня заснування святкують працівники кредитної спілки
«Профспілкова скарбниця» Київської міської ради профспілок.

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, ознайомитися з новими кредитними
та депозитними програмами.
Протягом дня тут побували
184 особи та було оформлено
20 кредитів.
Про те, з якими здобутками зустріла ця установа своє
професійне свято, як працював її колектив протягом року,
«Київські профспілки» поцікавилися у голови правління КС
«ПС» Лариси Прядко.
«За 12 років стабільної роботи «Профспілкової скарбниці»
свої фінансові можливості поліпшили понад 11 тисяч киян, –
розповіла Лариса Прядко. – Ми
надаємо кредити на споживчі
та соціальні цілі. Великим попитом серед спілчан користуються пит на рівень довіри, фінансової
програми будівництва і ремонту спроможності, хочу підкреслити,
житла, оздоровлення і навчання, що наша кредитна спілка з гіднісвесілля, народження, придбан- тю витримала випробування, не
ня товарів. У нас також діють призупиняла своїх зобов’язань
проекти, спрямовані на поліп- перед позичальниками та прошення та збереження здоров’я довжувала кредитування своїх
членів профспілок і їхніх сімей, членів. І коли виникла пожежа в
а також проводяться різнома- Будинку профспілок, ми наступнітні акції: «Закоханий кредит», ного ж дня, переїхавши до тим«Жіноча примха», «Оздоров- часового приміщення на вулиці
чий», «Школярик», «Освітній», Марини Раскової, повідомили
«Великодній», «Тепла оселя», про зміну адреси своїм клієнтам
«Господар». Є також акційний і не припиняли видавати кредикредит «Професійний», приуро- ти та депозити вкладникам».
чений до галузевих професійних
У своїй повсякденній роботі
свят. Усього ж протягом 9 міся- працівники КС «ПС» прагнуть
ців поточного року за цільовим зробити все від них залежне,
призначенням кредитна спілка щоб люди, які звернулися до
видала 1882 кредити. Також на них, відчули якісну перевагу
395 осіб збільшилася кількість профспілкового кредитування
її членів. І це зважаючи на те, порівняно з послугами інших фіщо умови, в яких доводилося нансових структур і установ. Репрацювати установі впродовж зультати фінансового аналізу ді2013–2014 років, не були осо- яльності інших кредитних спілок
бливо сприятливими. Сьогоден- свідчать, що КС «ПС» і справді
ня, зумовлене подіями на Май- має найменший відсоток за кодані, соціально-економічними ристування кредитом, фактично
потрясіннями в країні, поставило це 17,5% його суми.
перед «ПрофспілкоА про те, що завою
скарбницею»
пропоновані
тут
життєво необхідне
послуги дійсно влазавдання провадити
штовують
людей,
дуже помірковану,
свідчить той факт,
обережну й до найщо переважна більменших деталей вишість членів КС
ц. р. КС «ПС»
важену політику. У
«ПС» є її постійними
цей складний час,
користувачами. Фібуло видано
коли фінансові уста1882 цільових нансова надійність
нови проходять іскредитної
спілки
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За
місяців
кредити

зробила її привабливою для
тих, хто прагне заощадити свої
кошти. «Для соціально незахищених верств населення відсотки по депозитах у кредитній
спілці є суттєвою надбавкою до
заробітних плат і пенсій, можливістю підтримати свій родинний
бюджет й особистий добробут»,
– зазначила Лариса Прядко.
У день відкритих дверей
«Київським профспілкам» вдалося поспілкуватися з кількома

Якщо член кредитної спілки має
змогу сплатити кредит достроково, то відсоток, що нараховувався в договорі, також зменшується. Тобто на момент оплати
позичальник сплачує лише свої
відсотки. Для надання кредитів
спілка залучає депозитні внески.
Одним з пріоритетних напрямів діяльності КС «ПС» є її
прозорість та максимальний доступ до інформації. Відповідь на
будь-яке своє запитання пози-

входять до складу Київської
міської ради профспілок. За
словами Лариси Прядко, в надійності своїх позичальників
КС «ПС» може бути впевнена.
Кредитна спілка тісно спів
працює з головами профорганізацій, які знають своїх спілчан особисто, впевнені в їхній
платоспроможності та через
кредитну спілку допомагають
їм вирішувати питання щодо
отримання фінансових послуг. 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 спілки та заповнює відповідну заяву. Як запевняють працівники
установи, на противагу іншим
банкам і установам для отримання кредиту не потрібно великого пакета документів. Від
позичальника не вимагають ні
застави, ні страхових виплат, ні
сплати комісійних. І, власне, на
сам кредит не потрібно очікувати тривалий час.
Ось уже шостий рік поспіль
головні позиції щодо зростання
членства в кредитній спілці посідають міські організації профспілок житлово-комунального господарства, зв’язку й енергетики.
З нагоди свята Лариса Прядко
побажала членам кредитної спіл-

Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця», головне кредо
якої: «Працювати для спілчан,
їхнього добробуту та соціальноекономічного захисту», заснована членами галузевих профспілкових організацій Київської
міської ради профспілок задля
соціального захисту спілчан.
членами КС «ПС». Під час розмов виявилося, що дехто з них
звертається до кредитної спілки
вже по 5–7, а то й 9 разів. Якщо
на перший і другий кредити нараховується певна кредитна
ставка, то вже на третій вона починає знижуватися, а на наступні є ще нижчою.
За словами Лариси Прядко,
діяльність КС «ПС» щодо позичальників є досить лояльною.

чальник може отримати, звернувшись безпосереднього до
працівників установи, а також
під час проведення щорічних
зборів, де Правління та Спостережна рада КС «ПС» звітують
про фінансовий стан.
Водночас слід звернути увагу
на те, що членом кредитної спілки може бути не кожен пересічний громадянин, а лише члени
профспілкових організацій, що

ки фінансової стабільності, миру
та добробуту, запевнивши, що
працівники установи зроблять
усе можливе для їх якісного обслуговування. «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»

Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua, facebook.com/profrada
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u ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я

Спортивна школа відчиняє двері
Дитячо-юнацька спортивна школа
з боротьби та боксу Київської міської ради профспілок розташована в
центрі Подолу на Контрактовій площі. Цей відомий борцівський зал
збудований ще за часів Другої світової війни. Школу очолює призер
чемпіонатів СРСР з греко-римської
боротьби, майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер
України Микола Мошковський.

Г

оловною метою діяльності педаго
гічно-тренерського колективу є
гармонійний вплив на розвиток
особистих здібностей дітей і підлітків, зміцнення їхнього здоров’я, загартування 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 резервіст. Заняття проводять досвідчені
тренери та керівники з професійним підходом до тренувального процесу, котрі
ретельно розробляють програми з урахуванням сучасних методичних і педагогічних вимог. Греко-римська боротьба

– вдалий вибір, оскільки вона сприяє інтелектуальному, естетичному, вольовому вихованню, зміцнює здоров’я, гармонійно розвиває статуру та фізичні якості.
Сьогодні двері спортивої школи відчинені для всіх, хто прагне стати атлетичним, сильним і спритним. Заняття безкоштовні завдяки профспілкам та Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності. ДЮСШ у своєму
розпорядженні має обладнані зали боротьби, з усім необхідним спортивним
інвентарем, у різних районах міста, а
саме Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Подільському,
на Куренівці та Виноградарі.

u БЛАГОДІЙНІСТЬ

u дозвілля

Чужих
дітей
не буває

Київська міська рада
профспілок та її членські організації традиційно організовують та
проводять святкові заходи для дітей під час
зимових канікул.

зв’язку із складною
соціально-політичною
ситуацією, що виникла
на сході України, велика кількість сімей змушені
тимчасово проживати в інших
регіонах, у тому числі в м. Києві, й опинилися в скрутному
фінансовому становищі. Багато дітей, батьки яких беруть
участь у бойових діях, перебувають у пригніченому емоційному стані.
Київська міська рада профспілок виступила з ініціативою
провести у День Святого Миколая благодійні вистави в ЦДКС
«Український дім» для цих дітей і подарувати їм радість.
Пропонуємо
членським
профспілковим організаціям,
господарникам та іншим небайдужим людям взяти участь
у фінансуванні благодійного
проекту – придбанні квитків і
подарунків для дітей.

іськпрофрада спільно
з членськими профспілковими
організаціями міста під час
зимових канікул буде проводити
головну профспілкову ялинку та
святкові новорічно-різдвяні заходи
для дітей і підлітків у Національному центрі ділового та культурного
співробітництва
«Український
дім» з 26 грудня 2014 по 11 січня
2015 року.
Започатковано традицію проведення 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, перемагають злі сили задля утвердження добра та веселого святкування Нового року.
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Протягом року наші спортсмени брали 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’ятеро вихованців ДЮСШ посіли І місце, четверо – ІІ місце, тринадцятеро –
ІІІ місце;
– чемпіонатах України, де один
спортсмен посів І місце, четверо – ІІ місце, п’ятеро – ІІІ місце.
Крім того, вихованці школи є переможцями 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 організовує та проводить змагання з грекоримської боротьби за участю як досвідчених спортсменів, так і початківців,
зокрема Всеукраїнський турнір, присвячений пам’яті майстра спорту СРСР,
заслуженого тренера України Леоніда
Гайріяна.
Влітку для вихованців школи працюють спортивно-оздоровчі табори в різних регіонах України. За сприяння Київської міської ради профспілок вдалося
провести навчально-тренувальний збір і
оздоровити понад 135 осіб.
ДЮСШ з боротьби та боксу проводить 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 філіалах: Подільський район – вул. Новомостицька, 10, СШ № 243; вул. Гонгадзе,
20-І, СШ № 6; Дніпровський район – вул.
Березняківська, 34, СШ № 228; Деснянський район – вул. Бальзака 42/20, СК
«Гонг»; Дарницький район – вул. Бориспільська, 8, СК «Восход».
Крім того, кваліфіковані тренери з боротьби та боксу можуть проводити курси
самооборони.

Рік Новий вже на порозі!
Розпочнеться свято в центральній круглій залі, де дітей зустрічатимуть казкові персонажі і
проводитимуться ігрова масоворозважальна програма за участю
Діда Мороза, веселі вікторини та
конкурси. У концертній залі відбудеться весела вистава «Пригоди козаків у Шанхаї». Триватиме
кожен захід близько двох годин.
Після вистави діти отримають новорічні подарунки.
Вартість запрошення з подарунком – 155 грн (у т. ч. 55 грн – вартість подарунка вагою 600 г). Кількість місць у концертній залі – 477.
Ми потурбувались і про найменших – дошкільнят, яких гостинно 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 подарунка).
Також організації можуть, за
бажанням, придбати новорічні подарунки від вітчизняного виробДодаткову інформацію можна одержати в Управлінні з гуника вагою 600 г і вартістю 55 грн.
манітарних
питань та міжнародної роботи за тел.: (044) 272Запрошуємо членські органі11-24
і
у
Фінансовому
управлінні за тел.: (044) 272-11-06.
зації до співпраці. Міськпрофрада приймає заявки на придбання
Управління з гуманітарних питань
квитків та подарунків.
та міжнародної роботи Київміськпрофради

Відповідальна за випуск: Тетяна РУБАН
Фото: Олег КРАСІЛЬНІЧУК, Кирило ЛАТИШЕВ
Верстка: Тетяна МОЛОДИКА
Адреса редакції:
01042, м. Київ, бульв. Дружби народів, 5
Тел.: 528-70-49, e-mail: profrada.kiev.u@ukr.net

Віддруковано у друкарні
ТОВ «Інтерекспресдрук»
м. Київ, вул. Сосніних, 3
Замовлення

Наклад
5 000 прим.
Розповсюджується
безкоштовно

Шановні читаті!
Шпальти газети «Київські профспілки» відкриті для вас.
Телефонуйте, пишіть, приходьте! Ми завжди вам раді.
Ваша думка є важливою для нас.
Сайт міськпрофради: profrada.kiev.ua,
facebook.com/profrada

