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Дорогі жінки і
иро вітаю вас з Міжнародним 
жіночим днем -  8 березня!

Сенс, який ми вкладаємо у це 
свято, складний, багатогранний -  
від прадавньої боротьби жінок за 
громадянські й соціальні права до 
вшанування Жінки як такої, в усіх її 
іпостасях і якостях.

А розпочалося все з демонстрації, проведеної саме 8 березня 
1857-го року в Нью-Йорку робітницями текстильної промис
ловості й фабрик з пошиття одягу, які виступили проти важ
ких умов праці й низької заробітної плати. Жінки вимагали 
скорочення робочого дня (тоді вони працювали до шістнадця
ти годин на добу), й плату за труд таку, як у чоловіків.

Через півсторіччя, 8-го березня 1908-го року, Нью-Йоркська 
жіноча соціал-демократична організація провела мітинг, який також увійшов до історії. Того 
дня понад 15 000 представниць прекрасної статі пройшли маршем через усе місто, знову 
виборюючи для себе виборче право, скорочення робочого дня, рівноправність з чоловіками, ви
ступили й проти експлуатації дитячої праці.

І вже наступного, 1909-го року, Соціалістична партія Америки увічнила історично значущу 
дату 8 березня, проголосивши її Національним жіночим днем, офіційним святом.

У  1910-му делегатки із США прибули до Копенгагену на Другу Міжнародну Конференцію жі- 
нок-соціалісток. Саме тоді, 27 серпня, понад 100 учасниць із 17 країн (серед них була й відома 
німкеня Клара Цеткін,) вирішили щороку в березні відзначати Міжнародний день солідарності 
жінок у боротьбі за повні політичні, економічні й соціальні права.

Трансформуючись у часі, змінюючи й доповнюючи свій зміст, це свято впевнено крокує пла
нетою вже третє століття й не втратило актуальності! Так само, як лишаються актуаль
ними найголовніші й визначальні принципи й категорії нашого буття -  соціальна справедли
вість, гендерна рівність, вічна жіночність, краса материнства, всеперемагаюча сила кохання 
й світло любові.

Тож, шановне жіноцтво, нехай гідно оцінюється ваша плідна й сумлінна діяльність у родинно
му колі й на робочій ниві, оспівується краса й всебічна обдарованість, аби завжди мали гарний 
настрій і були впевнені у власних силах! Від душі бажаю вам, а також вашим рідним і близьким, 
міцного здоров'я й довголіття, сімейного щастя й добробуту, максимальної самореалізації та 
взаємної любові. І усім нам -  миру, злагоди й чистого неба над головою!

Валентин МЕЛЬНИК, голова Міськпрофради
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На порядку 
денному -

Трудовий кодекс
лютого 2016 року 
в залі засідань 
Об'єднання проф

спілок, організацій проф
спілок у м. Києві «Київ
ська міська рада проф
спілок» відбувся Круглий 
стіл на тему: «Реформу
вання трудового законо

давства. Проблеми. Динаміка. Перспективи».
Гостей та учасників заходу привітав Голова Міськпроф

ради В. П. Мельник. Він же й провів засідання.
Член робочої групи, що опікується проектом Трудового 

кодексу України, З. М. Васильова виступила з інформацією 
про наявні напрацювання з даного питання.

Представники профактиву міста, зі свого боку, висло
вили своє бачення проблеми реформування трудового за
конодавства й поділилися думками щодо окремих статей 
Трудового кодексу, які в майбутньому розглядатимуться 
робочою групою.

Управління
організаційно-інформаційної роботи
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Столичні профспілки -  за соціальну справедливість!
го ю5І,оЄ

ш

лютого, як і щоро
ку, прогресивне 
людство відзна
чило Всесвітній 

День соціальної справедливості.
«День такий є, але соціальної 

справедливості в Україні нема!» 
-  цю думку висловили практично 
всі кияни, з якими напередодні 
свята спілкувалися фахівці Міськ
профради й представники Моло
діжної Ради профспілок Києва.

Соціальна справедливість -  одна з найголовніших 
цінностей суспільства, запорука його стабільності й 
благополуччя. Вона є основою життєдіяльності будь- 
якої демократичної держави, котра, за визначенням, 
має забезпечувати своїм громадянам рівні права й 
можливості. Наявність несправедливості (політичної, 
економічної, правової, соціальної) навпаки -  уне
можливлює безконфліктне, мирне життя всередині 
країни та гармонійні міжнародні відносини.

201619 лютого 2016 року на 
майданчику перед прохідною 
ДП «Антонов» (проспект Пере
моги, 100) Київська Міськпроф- 
рада розташувала інформаційні 
намети -  для встановлення жи
вого зв'язку з мешканцями сто
лиці, обговорення актуальних 
питань щодо наявності соціаль
ної справедливості як у їхньому 
житті, так і в нашій державі в 
цілому.

Люди охоче йшли на діалог, з 
цікавістю переглядали інформа
ційні листки, завдяки яким могли 
більше дізнатися про різнобічну 
діяльність Об'єднання профспі
лок, організацій профспілок у 
м. Києві, спрямовану на захист 
прав, свобод та інтересів своїх 
членів, брали активну участь у 
соціологічному опитуванні.

Олена МОРГУН, «КП»
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Хто, якщо НЕ ми?
Звернення Президії Міськпрофради 
до депутатів Київської міської ради

П
рожитковий мінімум 
у країні має визначати 
стандарти соцзабез
печення й захище
ності українців, але в Києві, у 

порівнянні з іншими регіонами, 
життя є дорожчим у рази.

Рівень доходів і витрат у сто
лиці істотно відрізняється від 
регіональних відповідних по
казників. Так, через подорож
чання комунальних послуг і 
продуктів харчування, вижити 
на визначений мінімум, який 
становить 1378 гривень, у Києві 
практично неможливо!

Президія Міськпрофради 
вважає, що прожитковий мі
німум для киян повинен бути 
вищим, у порівнянні з іншими 
регіонами, й пропонує закріпи
ти цю позицію законодавчо.

Політика жорстких соці
альних обмежень, далека від

конституційних норм соціаль
ної справедливості, згортання 
державних гарантій, занепад 
київських промислових підпри
ємств, скорочення асигнувань 
на охорону праці, поширення 
безробіття, особливо серед 
молоді (47% молодих киян не 
можуть працевлаштуватися), 
зарплатні борги (близько 88 
млн. грн. у м. Києві), немож
ливість утримання за рахунок 
місцевого бюджету підприємств 
бюджетної галузі, комуналь
ної власності та інфраструктури 
столиці -  усе це є результатом 
дефіциту коштів з Державного 
бюджету на виконання деле
гованих повноважень по Києву 
протягом останніх років.

Податок на доходи фізич
них осіб є одним з найбільших 
джерел поповнення столичного 
бюджету, і сума обіцяних суб-

венцій з державного бюджету 
не може компенсувати повніс
тю розмір забраного податку на 
доходи киян, тому обмеженість 
бюджетних коштів не дозволяє 
повною мірою вирішити всі 
ключові проблеми. З 2011 року 
Київ став єдиним містом в Укра
їні, яке віддає державі 60% по
датку на доходи фізичних осіб, 
тим часом як інші міста перера
ховують 40%!

Столичні профспілки про
понують депутатам Київради 
разом вимагати від централь
ної влади повернення столиці 
фінансових преференцій у ви
гляді половини надходжень від 
податку на прибуток і в повному 
обсязі податку на доходи фізич
них осіб для виконання функцій, 
передбачених Законом України 
«Про столицю України -  місто- 
герой Київ».

Фінансова самодостатність 
стане відправною точкою, запо
рукою підвищення соціальних 
стандартів життя киян. Віднай
деться можливість встановити, 
за рахунок міського бюджету, му
ніципальну надбавку вчителям, 
лікарям, працівникам закладів 
культури, соціальним працівни
кам у розмірі 35% від посадо

вого окладу. Уможливиться за
безпечення адресної соціальної 
допомоги інвалідам, ветеранам 
війни, одиноким матерям та ба
гатодітним сім'ям, реформуван
ня житлово-комунального госпо
дарства, подальше поліпшення 
інвестиційного клімату та засто
сування інноваційних механізмів 
управління містом.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ -  2016: 
СПОДІВАННЯ Й РЕАЛІЇ

9 лютого поточного року в залі засідань Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» відбувся 
семінар на тему: «Соціальний захист. Законодавчі зміни у пільгах та порядок їх надання малозахищеним категоріям громадян у 2016 році».

У
 заході взяли участь Го
лова Міськпрофради 
В. П. Мельник, керів
ники й фахівці апара
ту й підрозділів Об'єднання 

профспілок, організацій проф
спілок у м. Києві, заступник 
Голови Федерації профспілок 
України С. М. Кондрюк, заступ
ники начальника управління 
пільг, державної та регіональ
ної допомоги -  начальник від
ділу соціальних гарантій КМДА 
В. В. Шицька й начальник від
ділу пільг та розрахунків за 
житлово-комунальні послуги
Н. М. Литвин, а також заступ

ник Директора департаменту 
-  начальник відділу адресного 
надання пільг, компенсацій та 
житлових субсидій Мінсоцпо- 
літики Т. Г. Голубенко.

З привітальним словом до 
гостей та учасників семінару 
звернувся Валентин Мельник. 
Він акцентував увагу на над
звичайно складних соціаль
но-політичних та економічних 
умовах, в яких нині дово
диться працювати, підкрес
лив особливу роль і значення 
конструктивних активних дій 
з боку столичних профспілок, 
спрямованих на поліпшення 
умов праці й життєдіяльності 
киян, захист їх інтересів і прав, 
зокрема щодо отримання 
пільг.

З гострою критикою важкої 
ситуації, що склалася в країні в 
наслідок антисоціальної по
літики нинішнього Кабінету 
міністрів України, виступив 
заступник Голови Федерації 
профспілок України С. М. Кон- 
дрюк. Предметом його уваги 
стали: зменшення в рази спо
живчої вартості заробітної 
плати й мільярдна по ній за
боргованість; помітне зде
шевлення робочої сили; ско
рочення легальної зайнятості 
громадян; ліквідація пенсій
ної системи, переддефолтний 
стан фондів соціального стра

хування; неоднозначність жит
лових субсидій, що сприяють 
закріпленню низького рівня 
зарплат, зміцнюють бідність 
та депопуляризують легальну 
працю; подальший «віджим» 
профспілкового майна; під
міна профспілок іншими гро
мадськими організаціями.

Доповіді В. В. Шицької 
(«Надання допомоги на дітей 
одиноким матерям і тимчасо
вої допомоги на дітей, бать
ки яких ухиляються від спла
ти аліментів з 01.01.2016 р.») 
та Н. М. Литвин («Надання 
пільг на житлово-комуналь
ні послуги, послуги зв'язку та 
компенсаційні виплати за піль
гове перевезення громадян»)

викликали у присутніх щирий 
інтерес, а також багато запитань.

До обговорення цих пи
тань долучилася й заступник 
Директора департаменту -  
начальник відділу адресного 
надання пільг, компенсацій 
та житлових субсидій Мініс
терства соціальної політики 
Т. Г. Голубенко.

Роз'яснення щодо нових 
умов надання зазначеної до
помоги й пільг розміщено 
на офіційних сайтах КМДА та 
Мінсоцполітики України.

Управління організаційно- 
інформаційної роботи 

Міськпрофради, 
фото Олексія ПЕТРУНІ

Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua
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Профспілки категорично проти антигуманних нововведень 
у сфері надання житлово-комунальних послуг!

02 лютого 2016 року Верховна Рада України схвалила у першому читанні проект Закону України «Про житло
во-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д від 10. 12. 2015), який передбачає низку нововведень, що вкрай 
негативно позначаться на матеріальному становищі споживачів.
Профспілки Києва та всієї України офіційно звернулися до депутатських фракцій, Комітетів Верховної Ради 
України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, а також з питань соці
альної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з вимогою захистити громадян від можливих фінан
сових ризиків та не допустити тотального наступу на права населення.

Узверненні, зокрема, йдеться про те, що:
1. Вимоги реформування не зможуть ви

конати 75-80% населення України через вкрай 
низькі заробітні плати й пенсії.

2. Нововведення на тлі безробіття чи забор
гованості з виплати заробітної плати здатні при
звести до втрати права власності на житло.

Профспілки внесли значні постатейні зауваження 
до законопроекту з метою:

• Переглянути позицію щодо сплати пені у розмірі 
0,1 % за несвоєчасне внесення плати за житлово-кому
нальні послуги (до 1996 р. пеня становила 0,01% за 1 день 
прострочення платежу). Повернутися до цього питання

можливо за умови виконання Урядом таких заходів:
-  запровадження компенсації за затримку ви

плати заробітної плати;
-  забезпечення приладового обліку енергоре

сурсів та води;
-  встановлення прозорих та економічно об

ґрунтованих тарифів;
-  підвищення ефективності роботи житлово- 

комунальної галузі;
-  розроблення механізму звільнення від пені 

у разі несвоєчасної сплати за житлово-комунальні 
послуги з поважних причин.

• Доопрацювати та уточнити позицію щодо при
пинення надання житлово-комунальних послуг у разі

несплати за них або сплати не в повному обсязі, адже 
законопроектом не передбачені поважні причини, через 
які сплата не відбулася (відрядження, відпустка, тривале 
перебування в лікарні, зарплатна заборгованість тощо).

• Уточнити умови й наслідки, визначити матері
ально відповідальних осіб за несанкціоноване про
никнення до житлового чи нежитлового приміщення 
споживача, без отримання його згоди, у невідкладних 
випадках, пов'язаних з урятуванням людей чи майна.

• Не допустити впровадження додаткових вільних 
цін на послугу з управління багатоквартирним будинком.

Управління організаційно-інформаційної роботи
Міськпрофради

Національна тристороння 
соціально-економічна рада: 

спільний знаменник -  на 
контролі Міськпрофради

19 лютого 2016 року відбулося засідання Національної тристоронньої со
ціально-економічної ради (НТСЕР), на якому розглядалися такі питання: 
«Про тарифи на житлово-комунальні послуги, ціни на газ, електроенергію 
та заходи щодо мінімізації їх впливу на населення та бізнес» і «Про рефор
мування системи охорони здоров'я».

П
роводив засідання 
Голова НТСЕР, міністр 
соціальної політики 
України Павло Ро- 
зенко. Профспілкову делегацію 

очолював Голова СПО об'єднань 
профспілок, Голова ФПУ Григорій 
Осовий, делегацію роботодав
ців -  заступник Голови Ради ФРУ 
Олексій Мірошниченко. Столич
ний регіон представляв голо
ва Міськпрофради, член НТСЕР 
Валентин Мельник.

Обговоривши перше питання, 
Національна тристороння соці
ально-економічна рада вирішила 
рекомендувати Кабінету Міністрів 
України:

-  забезпечувати відкритість, 
прозорість та економічну об
грунтованість дій влади при 
прийнятті рішень, які можуть 
негативно позначитися на рівні 
життя населення;

-  враховуючи Головний ви
сновок, що міститься у Звіті від
повідної Парламентської Робо
чої групи, переглянути рішення 
Кабінету Міністрів України та 
НКРЕКП, передбачити зменшен
ня цін на газ для населення й 
тарифів на житлово-комунальні 
послуги, а також привести у від
повідність до законодавства по
станову Кабінету Міністрів Укра
їни від 01. 06. 2011 № 869 «Про

забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на жит
лово-комунальні послуги»;

-  при підготовці проекту За
кону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про Держав
ний бюджет України на 2016 рік» 
передбачити: фінансування з
державного бюджету місцевим 
бюджетам субвенції на компен
сацію за пільговий проїзд окре
мих категорій громадян; кошти 
на погашення заборгованості 
Державного бюджету України на 
2015 рік підприємствам житлово- 
комунального господарства по 
житловим субсидіям та пільгам, 
які призначені населенню; під
вищення розмірів мінімальної 
заробітної плати, прожиткового 
мінімуму та мінімальної пенсії.

При обговоренні проблем 
щодо реформування системи охо
рони здоров'я, Сторона профспі
лок зазначила, що останнім часом 
у виступах громадських діячів, які 
беруть участь у діяльності робочих 
груп з реформування вітчизняної 
системи охорони здоров'я, нео
дноразово звучали заяви про не
обхідність і неминучість відмови 
від безоплатного надання медич
ної допомоги для усіх категорій 
громадян України, порушувалися 
питання щодо внесення відповід
них змін до законодавчих актів. 
Міністерство охорони здоров'я 
України наразі не дає офіційних

коментарів з цього приводу. За
лишається незрозумілим, яким 
чином такі проекти узгоджують
ся, зокрема, з «Національною 
стратегією реформування систе
ми охорони здоров'я в Україні на 
період 2015 -  2020 років». Щодо 
скорочення кількості стаціонар
них ліжко-місць, то Сторона проф
спілок зазначила, що «такі непо
пулярні заходи не допоможуть 
заощадити кошти, оскільки рівень 
фінансування галузі в принципі не 
відповідає загальноєвропейським 
і державним нормативам та не 
перевищує 4% від ВВП, а 2016
го року обсяг медичної субвен
ції було взагалі зменшено на 2,5 
млрд. грн. Це, в свою чергу, зава
жає впроваджувати передові тех
нології, відтак -  скоротити термін 
лікування в стаціонарі. Тож, змен
шення ліжок лише унеможливить 
своєчасну стаціонарну медичну 
допомогу населенню, передусім 
сільської місцевості. Особливо 
важливо вирішити ці питання у 
контексті роботи хірургічної служ
би, ефективність якої напряму 
залежить від належного матері
ально-технічного забезпечення. 
Не розв'язаною залишається й 
проблема доступності якісних ме
дичних послуг у найвіддаленіших 
куточках держави.

Матеріал підготувала 
заступник Голови КМРП 

Олена ПАНОВА

Відверто про наболіле
16 лютого 2016 року відбулося чергове засідання Пре
зидії Об'єднання профспілок, організацій профспілок 
у м. Києві «Київська міська рада профспілок».

З
ахід традиційно відкрив Голова Міськпрофради Валентин 
Мельник. У зверненні до присутніх він, зокрема, зауважив, що 
схвалений у першому читанні проект Закону України «Про жит
лово-комунальні послуги» містить низку неприпустимих для 
демократичної держави нововведень, що ведуть до подальшого збід

ніння населення, відтак -  значного погіршення умов життя громадян.
Справжньою дискримінацією суспільства Валентин Петрович на

звав запровадження пені за несвоєчасне внесення плати, розміром 
0,1%, за житлово-комунальні послуги. І це на тлі безробіття, зарплатної 
заборгованості, постійного зростання цін і тарифів, низьких заробітних 
плат і пенсій!

Прокоментувати цю ситуацію, а також озвучити нинішні умови на
дання субсидій очільник столичних профспілок запропонував Началь
нику відділу житлових субсидій Управління пільг державної та регіо
нальної допомоги Департаменту соціальної політики КМДА М. В. Бучен- 
ку, спеціально запрошеному на засідання Президії.

Максим Васильович повідомив, що у порівнянні з опалювальним 
сезоном 2014-2015, коли субсидії одержали 52 000 домогосподарств, у 
сезоні 2015-2016 цей показник збільшився до числа 196 000. Позитив
ним фактом він назвав скасування штрафних санкцій, які призначалися 
тоді, коли хтось навмисно чи помилково не вказував, що його доходи 
перевищують розмір, встановлений для отримання субсидії на оплату 
комунальних послуг. Тепер у такому випадку зі споживача стягувати
меться надміру перерахована частина субсидії.

Заступник Голови Міськпрофради О. Л. Панова, виступаючи з інфор
мацією щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприєм
ствах міста та підприємствах, де діють членські організації Міськпроф
ради, зазначила, що згідно з даними Головного управління статистики 
в Києві станом на 01.01.2016 р. загальна сума невиплаченої зарплати 
становила майже 75 млн. грн. Вона підкреслила, що саме завдяки зу
силлям галузевих профспілок у період з 01.01.2015 до 01.01.2016 р. 
цей борг був частково погашений (3,7 млн. грн.). Також Олена Панова 
рекомендувала членським організаціям Міськпрофради, первинним 
профспілковим організаціям підприємств, де наявна заборгованість 
із заробітної плати, провести цільові засідання виборних органів, про
аналізувати стан виконання колективних договорів і виробити план дій 
щодо поліпшення ситуації.

Олена МОРГУН, «КП»

Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua



Гість нашої газети -  співак і композитор,
народний артист України Павло Зібров!

Хто з українців, надто киян, не знає Павла Зіброва? Яскраво обдарований і дуже та
лановитий, колоритний і самобутній, доброзичливий і майже завжди усміхнений, він, 
як композитор і виконавець, дав життя багатьом гарним пісням, що пішли в народ і по 
праву зробили свого автора улюбленцем публіки. Пригадуєте? -  «Я і друзів розумів, і 
ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій -  то Хрещатик, то Хрещатик...», «Мари
на, Марина, любов моя єд ина.», «Білий цвіт на калині, мов фата на д івчині.», «Жен
щина любимая», «Девчонки нашего двора», «Ти для мене все» та багато інших пісень. 
І у переважній більшості з них оспівується Жінка -  кохана, дружина, мати, донька, її 
високе Земне призначення. Тож і закріпився за Павлом образ істинного шанувальника 
жінок, вічно закоханого, палкого й романтичного, надійного та мужнього -  того само
го, справжнього чоловіка, про якого мріють представниці прекрасної статі на всіх кон
тинентах земної кулі.

Цілком логічним кроком для Павла Миколайовича, свого часу, стало ініціювання 
створення (разом з друзями-однодумцями) всеукраїнської громадської організації 
«Партія шанувальників жінок», яка, за усіма правилами, має свій Статут і Постанову 

установчого з'їзду, навіть Кодекс честі члена Партії! Останній документ приємно вражає своїми 16-ма пунктами, в яких утверджу
ється глибока повага до жінок і сформульовані такі шляхетні, винятково чоловічі, морально-етичні й громадянські принципи, 
котрі на сьогоднішній день, на жаль, уже є раритетними.
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авле, ми зустрічаємося з 
Вами напередодні Міжна
родного жіночого дня -  8 бе
резня. Які думки й почуття 

це свято викликає особисто у Вас?
Для мене воно актуально практично 

щодня, тому що моя основна публіка -  
жінки, улюблені наші красуні, мами, ба
бусі, донечки. Але добре, що є така гар
на нагода -  раз на рік вже офіційно при
вітати жіноцтво з Міжнародним днем 8 
березня!

І як вирішуєте це питання? Коли 
ж своїм жінкам влаштовуєте 8 бе
резня -  1-го чи 11-го числа?

Я залишаю дома подарунки, а 
останнім часом -  просто гроші. Мої 
дівчата (дружина й донька) самі виби
рають собі подарунки, самі їх купують 
і, відповідно, самі ж собі дарують, бо 
мене поруч немає. Часом вони обра
жаються або засмучуються, мовляв, я 
у святкові дні належу іншим і відсутній 
у рідній оселі. Але вони все розуміють:

До слова, в мене це не один день, 
тому що концерти починаються вже десь 
з 2, 3 березня й тривають до 8-го, часто і 
до 9 та 10-го! Буває, кажу тим, хто мене за
прошує взяти участь у святкових заходах: 
«Вибачте, я вже зайнятий, мої концерти 
розписані по днях!» У відповідь: «А чи 
можна, щоб Ви хоч 10-го числа привітали 
з 8 березня?» І я погоджуюся -  не відмов
ляю. Отак роки три тому їздив до Одеси. 
Було трохи дивно, але...Отже, виступаю, 
спілкуюся, поздоровляю усіх жінок, а сво
їх, рідних, цього дня не можу привітати 
особисто! І так завжди, з року в рік.

це -  моя робота. Як у пожежника, при
міром, чи лікаря швидкої допомоги...

Так і є, Павле. Ви, як і згадані 
Вами фахівці, до певної міри і ря
туєте, і лікуєте душі й серця міль
йонів слухачів, зокрема слухачок, 
-  гарними мелодіями, добрими й 
мудрими пісенними текстами, го
лосом приємного тембру, власною 
позитивною енергетикою, і, чого 
гріха таїти, непідробним чолові
чим шармом...

Ось і я отримав компліменти на
передодні Жіночого дня, дякую! А

якщо серйозно, то 99,9% моїх пісень 
і справді людяні, добрі. У переважній 
більшості вони -  про любов, про ви
сокі, гарні, теплі стосунки між чолові
ком і жінкою. Пишу пісні про щасливі 
взаємини й почуття, бо переконаний, 
що слова мають сильну енергетику, 
яка здатна впливати на наше життя: як 
скажеш, так і станеться. Тому плакси
вих пісень намагаюся не створювати 
й не брати до свого репертуару. І без 
того у нас в Україні не дуже весела об
становка зараз. Отже -  тільки мажор! 
Мається на увазі мажор у словах, у 
змісті творів, а в музиці, звичайно, 
можуть бути й мінорні нотки, вони да
ють душевний щем -  це добре, але у 
словах лише мажор має бути -  надія, 
весна, радість і любов!

Користуючись нагодою, вітаю усіх 
жінок, зокрема київських профспілча- 
нок, з цим прекрасним святом! Весна 
в країні вже почалася, навіть якщо на 
дворі лютий -  усі ми це добре відчу
ваємо! Природа пробуджується, коти 
кричать під вікнами й не дають спати, 
жінки й дівчата поступово відмовля
ються від зимового гардеробу і одя
гають міні-спіднички, глибокі деколь
те, роблять гарні зачіски. Дай Боже, 
шановні жінки, щоб ви мали такий 
піднесений настрій, відчували під
вищену увагу з боку чоловіків, чули 
компліменти, отримували подарунки 
й квіти не тільки 8-го березня чи на
передодні цього свята, а якомога час
тіше, протягом усього року!

Як Голова «Партії шанувальників 
жінок», звертаюся до усіх чоловіків: 
хлопці, мужики, чоловіки, хлопчи
ки! Звертайте увагу на жінок часті
ше! Від того ви ж самі будете щасли
вішими й здоровішими!

Оскільки наше видання нале
жить профспілкам Міськпрофра- 
ди, хотілося дізнатися Вашої думки 
про профспілки як такі, в цілому.

Профспілки -  це потрібна річ. 
Тому що народ має об'єднуватися 
й захищати себе, свої права. Один в

полі не воїн, як відомо. Але дуже багато залежить 
від лідера. Тут треба розуміти, кого вибираєте: чи 
він дбатиме про власні кишені та інтереси, а чи го
товий, якщо знадобиться, кидатися на амбразуру, 
щоб належним чином обстоювати інтереси людей, 
якими має опікуватися. Мені щастило на сильних 
профспілкових лідерів практично скрізь, де свого 
часу працював!

Бажаю кожному колективу підприємств, орга
нізацій уважно дивитися, кого вони роблять сво
їм профспілковим лідером. Обирайте, друзі, до
брих і достойних людей, тоді й матимете гарні 
результати!

До слова про «гарні результати»: подарую три 
свої компакт-диски тим вашим спілчанам, ко
трі першими дадуть правильні відповіді на мої 
запитання:

1. Скільки разів у житті Павло Зібров збривав 
свої вуса -  один раз, двічі або багато разів?

2. Якими музичними інструментами Павло 
Зібров досконало володіє?

Уже підписую призи для переможців. А Міськ- 
профраді від душі бажаю зміцнення позицій, збіль
шення членства, успіхів та реальних гарних результа
тів у боротьбі за права й свободи людини праці! Хай 
вам щастить і до нових зустрічей!

Шановні читачі! Відповіді на конкурсні запитання 
від Павла Зіброва надсилайте на електронну пошто
ву скриньку Міськпрофради: profspilka1@ukr.net, 
або телефонуйте за номером (044) 279 04 92. Перші 
три учасники, які нададуть правильні відповіді на 
обидва запитання, отримають компакт-диск артиста 
з його автографом.

Розмову вела Олена МОРГУН, «КП»
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Розповсю дж ується
безкош товно

Шановні читачі!
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
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