
Учасники зборів заслухали інформацію представника робочої 
групи Міськпрофради з обговорення проекту Трудового кодек-
су Оксани Гибало, яка звернула увагу присутніх на значні за-
грози для працівників, закладені у нормах законопроекту, які 

суттєво порушують їх трудові права, а також звужують профспілкові по-
вноваження згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності». 

У ході гострої дискусії представники трудових колективів зазначали, 
що як і попередні проекти Трудового кодексу, новий законопроект міс-
тить чимало негативних антисоціальних норм, і що в разі його ухвалення 
становище найманих працівників надалі погіршуватиметься. Вони напо-
лягали на тому, аби звернутися до народних депутатів з проханням під-
тримати профспілкові позиції при розгляді документа в другому читанні. 

На глибоке переконання представників членських організацій 
 Міськпрофради, прийняття будь-яких нормативно-правових актів щодо 
погіршення прав працівників і профспілок є злочином. 

За підсумками роботи зборів прийнято текст Звернення до парла-
ментських фракцій, комітетів Верховної Ради України, в якому їх учасники 
наполягають на участі експертів МОП у проведенні експертизи Трудового 
кодексу, а також розгляді та врахуванні експертних висновків профіль-
ним Комітетом Верховної Ради, і тільки після цього – винесенні докумен-
та на друге читання.

Управління організаційно-інформаційної роботи,
кадрового забезпечення і загальних питань 

Міськпрофради
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u  СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВО

Новий Трудовий 
кодекс обмежує 

права профспілок
На цьому наголошували учасники зборів профспіл-
кового активу Об’єднання профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві «Київська міська рада проф-
спілок», що відбулися 1 грудня 2015 року.

Шановні колеги, спілчани!
Сердечно вітаю вас із Новорічними та Різдвяними 

святами, які вінчають наші житейські та трудові 
клопоти в році, що минає, сповнюють наснагою до но-
вих звершень у році прийдешньому. Нехай рік, що минає, 
забере всі негаразди, марні хвилювання та сумні спога-
ди, а залишить лише гордість за вірно обраний шлях.

Вірю, що об’єднавши наші зусилля у захисті соціаль-
но-економічних прав та інтересів спілчан, ми зуміє-
мо забезпечити стабільний розвиток нашого рідно-
го міста.

Нехай Новий рік для вас буде щедрим на цікаві плани 
та творчі успіхи, принесе із собою смак нових пере-
мог, впевненість у правильності обраної мети та 

енергію для її досягнення.
Бажаю у Новому, 2016, році міцного здоров’я, мирного 

неба, злагоди, вірних друзів і надійних партнерів, ста-
більності, щасливого та благополучного майбуття, 
нових ідей та позитивного розвитку у ваших справах!

З повагою,
Валентин МЕЛЬНИК, голова Міськпрофради

ЗВЕРНЕННЯ 
зборів профспілкового активу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у  

м. Києві «Київська міська рада профспілок» 
до парламентських фракцій, комітетів Верховної Ради України 

у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України в першому читанні 
за основу проекту Трудового кодексу України 

(реєстр. № 1658)

1 грудня 2015 року        м. Київ
Профспілкові активісти м. Києва на своїх зборах 1 грудня 2015 року обговорили ситуацію, що склалася довкола під-

готовки прийняття Верховною Радою України Трудового кодексу України.
Представники трудових колективів наголосили на необхідності реформування трудового законодавства, як складо-

вої європейської інтеграції України. Але прийняття Верховною Радою України в першому читанні за основу проекту Тру-
дового кодексу України (реєстр. № 1658) викликало значне занепокоєння профспілкового активу м. Києва погіршенням 
цим законопроектом трудових прав всіх працівників, а також звуженням повноважень профспілок згідно із Законом 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Ми повністю підтримуємо ЗАЯВУ Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України в першому читанні проекту Трудового кодексу України 
(від 9 листопада 2015 року).

Впевнені, що вимоги Спільного представницького органу, викладені в Заяві, повинні бути враховані в повному 
обсязі народними депутатами України – членами Комітету соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення.

Особливо ми наполягаємо на участі експертів Міжнародної організації праці в проведенні експертизи проекту ТК 
України, а експертні висновки необхідно розглянути і врахувати даним Комітетом Верховної Ради України і тільки після 
цього виносити цей проект на друге читання. У нас не виникає підозри, що народні депутати – члени Комітету со-
ціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення можуть проігнорувати думку МОП, СПО і нашого Звернення, 
що може призвести до підвищення рівня соціальної напруги в суспільстві, градус якої на сьогодні й так дуже високий. 
Адже звуження прав та законних інтересів працівників, нехтування повноваженнями професійних спілок буде не тіль-
ки грубим порушенням вимог статті 22 Конституції України, а ще й поштовхом до нових невдоволень діями органів 
державної влади.

На наше глибоке переконання, в такій соціально-політичній та економічній ситуації, яка склалася в Україні, коли до 
працівників, з яких стягують податки і які сплачують непомірно високі тарифи за комунальні послуги, прийняття будь-
яких нормативно-правових актів щодо погіршення їх прав є злочинним. Законодавчі послаблення і преференції робо-
тодавцям при звуженні прав і свобод працівників та профспілок історично ніколи не давали росту ВВП, не зменшували 
темпи росту інфляції, а також не знижували соціально-політичну напругу в суспільстві.

З цим аж ніяк не можуть миритися київські профспілки. Тому ми повністю підтримуємо застереження Спільного 
представницького органу від 9 листопада 2015 року і в разі неприйняття принципових наших зауважень та пропозицій 
до проекту Трудового кодексу, усунення профспілкової сторони соціального діалогу від роботи над Трудовою Конститу-
цією залишаємо за собою право домагатися дострокового розпуску Верховної Ради України. 

За дорученням зборів профспілкового активу м. Києва
Голова Київської міської ради профспілок      В. П. Мельник

Прийняття будь-яких нормативно-правових актів щодо 
погіршення прав працівників і профспілок є злочином!

u  ПРИВІТАННЯ

u  ОФІЦІЙНО
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u  КОНФЕРЕНЦІЯ

Заява
до Кабінету Міністрів України

Президії Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві 
«Київська міська рада профспілок»

Київська міська рада профспілок стурбована тим, що у бюджеті країни на 2015 рік не були враховані кошти для проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних 
установ. З цієї причини кожен працівник бюджетної галузі втрачає в середньому 400 грн щомісячно.

Так, наприклад, незабезпеченість у 2015 році бюджету фондом оплати праці медичних працівників складає близько 4,1 млрд грн. Ці кошти необхідні для проведення індексації 
заробітної плати працівникам тільки охорони здоров’я. 

З 1 вересня 2015 року відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, але розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду залишається нижче рівня мінімальної 
зарплати на 366 грн. Це та невиконання Урядом постанов Кабінету Міністрів щодо виплати в повному обсязі стимулюючих надбавок позбавляє щорічно працівників бюджетної 
сфери третини заробітку.

Президія Київської міської ради профспілок вважає за необхідне визнати невиплачену індексацію заробітної плати працівників бюджетної сфери боргом за державою та вжити 
необхідних заходів для його погашення.

Президія Київської міської ради профспілок

У звітній доповіді голова Міськ -
профради Валентин Мельник 
розповів про діяльність міського 
об’єднання столичних профспілок 

і профорганізацій за п’ять років – з груд-
ня 2010-го по листопад 2015-го, що була 
спрямована на захист конституційних, 
соціально-економічних прав та інтересів 
киян, удосконалення внутрішньоспілко-
вої, інформаційної роботи серед галузе-
вих профспілок – членів Міськпрофради. 

У доповіді, зокрема, зазначалося, що 
діяльність у звітному періоді була усклад-
нена низкою змін суспільно-політичного 
життя країни та викликів сьогодення. Кри-
зовий економічний стан більшості галузей 
економіки 2010–2015 років, революцій-
ні події на майдані Незалежності й про-
ведення АТО на сході країни, недостат-
нє фінансове забезпечення бюджетних 
установ та організацій протягом звітного 
періоду створили додаткові проблеми за-
йнятості, заборгованості із заробітної пла-
ти, соціального захисту трудящих і членів 
їхніх сімей, студентів, пенсіонерів. 

Окремі проблемні питання профспіл-
кам спільно із соціальними партнерами 
вдалося вирішити, проте деякі з них зали-
шаються на різних стадіях вирішення та пе-
ребувають під контролем Міськпрофради.

Колективні дії Міськпрофради, галу-
зевих профспілок освіти і науки, охорони 
здоров’я, культури сприяли тому, що в 
бюджетних установах, які фінансуються з 
міського бюджету, заборгованість із зар-
плати відсутня.

Міськпрофрада, її членські організа-
ції приділяли значну увагу укладенню 
та виконанню колективних договорів на 
підприємствах, в установах та організаці-
ях м. Києва.

Виконуючи ЗУ «Про соціальний діалог 
в Україні», Міськпрофрада співпрацюва-
ла з Головним управлінням Пенсійного 
фонду в м. Києві та Головним управлін-
ням Держпраці в Київській області, спіль-
но проводячи консультативно-виїзні на-
ради на підприємствах та в організаціях 

міста за участю первинних профоргані-
зацій, де надавалися роз’яснення щодо 
змін законодавства з питань пенсійного 
забезпечення та охорони праці.

Питання охорони праці, захисту та 
реалізації прав членів профспілок на без-
печну працю залишалися одним з пріори-
тетних напрямів діяльності на рівні з таки-
ми, як зайнятість і заробітна плата.

Для більш широкого залучення молоді 
до профспілкового життя у 2011 році була 
створена Молодіжна рада.

З метою поліпшення роботи та на-
дання кваліфікованої правової допомоги 
членам профспілок м. Києва Міськпроф-
рада в 2012 році створила профспілкову 
адвокатуру. 

Підтримувалася багаторічна профспіл-
кова традиція з організації оздоровлен-
ня та відпочинку дітей і підлітків під час 
шкільних канікул. 

Виступаючи перед учасниками фору-
му, мер Києва Віталій Кличко розповів про 
перспективи розвитку столиці, заходи, що 
їх здійснює КМДА для задоволення по-
треб киян, соціально-економічного захис-
ту працівників. Він також наголосив, що 
завдяки плідній співпраці міської влади 
з профспілками в столиці започатковано 
чимало добрих справ, розроблено багато 
спільних програм і планів на майбутнє.

У виступах делегатів конференції – го-
лови ППО ПАУ на ДП «Антонов» Віктора 
Гуски, голови ППО Північного поштамту 
КМД УДППЗ «Укрпошта» Людмили Бог-
дан, голови Київської міської організації 
Профспілки працівників освіти і науки 
України Олександра Яцуня, голови проф-
кому КП «Керуюча компанія з обслугову-
вання житлового фонду Солом’янського 
району м. Києва» Людмили Онищенко, 
голови ППО ДУ «Інститут ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісарен-
ка НАН України» Галини Зубкової, голо-
ви Молодіжної ради Андрія Івашини та 
інших, зазначалося, що непродумані дії 
Уряду з руйнування системи соціального 
страхування призвели до позбавлення 

трудящих можливості санаторно-курорт-
ного оздоровлення, а дітей – відпочинку 
за кошти соцстраху в літніх оздоровчих 
таборах. Окремої уваги влади потребують 
проблеми, які сьогодні турбують молодих 
людей. Болючим питанням лишається не-
виплата індексації заробітної плати пра-
цівникам бюджетної сфери. 

Голова Федерації профспілок Украї-
ни Григорій Осовий у своєму виступі по-
зитивно оцінив роботу Міськпрофради, 
особисто її голови із захисту соціально-
економічних прав та інтересів членів 
профспілок столиці. Він поінформував 
делегатів і гостей конференції про по-
зицію СПО профспілок щодо Генераль-
ної угоди на наступний термін і проекту 
Трудового кодексу, а також розповів про 
роботу, яку останнім часом здійснювали 
СПО, ФПУ та її членські організації у за-
конодавчій сфері. 

Конференція засвідчила, що внаслідок 
економічної кризи, соціально-економіч-
ної нестабільності, низької результатив-
ності соціального партнерства значна час-
тина проблем трудових колективів столи-
ці залишаються невирішеними й потребу-
ють негайного господарського втручання. 
Тож у такій ситуації делегати закликали всі 

профорганізації та їх об’єднання вживати 
більш рішучих заходів для подолання кри-
зових явищ в економіці міста, підвищен-
ня ефективності соціально-економічного 
захисту працівників, їхніх трудових прав і 
законних інтересів, соціальної підтримки 
пенсіонерів і молоді, а також вимагати від 
Уряду визнати невиплачену індексацію 

зарплати бюджетникам як державний 
борг України та вжити негайних заходів 
для його погашення.

Після жвавої дискусії учасники кон-
ференції визнали роботу Міськпрофради 
за звітний період задовільною. Вони за-
твердили основні напрями її діяльності 
на 2015–2020 роки та доручили Президії 
Міськпрофради розробити план заходів 
щодо їх реалізації. Крім того, було за-
тверджено звіти Контрольно-ревізійної та 
Мандатної комісій. 

Шляхом відкритого голосування голо-
вою Об’єднання профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві «Київська міська 
рада профспілок» одноголосно обраний 
Валентин Мельник. Також обрано новий 
склад робочих комісій, Президії та Ради.

Тетяна РУБАН, «КП»
Фото Кирила ЛАТИШЕВА

u  ОФІЦІЙНО

Столиця має стати прикладом 
захисту прав спілчан

19 листопада у конференц-залі готелю «Турист» відбулася ХІ Київська міська міжспілкова конференція профспілок. Участь у роботі 
профспілкового форуму взяли Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Київської міської державної адміні-
страції Віталій Кличко, представники роботодавців, широкий профактив, ветерани профспілкового руху.
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На свято були запрошені ветерани профспілкового руху 
та голови профспілкових комітетів. 

«Перша організаційна конференція Об’єднаної проф-
організації Київського міськвиконкому відбулася 13 листо-

пада 1975 року. На ній було обрано Об’єднаний комітет у складі 13 
членів ОКП та 7 членів ревізійної комісії. Кількість членів профспілки 
становила 1650 осіб. Нині в складі Об’єднаного комітету профспіл-
ки налічується 58 первинних профорганізацій, в них працюють 9257 
осіб, з яких 8417 є членами профспілки», – розповів голова ОКП Іван 
Гутік.

Із привітанням до учасників святкового заходу звернувся Київ-
ський міський голова Віталій Кличко. «На сьогодні профспілка пра-
цівників державних установ займає чільне місце в профспілковому 
русі міста, проводить активну й послідовну діяльність із захисту тру-
дових та соціальних прав працівників», – зазначив очільник столиці.

Чимало теплих слів пролунало і від колишніх голів профкомів та 
тих, хто нині працює в столичних організаціях, членів Об’єднаного 
комітету. Найдостойніших з них відзначили Почесними грамотами 
Федерації профспілок України, ЦК профспілки працівників держус-
танов, Київської Міськпрофради та Київського міськкому профспіл-
ки працівників держустанов.

На початку засідання Валентин Мельник поінформував 
присутніх про підсумки проведення всеукраїнських збо-
рів голів первинних профспілкових організацій і закли-
кав усіх висловити свою позицію для того, щоб виробити 

спільну тактику дій у вирішенні важливих питань сьогодення.
Перед профактивом столиці виступив Сергій Кондрюк, який 

розповів про Генеральну угоду, Меморандум з роботодавцями, зу-
пинився на деяких важливих аспектах нового Трудового кодексу, а 
також озвучив позицію профспілок у діалозі з владою та роботодав-
цями на всеукраїнському рівні. 

Розповідаючи про підготовку всеукраїнських зборів голів перви-
нок, Сергій Кондрюк наголосив на тому, що керівники національних 
профоб’єднань запропонували Прем’єр-міністру провести робочі 
зустрічі з питань роботи підприємств, підписання Генугоди та вирі-
шення колективного трудового спору, щоб на зібранні поінформу-
вати про результати, а також офіційно запросили його взяти участь у 
заході. Але Прем’єр-міністр ухиляється від контактів з профспілками.

Насамкінець голова Міськпрофради Валентин Мельник закли-
кав усіх профактивістів столиці не лише покладатися на ФПУ і Міськ-
профраду в питанні захисту трудових та соціально-економічних прав 
працівників, а й самим долучатися до цієї роботи.

 
Лариса НІКОЛАЄВА, 

«КП»

Від Об’єднання профспі-
лок, організацій профспі-
лок у м. Києві «Київська 
міська рада профспілок» 

була присутня делегація на чолі 
з головою Міськпрофради Вален-
тином Мельником.

На зібрання були запроше-
ні Президент та Прем’єр-міністр 
України, керівники галузевих мі-
ністерств і відомств. Але прийшли 
на розмову заступник Глави Ад-
міністрації Президента з питань 
проведення адміністративних, со-
ціальних та економічних реформ 
Дмитро Шимків, керівник Депар-
таменту з питань гуманітарної по-
літики АП Юрій Рубан і заступник 
міністра соціальної політики Ві-
ктор Іванкевич.

Основне питання зборів – за-
вдання Федерації профспілок 
України із захисту соціально-еконо-
мічних прав, інтересів членів проф-
спілок в умовах реформ і європей-

ської інтеграції, а також визначення 
тактики дій на сучасному етапі та 
перспектив модернізації профспіл-
кової діяльності. Відбулася гостра 
розмова щодо сучасного соціаль-
но-економічного становища в кра-
їні, перспектив вирішення найбо-
лючіших питань, що турбують біль-
шість трудівників і громадян Украї-
ни, а також належного реагування 
профспілок на виклики сьогодення.

На зборах з доповіддю висту-
пив Голова ФПУ Григорій Осовий, 
який наголосив на тому, що сьо-
годні профспілкам вкрай важливо 
разом виробити рішення, тактику 
консолідованих дій як на націо-
нальному рівні, так і на місцях, щоб 

зупинити руйнування виробни-
цтва, катастрофічну втрату робочих 
місць, падіння реальної  зарплати, 
зубожіння людей, знищення со-
ціального страхування. Не менш 
важливим завданням є протидія 
агресивному наступу на права і 
соціальні гарантії працюючих, а 
також наступу на самі профспілки. 

Перед присутніми виступив і 
заступник голови Федерації ро-
ботодавців України Валентин  
Мірошниченко.

Учасники зборів неоднора-
зово акцентували на тому, що 
нинішня антисоціальна політика 
«жорсткої економії» призвела до 
катастрофічного падіння вартості 
праці та бідності населення. Най-
болючішим є питання зайнятості 
населення, адже, за словами про-
мовців, за півтора року діяльності 
Уряду втрачено понад 2 млн робо-
чих місць. Не виконується Програ-
ма сприяння зайнятості населення 

та створення нових робочих місць, 
відсутня програма працевлашту-
вання переселенців із сходу.

Саме тому, зазначалось у висту-
пах, першочерговими діями влади 
мають бути створення робочих 
місць та реформа оплати праці на 
основі забезпечення її рентабель-
ності та суспільної престижності. 
Водночас профспілки категорично 
проти звуження трудових прав і бо-
ротимуться проти порушень між-
народного права та національного 
законодавства у сфері праці. Уряд 
нарешті має наповнювати бюджет 
через викорінення практики ухи-
лення від сплати податків і шахрай-
ства в так званій тіньовій економі-

ці, а також через реальну боротьбу 
з корупцією та казнокрадством.

Досі не укладено Генеральну 
угоду на новий термін через незго-
ду урядової сторони забезпечити 
реалізацію трудових конституцій-
них гарантій. У багатьох сферах еко-
номіки відсутні галузеві колективні 
угоди. Тристоронні органи управ-
ління фондами соціального страху-
вання паралізовані діями чи безді-
яльністю представників Уряду.

Зазначалось, що разом з де-
централізацією влади Уряд на-
магається провести радикальну 
децентралізацію колективних пе-
реговорів, спрямовану на посла-
блення ролі колективно-договір-
ного регулювання на всіх рівнях. 
Наголошувалось, що колективні 
угоди, дія яких виходить за межі 
конкретного підприємства або 
компанії, є унікальною інституцій-
ною рисою європейської соціаль-
ної моделі. В країнах і регіонах, де 
переважають переговори на рівні 
підприємства або компанії, умови 
найму та праці виявляються закрі-
пленими в колективних договорах 
лише для меншості працівників.

Національний колективний 
трудовий спір профспілок з Уря-
дом, масові акції протесту, числен-
ні пікетування Кабміну мали лише 
частковий результат. Життя укра-
їнців і надалі погіршується. Уряд 
відгородився від діалогу з проф-
спілками та роботодавцями – саме 
тими, хто представляє творців ва-
лового національного продукту, й 
Національною радою реформ при 
Главі держави. Кулуарна робота 
над більшістю реформ, зокрема 
у сферах зайнятості, податковою, 
пенсійною, соціального страхуван-
ня та над проектом державного 
бюджету є свідченням прихову-
вання влади від сторін соціального 
діалогу та суспільства нових анти-
соціальних намірів. 

За підсумками роботи форуму 
було прийнято Резолюцію, в якій 
збори закликали всіх спілчан кон-
солідуватися у розбудові правової 
держави, де праця є легальною, 
доступною і престижною, виступи-
ти єдиним фронтом проти політики 
«жорсткої економії», будь-яких ан-
тисоціальних дій влади чи бізнесу 
та використовувати всі можливі за-
ходи в боротьбі проти порушення 
трудових прав.

Тетяна ЛАРІНА, «КП»
Фото автора

Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua

Під гаслом «Профспілкова родина 40 років єдина» відбувся 
урочистий захід з нагоди 40-річчя створення Об’єднаного 
комітету профспілки Київської міської ради та Київської 
міської державної адміністрації.

1 грудня в актовій залі столичного Будинку профспі-
лок, під головуванням очільника Міськпрофради 
Валентина Мельника відбулася нарада керівників 
членських організацій Об’єднання профспілок, орга-
нізацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада 
профспілок». У зібранні взяв участь заступник Голови 
Федерації профспілок України, керівник антикризо-
вого штабу профспілок Сергій Кондрюк. 

30 листопада в Міжнародному центрі культу-
ри і мистецтв профспілок «Жовтневий палац» 
відбулися Всеукраїнські збори голів первин-
них профспілкових організацій. На цей захід з 
 усієї України прибули близько тисячі учасників 
– голови первинних профорганізацій, які пред-
ставляють трудові колективи різних галузей 
економіки, щоб провести відвертий соціаль-
ний діалог із владою про наболілі проблеми 
людини праці, неефективність реформ, а та-
кож виробити подальші кроки виходу з кризи.

Профспілкова родина 
40 років єдина

Пріоритет – захист 
соціальних прав

Відкритого діалогу
не відбулося

u  АКТУАЛЬНОu  ФОРУМ

u  ЮВІЛЕЙ

Нинішній Уряд не бачить і не чує профспілок, а 
соціальний діалог сьогодні є формальним. Усе 
це призводить до зростання тривожних настроїв 
у колективах та недовіри до нинішньої влади.
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Розповсюджується 
безкоштовно

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 № 12, грудень 2015

Свідоцтво про державну реєстрацію КУ609-2479

Інгредієнти:
300 г курячого філе; 200 г печериць; 1 морквина; 4–5 

яєць; 1/2 пакета майонезу; сіль, чорний мелений пе-
рець за смаком. 

Для прикрашання:
0,5–1 банка маслин без кісточок; 1/2 пучка зелені 

петрушки; 1/2 пучка зелені кропу; листя салату.

Приготування
Куряче філе відварити до готовності, нарізати малень-

кими кубиками. Печериці відварити, дрібно нарізати. Для 
приготування салату можна використовувати і консервовані 
печериці чи будь-які гриби, приміром опеньки. Яйця відва-
рити круто, очистити та нарізати дрібними кубиками. Морк-
ву ретельно промити, очистити від шкірки, натерти на терт-
ці з великими вічками й обсмажити на вершковому маслі. 

З’єднати нарізані гриби, куряче філе, яйця, обсмажену 
моркву, додати сіль, чорний мелений перець за смаком, 
заправити салат майонезом і перемішати. У салатницю 
покласти листя салату так, щоб вони накрили краї салат-
ниці. Салат викласти на листя у вигляді острівця. 

Салат прикрасити 3 пальмами і травичкою. Для цьо-
го взяти 3 трубочки для коктейлю та зробити стовбури 
пальм, нанизавши на них по 6–7 маслин. Листя бананових 
пальм зробити із зелені петрушки, вставивши зверху в 
кожну трубочку кілька гілочок петрушки. Готові пальми по-
ставити в центрі салату. Із зелені кропу зробити травичку 
по краях салатниці. Кілька половинок маслин викласти по 
всій поверхні салату. Після приготування страву потрібно 
витримати в холодильнику.

Салат «Острів мавп»

Шановні читачі! Давайте зробимо нашу газету ще цікавішою. Тож чекаємо від вас листів з улюбленими рецеп-
тами (й  фото до них), а також корисними порадами, які обов’яз ково будуть опубліковані.

u  РЕЦЕПТ ВІД РЕДАКЦІЇ u  МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА 

Відкриття турніру з хортингу проводили началь-
ник управління молоді і спорту КМДА Олексій 
Трофимов, заступник голови Об’єднання проф-
спілок, організацій профспілок у м. Києві «Київ-

ська міська рада профспілок» Володимир Любарець, за-
ступник директора дитячо-юнацької школи з боротьби 
та боксу Міськпрофради Юлія Вако, почесні гості заходу.

Заступник голови Міськпрофради Володимир Лю-
барець виступив з вітальним словом і взяв участь у на-
городженні переможців. Вітаючи учасників турніру, він 
зазначив, що змагання дають змогу всім учасникам від-
чути знаковість своїх досягнень, а суддям і тренерам 
– надати нового імпульсу розвитку і культурі бойових 
мистецтв українського козацтва. Спортивний напрям 
Міськпрофради заслуговує поваги та підтверджує роз-
виток фізичної культури та спорту, адже на сьогодні вже 
відкрито п’ять спортивних шкіл, де виховується здоро-
ве покоління дітей і майбутніх чемпіонів у різних видах 
спорту, в тому числі хортингу.

Для учасників і гостей заходу були заплановані му-
зичні привітання від зірок шоу-бізнесу. Гурт «BeNaMi» 
прийняв запрошення та з радістю виступив на сцені ма-
нежу. Підбадьорюючі слова соліста групи надихнули мо-
лодих спортсменів на нові досягнення.

Організатори Кубка доклали багато зусиль і зробили 
цей день насиченим та знаковим для кожного, хто від-
відав змагання.

Вл. інф. ДЮСШ 
із боротьби та боксу Міськпрофради

Відбувся турнір 
«Кубок Києва–2015» з хортингу 
6 грудня в спортивному комплексі легко-
атлетичного манежу відбувся традиційний 
відкритий турнір з хортингу «Кубок Киє-
ва–2015». На трьох хортах одночасно про-
водили свої поєдинки більше 300 спортс-
менів. Тільки найсильніші намагались здо-
бути Кубок столиці в символічний для всіх 
українців День Збройних Сил України.

u  ДИТЯЧІ НОВОРІЧНІ РАНКИ

Традиційно великий інтерес у дітей до новоріч-
них вистав у Національному цирку, Театрі опе-
рети, Київському академічному театрі ляльок, 
Українському домі, Національному академічно-

драматичному театрі ім. І. Франка, Київському плане-
тарії та інших театрально-видовищних закладах міста.

Всі квитки, які придбають профспілки, будуть роз-
дані дітям безкоштовно. Але ж яке дитяче свято без 
подарунків? Замовлено яскраві та смачні солодкі по-
дарунки, які також отримають діти.

Особливу турботу відчують діти з багатодітних, ма-
лозабезпечених сімей, діти, батьки яких беруть участь 
у бойових діях у зоні АТО, постраждалих під час Рево-

люції гідності на майдані Незалежності та інших пільго-
вих категорій. Усі вони отримають квитки та подарунки.

Під час зимових шкільних канікул гостинно при-
йматимуть дітей дитячі оздоровчі заклади на Київщи-
ні. Вже підготували цікаві програми для зимового від-
починку та дозвілля оздоровчі заклади «Лідер» у Пу-
щі-Водиці, «Каштан» у Кончі-Заспі, «Хвиля» в Зазим’ї.

Міськпрофрада запрошує членські організації та 
небайдужих до співпраці в організації змістовного до-
звілля та відпочинку дітей під час зимових канікул.

Управління з гуманітарних питань
та міжнародної роботи

Міськпрофради

Веселих свят!
На порозі – веселі Новорічні та Різдвяні свята. Із нетерпінням дітвора очікує на 
смачні подарунки та цікаві заходи. Профспілки міста завчасно піклуються, щоб діти 
спілчан відвідали найкращі театрально-концертні заклади міста, де відбудуться 
дитячі новорічні вистави.


