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ПОСЛАННЯ УЧАСНИКІВ МІТИНГУ 
1 ТРАВНЯ ДО НОВООБРАНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО В.О. 
ТА МЕРА м. КИЄВА КЛИЧКА В.В.

Засідання Київської міської тристоронньої 
соціально-економічної ради 

Відзначаючи День праці, з метою при-
вернення уваги державних та місцевих 
органів влади до вирішення нагальних 

проблем людини праці, ми, учасники мітингу  
1 Травня 2019 року, очікуємо від новообраного  
Президента України Зеленського В.О. та мера  
м. Києва Кличка В.В. практичних дієвих кроків, які 
будуть здійснені на рівні держави і місцевого са-
моврядування для досягнення:
 миру та стабільності в суспільстві, непо-

рушності державних кордонів;
 справедливого правосуддя і верховенства 

права, подолання корупції;
 дерегуляції законодавчого механізму ре

алізації права працівників на страйк;
 забезпечення прав працівників і прав та 

гарантій діяльності профспілок, недоторканість 
їхньої власності;
 стійкого економічного зростання за ра-

хунок розвитку промисловості, впровадження 
інноваційних наукоємних технологій та справед-
ливого розподілу результатів праці;
 створення гарантійного фонду для випла-

ти заборгованості із заробітної плати при бан-
крутстві підприємств; 

 суттєвого скорочення обсягів тіньової еко-
номіки, забезпечення продуктивної зайнятості 
та достатньої кількості робочих місць з гідними 
умовами праці й оплатою; 
 дотримання гендерної рівності та заборо-

ни дискримінації у сфері праці;
 реалізації прав працівників на соціальне 

страхування та гідне пенсійне забезпечення, від-
новлення санаторнокурортного лікування;
 дотримання права молоді на перше робо-

че місце, державних гарантій для всіх громадян 
на якісну освіту, охорону здоров’я, житло, під-
тримку ветеранів праці та недопущення знижен-
ня встановлених державою пільг та гарантій у 
процесі реформ;
 забезпечення прозорості та обґрунтованос-

ті встановлення цін і тарифів на товари та послуги;
 впровадження заходів упереджувального 

соціального захисту вразливих категорій громадян 
у разі підвищення цін і тарифів, захист пенсій та 
трудових доходів не менш ніж на рівень інфляції;
 щорічного забезпечення державного за-

мовлення на будівництво квартир, соціального 
житла для молоді, малозабезпечених сімей, лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями.  

Запровадження доступних для кожної сім’ї кре-
дитів для будівництва або купівлі житла. Фінансу-
вання Програми будівництва житла для молоді й 
орендованого житла для працівників бюджетних 
та комунальних підприємств;
 забезпечення населення України якісним 

медичним обслуговуванням;
 вдосконалення методики врегулювання 

земельних відносин;
 розвитку інфраструктури для занять спор-

том дітей та підлітків, збільшення фінансування 
дитячоюнацьких спортивних шкіл. 

Київська міська рада профспілок розраховує, 
що Президент України забезпечить дотримання 
конституційних гарантій громадян України та кар-
динальне підвищення життєвого рівня працюючих 
і ветеранів праці, і Послання профспілок м. Києва 
буде в повному обсязі реалізовано.

Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок  

у м. Києві «Київська міська рада 
профспілок»

5 квітня 2019 року Голова Київської міськпроф-
ради Валентин Мельник, його заступник Тетя-
на Орисенко, керівники членських організацій 
Міськпрофради, які є членами КМТСЕР, взяли 
участь у засіданні Київської міської тристорон-
ньої соціально-економічної ради, яка відбула-
ся в Київській міськдержадміністрації.

Участь у засіданні взяла заступ-
ник голови КМДА з питань 
здійснення самоврядних по-

вноважень Марина Хонда. Головував 
на заході Андрій Антонюк, голова 
СПО роботодавців в м. Києві, голова 
тристоронньої Ради 2018 року.

На порядку денному було роз-
глянуто й обговорено питання:

1. Про черговість ротації голови 
Київської міської тристоронньої соці-
альноекономічної ради (доповідач: 
Антонюк А.С., голова СПО робото-
давців у м. Києві).

2. Про План роботи Київської 
міської тристоронньої соціальноеко-
номічної ради на 2019 рік (доповідач: 
Соя В.В., начальник Управління праці 
та зайнятості Департаменту со-
ціальної політики КМДА).

3. Про стан виконання Терито-
ріальної угоди на 2015–2017 роки 
за підсумками 2018 року, зокрема з 
питань легалізації виплати заробітної 
плати, зайнятості та охорони праці 
(доповідачі: представники трьох 
сторін соціального діалогу).

4. Про очікувану зміну тарифів 
на теплову енергію та комунальні по-
слуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої 
води з 01.05.2019 (доповідач: Стри-
жиус О.В., заступник директора Де-
партаменту економіки та інвести-
цій КМДА).

Одноголосно головою Київської 
міської тристоронньої соціально-еко-
номічної ради в 2019 році обрано 
Мельника Валентина Петровича, Голо-
ву Київської міської ради профспілок.

Під час розгляду другого питання 
порядку денного запропонований 
орієнтовний проект Плану роботи 
КМТСЕР на 2019 рік з урахуванням 
внесених пропозицій взято за основу.

Доповідаючи з третього питання, 
представники Сторони профспілок – 
Голова Міськпрофради Валентин Мель-
ник та його заступник Тетяна Орисенко 
наголосили на невиконанні та недосяг-
ненні повною мірою цілей низки по-
ложень Територіальної угоди, існуванні 
значного обсягу заборгованості з випла-
ти заробітної плати працівникам м. Киє-
ва, неможливості тривалий час розірва-
ти договір оренди по вул. Прирічній, 30  
(затока «Собаче гирло»), відсутності 
у складі КМДА окремого структурно-
го підрозділу з питань охорони праці 
тощо.

Голова Міськпро фради В. П. Мель-
ник запропонував на чергових засідан-
нях КМТСЕР звітувати про стан вико-
нання рішень, прийнятих раніше. Крім 
того, на наступному засіданні поінфор-
мувати сторони про стан укладення Те-
риторіальної угоди на 2019–2021 роки.

Із четвертого питання, за інфор-
мацією О.В. Стрижиус, заступника ди-
ректора Департаменту економіки та 
інвестицій КМДА, питання очікуваних 
змін з 01.05.2019 тарифів на теплову 
енергію та послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води 
тимчасово призупинено, оскільки за 
станом на 01.04.2019 Урядом поки не 
визначено ціну на природний газ.

Враховуючи зазначене, було ви-
рішено перенести розгляд цього пи-
тання на наступні засідання КМТСЕР.

Привітання 
Голови Київської 

міської ради 
профспілок  

з Днем праці –  
1 ТРАВНЯ

Шановні спілчани,  
дорогі друзі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Дня праці і весни – 1 Травня!

Першотравень – свято тих, хто своєю 
щоденною працею створює завтрашній 
день, будує успішне майбутнє свого 
міста та України, є символом боротьби 
всіх трудящих людей за покращення 
умов праці, її гідну оплату, соціальні 
гарантії, уособлює прагнення людей до 
миру, рівності, братерства.

Щиро дякую всім за повсякденну 
наполегливу роботу, відданість обраній 
справі, уміння успішно реалізовувати всі 
плани та починання.

Бажаю вам, вашим рідним і близьким 
миру, гарного настрою, міцного здоров’я, 
щастя і благополуччя.

З повагою
Голова Київської міської ради 

профспілок Валентин Мельник
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25 березня ц.р. Київ-
ська міська рада 
профспілок спільно 

з Регіональним представництвом 
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Укра-
їні організувала й провела в готе-
лі «Русь» одноденний семінар 
«Вплив профспілок на зайнятість 
населення: спільні стратегії, про-
блеми та шляхи їх вирішення».

До участі в заході було залу-
чено широке коло представників 
сторін соціального діалогу, які 
опікуються питаннями зайнятості, 
а саме: членські організації Міськ
профради, ФПУ, КВПУ, Федерації 
профспілок малого та середньо-
го підприємництва України, СПО 
роботодавців м. Києва, КМДА, 
Київський міський центр зайня-
тості, Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості 
України, Головне управління Пен-
сійного фонду України в м. Києві, 
Управління праці та соцзахисту 
населення Деснянської районної 
в м. Києві державної адміністра-
ції, Державну службу зайнятості, 
наукові інституції, співробітника 
журналу «Кореспондент».

Семінар відкрила дирек-
тор Представництва Фонду  
ім. Ф. Еберта в Україні Юлія Бле-
зіус, яка подякувала Київській 
міськпрофраді за зацікавленість, 
висвітлення, обговорення, про-
ведення роботи з такого важ-
ливого питання, як зайнятість. 
Вона, зокрема, наголосила, що 

міжнародні експерти здивова-
ні, що в умовах передвиборчих 
перегонів Уряд нашої держави 
так мало уваги приділяє цьому 
питанню.

З вітальним словом до учас-
ників семінару також звернулися 
Голова Київської міськпрофра-
ди Валентин Мельник та голо-
ва Спільного представницького 
органу роботодавців у м. Києві 
Андрій Антонюк.

З доповідями та презента-
ціями виступили: Майя Шурко, 
начальник відділу організації 
надання послуг роботодавцям 
Київського міського центру за-
йнятості (тема: «Законодавчі 
стимули для роботодавців до 
збереження існуючих та ство-
рення нових робочих місць»); 
Марфа Скорик, директор Київ-
ського Інституту гендерних до-
сліджень («Гендерна рівність у 
питаннях зайнятості в Украї-
ні»); Ірина Петрова, професор, 
завідувач кафедри маркетингу 
та поведінкової економіки Уні-
верситету «КРОК» («Розвиток 
інноваційних форм зайня-
тості та модернізація соці-
ально-трудових відносин»);  
Віктор Сухомлин, проректор із 
соціальноекономічного розви-
тку Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості 
України («Ринок праці в Україні: 
проблеми, шляхи вирішення, 
вплив профспілок»).

Учасники семінару обміняли-
ся думками, поінформували про 
роботу, яка ними проводиться у 
сфері зайнятості, обговорили про-
блемні питання, спільні стратегії та 
шляхи їх вирішення. Зокрема, як 
шляхом спільної активної законо-
давчої роботи, із залученням усіх 
сторін соціального діалогу, науков-
ців тощо покращити умови праці 
та зайнятості застрахованих осіб.

Усі виступаючі наголошува-
ли, що одним з головних шляхів 
економічного зростання є ство-
рення якісних робочих місць в 
промисловому секторі, залучен-
ня інвестиційного капіталу і, як 
наслідок, створення нових робо-
чих місць з належними умовами 
та гідною оплатою праці.

Також серед пріоритетних 
напрямів у сфері державної по-
літики зайнятості слід виділити 
такі, як сприяння розвитку під-
приємництва та самостійної за-
йнятості населення; забезпечен-

ня економіки кваліфікованими 
кадрами; приділення належної 
уваги системі підвищення квалі-
фікації осіб; підвищення якості 
та конкурентоспроможності ро-
бочої сили; створення умов для 
працевлаштування молоді; по-
силення мотивації до легальної 
зайнятості, детінізація відносин 
на ринку праці; підтримка дер-
жавою системи професійнотех-
нічного навчання (не переклада-
ти повністю фінансування цього 
напряму на місцеві бюджети); 
регулювання трудових міграцій 
населення тощо.

За результатами семіна-
ру його учасники підтримали 
пропозицію Голови Київської 
міськпрофради Валентина 
Мельника про звернення до 
Національної тристоронньої со-
ціальноекономічної ради щодо 
внесення на розгляд її засідання 
питання зайнятості, проблеми 
та спільні шляхи їх вирішення.

20 березня 2019 року заступник Голови Київської міськпрофради Тетяна Орисенко 
взяла участь у засіданні Колегії Департаменту охорони здоров’я КМДА, що відбу-
лось у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації.

На порядку денному було розглянуто питання щодо підсумків ро-
боти галузі охорони здоров’я м. Києва за 2018 рік, плани та за-
вдання на 2019 рік.

Із вступним словом до учасників Колегії звернулися перший заступник 
Голови КМДА Микола Поворозник та голова постійної Комісії Київської місь-
кої ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олег Гелевей.

З доповідями про діяльність закладів у 2018 році та основні завдан-
ня в 2019 році виступили: директор КНП «Центр первинної медикоса-
нітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва Надія Білічук, 
директор КНП «Консультативнодіагностичний центр» Солом’янського 
району Вікторія Зацеркляна, головний лікар Олександрівської клінічної 
лікарні м. Києва Людмила Антоненко.

Семінар з обговорення 
проблем у сфері 

зайнятості населення

Засідання Колегії Департаменту 
охорони здоров’я Київської 

міської державної адміністрації

Київська міськпрофрада та її членські 
організації розпочали активну підго-
товку до проведення літнього оздо-

ровлення та відпочинку дітей і підлітків.
10 квітня 2019 року проведено спільну на-

раду Міністерства соціальної політики, галу-
зевих та територіальних об’єднань Федерації 
профспілок України та Київської міськпроф-
ради щодо актуальних питань організації 
та проведення дитячої оздоровчої кампанії 
цього літа.

Гостра дискусія тривала серед учасників 
наради з актуальних проблем, які потребу-
ють негайного вирішення. Незважаючи на 
численні звернення до профільних мініс-
терств та відомств, залишаються невиріше-
ними питання: повернення коштів соціаль-
ного страхування для оздоровлення дітей, 
забезпечення дитячих оздоровчих закладів 
кваліфікованим медичним персоналом у 
літній період, зростання тарифів на послуги 
АТ «Українська залізниця» (наказ № 027 від 
15.01.2019) з резервування місць та переве-
зення організованих груп дітей. 

За результатами обговорення було прийня-
то рішення: звернутись до Прем’єр-міністра 
України з проханням терміново надати дору-
чення керівникам відповідних міністерств та 
відомств для вирішення зазначених питань 
до початку літнього оздоровлення. 

Згідно з Територіальною угодою в поточ-
ному році Київській міськпрофраді виділено 
кошти з місцевого бюджету для придбання 
путівок дітям пільгових категорій. Відповідно 
до чинного законодавства проводиться тен-
дер на закупівлю дитячих путівок до закла-
дів з організації відпочинку та оздоровлення 
дітей пільгових категорій членів профспілок 
м. Києва. Щоб одержати путівки для дітей 
пільгових категорій, необхідно подати заяв-
ку до галузевого профспілкового об’єднання 
Міськпрофради. 

Міськпрофрада узгодила дислокацію ди-
тячих оздоровниць та уклала договори на 
придбання дитячих путівок за кошти проф-
спілкового бюджету й господарників. Запро-
шуємо членські організації надавати пропо-
зиції та долучитися до процесу організації 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 
2019 року.

Адміністрації дитячих оздоровниць здій-
снюють заходи щодо забезпечення повно-
цінного відпочинку дітей в оздоровчому 
сезоні: активно проводять поточні ремонти 
приміщень, облаштовують території, понов-
люють устаткування та обладнання, затвер-
джують нові цікаві форми роботи. 

Систематичний контроль профспілок міс-
та забезпечить повноцінний, безпечний, ці-
кавий відпочинок дітей. 

Для одержання додаткової інформації з 
питань організації дитячого оздоровлення 
пропонуємо звертатися до управління з гума-
нітарних питань Київської міської ради проф-
спілок за тел.: (044) 272-11-24, 272-11-71.

Профспілки 
міста піклуються 

про дітей 
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Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua

16 квітня 2019 року відбулися чергові 
загальні збори Кредитної спілки «Проф-
спілкова скарбниця» Об’єднання проф-
спілок, організацій профспілок у м. Ки-
єві «Київська міська рада профспілок». 
Захід провели Голова Київської міськ-
профради, голова Спостережної ради 
Кредитної спілки Валентин Мельник 
та заступник Голови Міськпрофради,  
голова Правління Кредитної спілки  
Тетяна Орисенко.

Звіти органів управління спілки, виступи її членів 
про роботу установи у 2018 році були змістов-
ними та цікавими.

Досягнуті результати дозволяють звітувати про те, 
що робота Кредитної спілки й надалі буде стабіль-
ною і як завжди спрямованою на найбільш повне 
задоволення потреб її членів у фінансових послугах.

Висловлюємо щиру подяку всім спілчанам за без-
посередню участь у нашій спільній справі. Сподіває-
мось, що наша співпраця успішно триватиме та спри-
ятиме досягненню нових успіхів.

Ще в жовтні минулого року на Все-
українській акції профспілок однією з 
головних вимог до Уряду була вимога  
не підвищувати ціни на природний газ.

Натомість, Кабінетом Міністрів України було при-
йнято рішення щодо підвищення ціни на при-
родний газ, яке викликало обурення серед на-

селення в умовах постійного зростання цін на споживчі 
товари та соціально значущі послуги. Попри вимогу 
МВФ підвищити ціну на природний газ для населення 
на 60%, фактично її було підвищено з листопада 2018 
року на 23,5%.

Нарешті, дослухавшись до вимог профспілок, які за-
хищають людей праці, усвідомивши непосильну ціну на 
природний газ для населення та промисловості, НАК 
«Нафтогаз України» опублікувала оновлені цінові про-
позиції, які діятимуть з 1 квітня 2019 року.

Для суб’єктів господарювання, які не мають забор-
гованості перед НАК «Нафтогаз України», нова ціна за  
1 тис. куб. м природного газу з ПДВ становить:

– за умови оплати протягом або після періоду (ка-
лендарний місяць) поставки газу – 7 479,60 грн;

– за умови попередньої оплати до періоду (кален-
дарний місяць) поставки газу – 7 188,0 грн.

У березні дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» 
скористалися привабливою ситуацією щодо зниження 
ринкової ціни та закупили достатні обсяги газу для за-
безпечення побутових споживачів. 

Враховуючи зазначене, ТОВ «Газопостачальна ком-
панія «Нафтогаз України» також знизила ціну на квітень 
2019 року для своїх побутових споживачів на 2%, не 
встановлюючи максимально можливу торгову націнку 
постачальника, що дозволена законодавством. 

Таким чином, ціна природного газу для побутових 
споживачів цієї компанії склала 8,38 грн за 1 куб. м 
замість 8,55 грн (включно з ПДВ та витратами на його 
транспортування магістральними та розподільними 
трубопроводами).

З метою привернення уваги світової громадськості до 
масштабів проблеми охорони праці, а також до того, 
яким чином створення та просування культури охо-

рони праці може сприяти зниженню щорічної смертності 
на робочому місці, Міжнародна організація праці оголо-
сила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці. В Україні 
він отримав назву «День охорони праці» і відзначається 
згідно Указу Президента України № 685/2006 від 18 серп-
ня 2006 року щорічно 28 квітня.

У 2019 році Всесвітній день охорони праці за рекомен-
дацією Міжнародної організації праці відзначатиметься 
під девізом: «Безпечне та здорове майбутнє праці».

З метою привернення уваги суспільства до проблем у 
сфері охорони праці та до кількості травм, хвороб і смер-
тей, пов’язаних з трудовою діяльністю, членські організа-
ції Київської міськпрофради організовують заходи з від-
значення Дня охорони праці. 

Так, охорона праці – один з пріоритетів для Київської 
міської профспілки працівників охорони здоров’я, яка 
приділяє багато уваги питанням охорони праці працівни-
ків закладів охорони здоров’я, проводячи консультації з 
цих питань, семінари, навчання. 

Так, у 2018 році було проведено спільні з Департа-
ментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
перевірки стану охорони праці в 24 закладах, з Головним 
управлінням Держпраці в Київській області – 3 перевірки. 
Проведено навчання із загальних питань охорони пра-
ці для 180 завідувачів відділень у 6 закладах, що дало 
змогу заощадити медичним закладам більше 90 тис. грн 
бюджетних коштів та спрямувати їх на поліпшення умов 
праці. 

З метою забезпечення неухильного дотримання ро-
ботодавцями законодавства про працю, про зайнятість 
населення, про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, про охорону і гігієну праці, про професійні 
спілки та про колективні договори і угоди, 20 лютого 2019 
року було підписано Угоду про співпрацю між Головним 
управлінням Держпраці у Київській області в особі началь-
ника Романа Семчука та Київською міською профспілкою 
працівників охорони здоров’я в особі голови Ради Сергія 
Кубанського.

Враховуючи соціальну важливість цієї дати для кож-
ного працівника й суспільства в цілому, Київська міська 
профспілка працівників охорони здоров’я щороку прово-
дить заходи з відзначення Дня охорони праці: конкурс із 
питань охорони праці серед закладів охорони здоров’я, 
семінари і круглі столи із залученням представників Мініс-
терства охорони здоров’я, Головного управління Держпра-
ці в Київській області, Департаменту охорони здоров’я ви-
конавчого органу Київської міської ради (КМДА), Академії 
медичних наук України, Фонду соціального страхування.

У кожному закладі охорони здоров’я проходитиме 
тиждень охорони праці, в якому активну участь братимуть 
профспілкові організації.

Загальні збори 
Кредитної спілки 
«Профспілкова 

скарбниця»

На квітень 2019 року знижено 
ціни на природний газ 

28 квітня – 
Всесвітній  

день  
охорони 

праці
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22 березня 2019 року відбулися змагання з шахів серед  
команд членських організацій Київської міськпрофради. 

Це другий вид спорту, що входить до загального заліку спартакіади Міськпрофради 2019 року.
Спортсменів та гостей привітали начальник управління майна Київської міської ради проф-

спілок Володимир Любарець, почесні гості, судді. У заході взяли участь представники 12 член-
ських організацій профспілок міста.

Гарний настрій та спортивне завзяття панували серед шахістів під час змагань. Призери отримали 
грамоти, медалі та грошові сертифікати, а переможець – ще й кубок.

За результатами змагань призові місця посіли:

І місце – команда профспілки житловокомунального господар-
ства та сфер послуг;

ІІ місце – команда професійної спілки працівників НАН України;
ІІІ місце – команда профспілки працівників охорони здоров’я.
Керівництво Київської міської ради профспілок щиро вітає пере-

можців та висловлює велику подяку всім учасникам та вболівальникам.
У І півріччі 2019 року (травень) планується проведення змагань з 

драгонботу (веслування на човнах D10), а 1 червня – спортивне свято 
«Тато, мама та я – спортивна сім’я» і змагання з пляжного волейболу. 
У ІІ півріччі – змагання з волейболу, рибної ловлі та гри в городки.

Спартакіада Київської міської 
ради профспілок 2019: 

змагання з шахів

КП
иївські
рофспілки

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

Верстка: Марія ЮРОВА
Адреса редакції:
04053 м. Київ, вул. Стрітенська, 15, каб. 308
Тел.: 272-11-92. 
E-mail: kiev.profvisti@ukr.net

Віддруковано у друкарні
ПП “Видавництво 
“СЛОВО” 
м. Київ, вул. Ольжича, 29. 
Замовлення № 1533          

Наклад
500 прим.

Розповсюджується 
безкоштовно

№ 2, травень 2019

Свідоцтво про державну реєстрацію КУ609-2479

(044) 272-11-37,  272-11-36

ДЮСШ «Пуща-Водиця» –  
учасник чемпіонату України  
із спортивного орієнтування

27–31 березня в м. Трускавець відбувся чемпіо-
нат України із спортивного орієнтування серед ко-
манд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
Честь столиці захищали вихованці школи проф-
спілок м. Києва – Київської дитячо-юнацької спор-
тивної школи «Пуща-Водиця», які зайняли перше 
місце в загальнокомандному заліку.

Було відзначено найкращих 
спортсменів (тренеривиклада-
чі О.В. Доценко та А.В. Дудіна): 

Марію Гоєнко, Поліну Суркову, Анас-
тасію Білякову, Анастасію Панюкову, 
Ольгу Середу, Крістіну Пащенко, Анну 

Чимерис, Вадима Лагуту, Владислава 
Дружиніна, Артура Кутового, Поліну 
Котляр, Артема Сидоренка, Євгена Саф-
ронова та Луку Фокіна.
Дякуємо всій команді за внесок у розви-
ток дітей та спортивної школи.


