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Вітаємо наших спортсменів!

Національна збірна України з футболу серед лікарів –
віце-чемпіон світу 2017 року

8–16 липня 2017 р. у невеликому курортному містечку Лео-
ганг (Австрія) відбувся XXIII Чемпіонат світу з футболу серед
лікарів. В його рамках відбувся розіграш двох почесних тро-
феїв – Morell Cup (формат 11 на 11, лікарі 25–45 років) і Vogel
Cup (формат 7 на 7, лікарі, старші за 45 років). Понад 1000
лікарів взяли участь у змаганнях у складі збірних з 20-ти країн
світу і 5-ти континентів, серед них команди Австрії, Південної
Кореї, США, Ірландії, Австралії, Канади, Мексики, Аргентини,
Литви, Росії, Німеччини, Бразилії, Великої Британії, Колумбії,
Каталонії, Угорщини, Узбекистану, Швеції, Чехії та України.
Досить тернистим був шлях до фіналу змагань. На шляху були
достатньо сильні команди Швеції, Великої Британії, Канади,
США, Німеччини. За великої слави у них не було такої сили
духу, як у збірної України, яка дійшла до фіналу та стала віце-
чемпіоном світу.

Україна може пишатися своїми лікарями – ми веземо до
Неньки два почесні трофеї – срібний Morell Cup та бронзовий
Vogel Cup, а лікар-онколог з Дніпра Артем Джанджулія – приз
кращому півзахисникові турніру.
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Тренер команди – дитячий хірург Ігор Боровик (Київська
обласна дитяча лікарня).

ВО УФАМ висловлює подяку всім нашим уболівальникам,
родинам, які нас супроводжували на чемпіонаті. Ми дякуємо
всім, хто нас підтримував в Україні і по всьому світі! Ми всі –
одна велика уфамівська родина, і це наша спільна перемога.
Низький уклін нашим воїнам, наші перемоги для них. Ми дя-
куємо всім нашим партнерам, зокрема Київській міській
профспілці працівників охорони здоров’я і компанії «Фармак».
Ми дякуємо всім, хто на місцях в регіонах допоміг і продовжує
допомагати нашим лікарям представляти Україну на світовій
арені. Переконані, що попереду нас чекають ще більші перемо-
ги і досягнення!

Київська міська профспілка працівників охорони
здоров’я – переможець VI спартакіади

«Здоровий киянин» КМО ФСТ «Спартак»
За підсумками спортивного 2017 року медики столиці ви-

грали І місце в VI спартакіаді «Здоровий киянин» КМО ФСТ
«Спартак».

У колонній залі Київської міської державної адміністрації
відбулася традиційна церемонія нагородження ФСТ «Спартак».

Переможців обирали у тринадцяти номінаціях за підсумка-
ми змагань, проведених товариством ФСТ «Спартак», – «Здо-
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ровий киянин» та
«Кубок виклику».
У понад тридцяти
спортивних заходах
взяли участь 53 збір-
ні команди трудових
колективів столиці. У
19-ти заходах брали
участь збірні коман-
ди медиків Київської
міської профспілки
працівників охорони
здоров’я.

Створення футбольної ліги медиків
Згідно з календарем спортивно-масових заходів КМППОЗ

на 2017 рік та у відповідь на численні запити медичних уста-
нов 13 січня в конференц-залі КМППОЗ відбулося засідання
керівництва профспілки та організаційного комітету зі ство-

рення фут-
больної ліги
лікарів сто-
лиці. У засі-
данні брали
участь капі-
тани команд,
які бажали
створення
футбольної
ліги лікарів

м. Києва з подальшою участю переможців в українських зма-
ганнях ліги УФАМ, яка вже вп’яте проводить чемпіонати
України серед лікарів.

У своєму виступі голова Ради КМППОЗ Л. В. Канаровська
підкреслила важливу роль фізичної культури в житті кожної
людини та особливо медиків як пропагандистів здорового спо-
собу життя. Побажала конструктивної роботи оргкомітетові та
успішного проведення самого чемпіонату.
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У 2017 р. заявки на участь у змаганні подали 8 команд, хоча
бажаючих було набагато більше. У змаганнях брали участь ко-
манди таких медичних закладів м. Києва:

1. ННЦК ім. акад. М. Д. Стражеска;
2. НУ «Інститут урології»;
3. НМУ ім. О. О. Богомольця;
4. Київська клінічна лікарня № 6;
5. Олександрівська клінічна лікарня м. Києва.
А також:
6. Збірна команда стоматологів м. Києва;
7. Збірна команда нейрохірургів м. Києва;
8. Збірна команда ветеранів-лікарів м. Києва.

Майже два місяці проводились змагання I чемпіонату з фут-
залу серед лікарів м. Києва. Збірні команди 8-ми медичних
закладів змагалися по коловій системі у двох підгрупах, розігру-
вали місця, проводили півфінали, фінали. Згідно з умовами чем-
піонату всі команди розігрували місця з 1-го по 8-ме.

Щонеділі три тижні підряд відбувалися змагання в підгру-
пах. Після попередніх ігор до фінальної четвірки потрапили
команди КМКЛ № 6, ННЦК ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН
України, ДУ «Інститут урології» НАМН України, команда вете-
ранів «Masters».

У запеклій боротьбі ще 2 тижні проходили півфінали.
Кардіологи ННЦК ім. акад. М. Д. Стражеска обіграли Інститут
урології. У другому півфіналі команда 6-ї лікарні легко обігра-
ла команду ветеранів.

Таким чином, у фіналі зустрілися дві команди, які також були
співорганізаторами створення футзальної ліги, – ННЦК ім. акад.
М. Д. Стражеска та КМКЛ № 6.

Як і очікувалось, дуже сильна команда клінічної лікарні
№ 6 легко обіграла команду кардіологів з рахунком 8:2 і стала
першим чемпіоном київської ліги UFAM.

У боротьбі за III місце сильнішою була команда Інституту
урології, яка перемогла команду «Masters» з рахунком 5:2.

За регламентом змагань наступні 4 команди розігрували «Ку-
бок престижу». У фіналі цього кубка зійшлися команди НМУ
ім. О. О. Богомольця та збірна команда стоматологів м. Києва.
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Сильнішою виявилася збірна стоматологів. Вони і стали воло-
дарями «Кубка престижу».

На святковій ноті закінчився перший чемпіонат. Заступник
голови КМППОЗ Кубанський С. А. привітав всіх учасників,
вручив нагороди – кубки та медалі всім призерам змагань.

Приємно відзначити значний вклад у проведення чемпіона-
ту генерального спонсора – фармацевтичної фірми «Фармак».
За їхньої допомоги відео змагань були викладені в інтернет, де
можна було переглянути перебіг всіх ігор. Також фірма «Фар-
мак» підготувала 5 призів по закінченні змагань.

За підсумком оргкомітету кращим гравцем турніру було на-
звано лікаря-травматолога КМКЛ № 6 Тимофія Семенюка.

Кращим воротарем чемпіонату став воротар КМКЛ № 6
Дмитро Бахмат, кращим бомбардиром – гравець збірної Інсти-
туту кардіології ім. М. Д. Стражеска Михайло Палічук.

Кращим гравцем серед ветеранів названо дитячого лікаря-
хірурга Ігоря Боровика, кращим гравцем серед молоді – сту-
дента НМУ ім. О. О. Богомольця Дмитра Жильчука.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я
запросила ведучого спортивних програм ТРК «Київ» Руслана
Свіріна, який зробив цікавий телерепортаж, що того ж дня –
5 березня був показаний по телебаченню.

Профспілка охорони здоров’я щиро вдячна головам ППО –
а це у КМКЛ № 6 лікар-гінеколог Маря’н Е. П., у НМУ ім. О. О.
Богомольця заслужений лікар України Лук’янець М. М., у ННЦК
ім. акад. М. Д. Стражеска доктор медичних наук Бабій Л. М. –
за фінансову допомогу у проведенні чемпіонату.
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Кубок виклику
Що може бути краще, ніж відпочинок не тільки тілом, а й

духом? Відверто кажучи, більшість з нас вже й забули, що це
таке. Ні, це не те саме, що сидіти перед телевізором чи комп’ю-
тером, і навіть не прогулянка по місту. Здоровій нації потрібні
здорові люди, а що, як не спорт, забезпечує фізичний розвиток
людини. Спорт – це завжди змагання, прагнення довести собі
та всьому оточенню, що ти кращий.

18–19 лютого 2017 р. у спорткомплексі Київського націо-
нального торгово-економічного університету проходив черго-
вий етап розіграшу «Кубка виклику» – чемпіонат міста з на-
стільного тенісу, гирьового спорту, армспорту та перетягуван-
ня канату серед збірних команд підприємств, організацій та
державних установ Києва. На старт чемпіонату вийшли такі
команди: ДП «Антонов», КМППОЗ, Національної академії наук
України, КП СПБ «Арсенал», апарату «Укртрансгаз», «Сбер-
банку», Управління Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань
у м. Києві, телеканалу «ZIK» та Серійного заводу «Антонов».

Першими проводилися змагання з настільного тенісу, зма-
гання були поділені на три категорії: чоловічий розряд, жіно-
чий розряд та парний змішаний розряд, тобто в команді мали
бути чоловік та жінка. За результатами чемпіонату з настільно-
го тенісу у чоловіків перше місце виборов Запорожець Олек-
сандр (ДП «Антонов»), у жінок кращою стала Людмила Ще-
голь (ДП «Антонов»). В командних іграх кращою виявилась
команда ДП «Антонов», третє місце здобула команда Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я у складі:
Олександр Оліференко та Кожокарь Ольга.

Чемпіонат з гирьового спорту проходив під керівництвом
арбітра національної категорії, 9-тиразового чемпіона світу се-
ред ветеранів Євгена Гончаренка. Кожний спортсмен, підходя-
чи до «снаряду», викладався «на повну», не жаліючи сил. І от
категорія за категорією вирішилась доля призових місць. У ка-
тегорії до 80 кг перше місце посів Богдан Черненко (КМППОЗ),
друге місце – Станіслав Боровик (ДП «Антонов») і третє вибо-



130

ров Теодор Грицек
(КМППОЗ). У кате-
горії до 90 кг най-
сильнішим виявився
Павло Калюжний
(НАНУ), на другому
Андрій Головков
(НАНУ) і третє
місце посів Микола
Мороз (КМППОЗ).

На змаганнях з
перетягування кана-

та вирували справжні емоції, відчувалася шалена підтримка з
боку вболівальників, настрій на перемогу створював неймовір-
ну атмосферу. Головним арбітром був майстер спорту Дмитро
Мацулевич. Перше місце зайняла команда столичних авіабуді-
вників, другими стали майбутні лікарі (КМППОЗ); бронзу ви-
бороли спортсмени КП СПБ «Арсенал».

Чемпіонат Києва з волейболу
KYIV SPARTAK OPEN 2017

16–19 березня 2017 р. у спортивному комплексі Національ-
ного медичного університету ім. О. О. Богомольця проходив
чемпіонат м. Києва з волейболу «KYIV SPARTAK OPEN» в рам-
ках VI Київської міської спартакіади «Здоровий киянин». Вже
третій рік поспіль формат чемпіонату передбачав три ліги,
а саме:

– Ліга «PUBLICHEALTH»: «Укртелеком», ДП «Антонов»,
«Райффайзен банк Аваль», телеканал «ZIK», «Креді Агрі-
коль банк», «Сбербанк», «Карлсберг», КП СПБ «Арсе-
нал».

– Категорія «Masters»: ВК «Бориспіль», КМППОЗ, «Сокіл»
ДАХК «Артем», НАНУ.

– Категорія «BEAUTY»: «Укрпошта», «Хімфармінвест»,
«Азарт», «Укртелеком», НАНУ, «Райффайзен банк
Аваль», НМУ ім. О. О. Богомольця, Серійний завод «Ан-
тонов».
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Команди КМППОЗ були учасниками у 2-х групах: жінки та
група «Masters» – чоловіки. Збірну команду дівчат представля-
ли студентки НМУ ім. О. О. Богомольця, підсилені іншими грав-
цями. Ігри проводились по коловій системі у підгрупах.

На жаль,
дівчата до фі-
налу не потра-
пили і задо-
вол ьнилис я
5-м місцем.

Серед чо-
ловіків коман-
да КМКЛ
№ 12 зайняла
3-тє місце в
лізі найсиль-
ніших.

По закінченні змагань заступник голови ФСТ «Спартак» То-
каренко І. О. нагородив переможців та призерів кубками, меда-
лями та грамотами.

Гравець клінічної лікарні № 12 Дмитро Северинюк був на-
городжений кубком як кращий захисник цього турніру.
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Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
– чемпіон Києва з плавання «Містер Батерфляй»

та володар «Кубку виклику»
25 березня 2017 р. в басейні спортивного комплексу «На-

ука-Спорт» проходив чемпіонат м. Києва з плавання «Містер
Батерфляй» за програмою VI Київської міської спартакіади
«Здоровий киянин». Традиційні категорії були розділені на вікові
категорії: до 35 років; 35+, 45+, 55+, 65+ та 75+. Окрім того,
теж традиційно, у змаганнях брало участь наше підростаюче
покоління, для яких було створено окрему категорію «Юний
спартаківець» (2002, 2004, 2006 та 2008 рр. нар.). Це викликало
неабиякий ентузіазм,
кількість дітей була
просто неймовірна,
що не може не раду-
вати. Що стосується
формату  турніру,
то кожна з категорій
мала виставити
спортсменів на чоти-
ри види дистанцій:
жінки 25 м, 50 м віль-

ним стилем, чоло-
віки 50 м вільним
стилем, чоловіки
100 м – комплексом
(25 м батерфляєм;
25 м на спині; 25 м
брасом; 25 м кролем)
та змішана естафета
(двоє чоловіків і дві
жінки), у дітей дів-
чатка мали проплив-

ти 25 м, хлопці 50 м вільним стилем.
У турнірі брали участь такі команди: Національного медич-

ного університету ім. О. О. Богомольця (НМУ), апарату «Укр-
трансгаз», Управління «Укргазтехзв’язок», ДП «Антонов»,
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«Сбербанк», «Київенерго», «Адмірал-Клуб», «Наука-Спорт»,
КМО ФСТ «Спартак», ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 та «Спартак»,
ДЮСШ № 3.

Турнір розпочався з
перегонів юних спар-
таківців. Потім на стар-
ти вийшли чарівні
жінки та справжні чоло-
віки. Фінішував чемпіо-
нат розіграшем «Кубка
виклику» в естафетному
плаванні 4×25 у віковій
категорії до 35 років; як
і два роки тому, пер-
шість здобули студенти НМУ ім. О. О. Богомольця. За тради-
цією капітан команди, яка стала переможцем, – старший викла-
дач кафедри фізичного виховання НМУ ім. О. О. Богомольця
Анжела Дяченко «кинула виклик» Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф на наступний етап розіграшу
«Кубка виклику» – чемпіонат Києва з бадмінтону, який відбув-
ся 1 квітня 2017 р. у школі «Логос» № 329.

«Кубок виклику» з бадмінтону
1 квітня 2017 р. у спортивному комплексі на Позняках було

проведено чемпіонат м. Києва серед установ та організацій з
бадмінтону. Київська міська профспілка охорони здоров’я впер-
ше взяла участь у таких змаганнях і наполегливо боролася за
цей почесний кубок. Медики були представлені 4-ма командами.

Всі команди профспілки охорони здоров’я (у складі коман-
ди – чоловік і жінка) були укомплектовані і викладачами,
і студентами медичного коледжу та студентами НМУ ім. О. О.
Богомольця.

Приємно відзначити, що у складі команди НМУ виступали
студенти-іноземці з Індії.

Команди медиків боролися дуже достойно. Як результат –
два других, два третіх і два четвертих місця. Загалом у команд-
ному заліку збірні команди профспілки охорони здоров’я вибо-
роли 2-е загальнокомандне місце.
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До складу команд входили викладачі та студенти київського
міського медичного коледжу. Санько Віктор Андрійович, Кузь-
менко Любов Василівна, Ноур Лідія Іванівна – викладачі ка-
федри фізичного виховання; Мельниченко Каріна та Глухарев
Артур – студенти коледжу; студенти НМУ ім. О. О. Богомольця
Радж Рупеш, Ангра Акілеш, Абіші Мішрі, президент Україн-
ського медичного клубу заслужений працівник охорони здоро-
в’я України Сорока Іван Миколайович. По закінченні змагань
всі призери були нагороджені медалями, грамотами, а команди
– кубками та грамотами. Київська міська профспілки охорони
здоров’я дякує всім керівникам навчальних закладів за активну
участь у підготовці та проведенні змагань спортсменів.

Ігри столичних підприємств
21–23 квітня 2017 р. у спортивному комплексі Київського

торговельно-економічного університету ФСТ «Спартак» про-
водив один із етапів спартакіади «Здоровий киянин» з 9-ти видів
спорту. Київська міська профспілка охорони здоров’я практич-
но завжди бере участь у цих змаганнях. Так, цього разу
КМППОЗ заявила збірні команди з 8-ми видів спорту. Треба
відзначити, що в кожному виді спорту точилася завзята бороть-
ба. Найбільше нагород та загальне перше місце вибороли наші
атлети.
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Абсолютною чемпіонкою спартакіади стала лікар-інтерн
Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О. О. Богомольця
Олещенко Віталіна, яка виборола 4 золотих медалі. Студентка
НМУ ім. О. О. Богомольця Кожокарь Ольга виборола 3 медалі.
Серед чоловіків 4 медалі вручено Бабюку Вадиму та 3 медалі
Морозу Миколі. Приємно відзначити студента іноземного
деканату Амугу Омгба Барнабе, який виборов перше місце в
бігу на 400 м. За нами розташувались команди «Київтрансгаз»
та «Київенерго».

Досить упевнено виступила у змаганнях з шахів аспірант
кафедри внутрішньої медицини
№ 4 Меркулова Ірина, яка в чо-
ловічій компанії була другою.

В чоловічому спорті наші
гирьовики посіли друге місце,
програвши одне очко серійному
заводу «Антонов». У складі ко-
манди Андрієвський Андрій –
друге місце, Бабюк Вадим, Чер-
ненко Богдан, Ісаєв Максим по-
сіли треті місця.

Також успішно виступили
наші сильні хлопці з армспорту.
Як завжди сильно виступає
Ірійчук Іван, аспірант кафедри ортопедичної стоматології НМУ
ім. О. О. Богомольця. В команді разом із Бабюком Вадимом та
Андрієвським Андрієм.

Традиційно успішно виступили баскетболісти, зайнявши
третє місце. У складі команди: Гусєв Вадим, Пепанін Микита,
Жупанюк Микола, Машура Владислав.

Снайпер столиці
11 травня у стрілецькому тирі «Схід» відбулися традиційні

змагання з кульової стрільби серед збірних команд профспілок
м. Києва. 23 команди з 15-ти установ та організацій брали участь
у цих змаганнях. Профспілка охорони здоров’я підготувала
3 команди: НМУ ім. О. О. Богомольця (голова профкому Лук’я-
нець М. М.); КП «Фармація» (голова профкому Предко В. С.);
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ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» (голова проф-
кому Дручиніна І. М.).

В командному заліку найкраще виступила команда «Фарма-
ція», яка розділила 4-те–5-те місця з командою «Фармак».

До фіналу в особистому заліку у жінок потрапили Мацюця
С. А. – завідувач аптеки № 48 м. Києва – та два представники
КП судової-медичної експертизи Оліференко О. М. і Вербиць-
кий П. П. У підсумку Мацюця С. А. зайняла 2-ге місце, вибо-
ровши срібну медаль. Чоловіки посіли 6-те (Вербицький П. П.)
і 11-те місце (Оліференко О. М.).

Чемпіонат міста Києва з футзалу
XI «Меморіал Олега Міненкова»

8–10 вересня 2017 р. в спортивному комплексі «Наука-
Спорт» проводився черговий етап VI Київської міської спарта-
кіади «Здоровий киянин» – чемпіонат м. Києва з футзалу –
XI «Меморіал Олега Міненкова». Але це був не просто турнір –
ці змагання проходили на честь людини, яка зробила чимало
для розвитку спорту в Києві, бо саме він започаткував фізкуль-
турно-спортивний рух у Центрі «Укрчастотнагляд» та завдяки
йому було створено футбольну команду Центру «УДЦР». В па-
м’ять такого видатного спортивного діяча починаючи з 2007 р.
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з ініціативи керівництва Українського державного центру раді-
очастот та за організаційної підтримки Київської міської орган-
ізації ФСТ «Спартак» проводяться турніри «Меморіал Олега
Міненкова».

У 2017 р. на турнір вийшло 8 команд, а саме: Київської
міської клінічної лікарні № 6, Українського державного центру
радіочастот, «Київенерго», «Київхліб», «Київстар», «Сберанк»,
Державної аудиторської служби України та Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.

За регламентом чемпіонату учасників поділили на дві гру-
пи, по чотири команди в кожній.

Усе відбувалося по плану і без сюрпризів – фаворити пере-
магали, слабші команди отримували досвід та емоції від турні-
ру. Глядачам запам’ятався матч лідерів групи В між командами
УДЦР та КМКЛ № 6. Упевнено перемагаючи протягом гри,
зв’язківці наприкінці втратили ініціативу та поступилися ліка-
рям з рахунком 5:4.

Завершальний, фінальний, день турніру запам’ятається учас-
никам надовго. У першому півфіналі напружена гра між «Київ-
енерго» та УДЦР закінчилася з нічийним рахунком 0:0 і тільки
у серії післяматчевих пенальті пощастило господарям турніру
– команді УДЦР (пенальті 2:3 на користь УДЦР). У другому
півфіналі лікарі впевнено переграли команду «Київхліб» з ра-
хунком 4:1 та вийшли у фінал.

Фінальна гра була дуже обережна, коректна стосовно супер-
ників і досить багата на голи. Фінальний свисток арбітра на-
ціональної категорії Антона Ноєва (м. Запоріжжя) зафіксував
перемогу Українського центру радіочастот з рахунком 5:3.

Спартакіада медичних коледжів м. Києва
У 2017 р. було започатковано першу спартакіаду медичних

коледжів м. Києва з шести видів спорту.
Згідно з постановою Київської міської профспілки праців-

ників охорони здоров’я в січні 2017 р. було затверджено поло-
ження щодо проведення І спартакіади медичних коледжів
м. Києва з 6-ти видів спорту (настільний теніс, волейбол, шахи,
шашки, стрільба кульова, футзал).
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Відкрили спартакіаду змагання з волейболу. Склад команди
був змішаний (троє юнаків + троє дівчат). Київський міський
медичний коледж гостинно надав свою спортивну базу. Викла-
дачі фізичного викладання коледжу на високому рівні провели
змагання з волейболу.

Учасників змагань привітали директор та голова профспілко-
вої організації коледжу. Спортивний зал вщерть був заповне-
ний студентами та учасниками змагань.

Перемогу здобула збірна команда господарів – КММК,
другими були студенти КМК № 2 ім. П. Гаврося, третіми –
КМК № 3.

29 березня відбулися змагання з настільного тенісу. Приємно
відзначити, що це поки єдиний вид спорту, який зібрав всі
5 медичних коледжів м. Києва на змагання.

Дирекція КМК № 2 ім. П. Гаврося надала спортивний зал
для змагань, а викладачі, як і належить у спортивному світі,
чітко провели змагання з 11:00 до 15:00 год.

Місця розділилися таким чином: І місце – КММК, ІІ місце –
КМК № 2 ім. П. Гаврося, IІІ місце – Перший київський медич-
ний коледж. Далі – КМК № 3 та стоматологічний коледж НМУ
ім. О. О. Богомольця.
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У квітні нагороди було розіграно на змаганнях шашистів та
шашкістів. Склад команди – двоє юнаків + одна дівчина в кожно-
му виді спорту. Треба сказати, що в обох видах спорту команди
були незалежні одна від одної.

Головний суддя національної категорії Тимошенко А. Г. чітко
провів змагання. Паралельно грали всі учасники змагань на
спортивній базі НМУ ім. О. О. Богомольця.

Переможці з шахів: КМК № 3 у складі: Бережний Іван, Мар-
ват Заровер, Козленко Анна.

ІІ місце – Перший київський медичний коледж: Хазов Са-
велій, Ігнашкін Іван, Васюк Анастасія.

IІІ місце – КММК: Іщук Максим, Русин Назар, Бекетова
Олена.

Переможці з шашок: І місце – Перший київський медичний
коледж: Бондар В’ячеслав, Бойко Артем, Ламачук Дарина.

ІІ місце – КМК № 3: Домбровський В’ячеслав, Гергель
Артур, Снісаренко Тетяна.

ІІІ місце – КММК: Стародуб Олена, Кравець Назар, Кабиш
Юрій.

Переможці отримали кубки, медалі, грамоти, а призери зма-
гань – медалі.

Профспілка охорони здоров’я щиро дякує керівництву
медичних закладів за надання спортивних споруд та організа-
цію збірних команд коледжів з видів спорту для участі
у змаганнях.

Спартакіада медичних закладів Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я

Влітку на День медичного працівника Київська міська проф-
спілка працівників охорони здоров’я організувала фінальну
частину спортивних змагань серед медичних закладів проф-
спілки. Змагання були підготовлені і проведені на базі мальов-
ничого спортивно-оздоровчого табору НМУ ім. О. О. Бого-
мольця.

17 червня профспілка двома автобусами відвезла учасників
заходу до Кончі-Заспи на спортивні майданчики табору. Зран-
ку і до вечора лікарі та члени їхніх сімей активним відпочин-
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ком відзначили День медичного працівника. Змагання проводи-
лися з пляжного волейболу, міні-футболу, шашок, шахів і
дартсу. Чемпіоном спартакіади медиків стала команда Центру
екстреної медичної допомоги, другою була команда НМУ
ім. О. О. Богомольця, третьою – команда Київського міського
медичного коледжу.


