Що отримують члени
Профспілки?

- безкоштовну юридичну консультацію
та всебічний захист;
- безкоштовні квитки на фільми та
концерти;
- безкоштовні квитки на футбольні та
баскетбольні матчі (або за пільговою
ціною);
- проїзні квитки за пільговою ціною;
- матеріальну допомогу;
- нагороди та призи від Профкому
студентів на змаганнях та конкурсах;
- путівки на відпочинок у горах та
на морі (в Україні та за кордоном) за
здешевленою ціною;
- працевлаштування на літо за кордоном
з зарплатою в €;
ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА (30 серпня)
1400-1430 – Збір першокурсників біля корпусів факультетів та інститутів
1430-1450 – Розміщення факультетських та
інститутських колон на Площі Знань
1500-1700 – Свято «День Першокурсника»
1700-1800 – Збори першокурсників на факультетах, інститутах та кафедрах. Врручення студентських квитків.

Всю важливу інформацію ви можете
знайти на наших інформаційних
ресурсах, а також можете задавати
там питання:

http://vk.com/studprofkomkpi
http://fb.com/studprofkomkpi
http://studprofkom.kpi.ua/
https://t.me/pskpi

Якщо у тебе виникли будь-які питання,
звертайся на гарячу лінію профбюро свого
факультету або гарячу лінію Профкому
студентів НТУУ «КПІ».
Ми допоможемо знайти вихід з будь-якої
ситуації!
Телефон гарячої лінії Профкому студентів:
+38 063 07 30 865
+38 067 507 52 86
Шапка Павло

ID голови
профбюро
у VK
pasha.niasha

Телефон
гарячої
лінії
0631339561

ЗФ

Гринь Тетяна

id123192645

0930357525

ІЕЕ

Закревський
Михайло

mihail_
zakrevskiy

0662548025

ІПСА

Варжанський Ілля

thounderer

0679878918

ФПМ

Шурубура
Костянтин

id23155783

0935936135

ІТС

Піщальникова Юлія

yulkoooo

0630315305

ІФФ

Роздобудько Ірина

iraska0105

0933533112

ІХФ

Яременко Сергій

sergey_
iaremenko

0639701855

ММІ

Алексик Ілля

alexykillya

0507510920

ФБМІ

Репало Анастасія

nastia_repalo

0660370170

ПБФ

Паньков Сергій

serhii_pankov

0989636403

РТФ

Рибачук Анна

0973595852

ТЕФ

Шелудько
Анастасія

enjoy_this_
time
n.malaya96

0503622492

ФАКС

Бабіч Тарас

id392523033

0637370304

ФБТ

id23155783

0935936135

ФЕА

Шурубура
Костянтин
Літвінчук
Олександр

aleksandr_
litvinchuk

0682037242

ФЕЛ

Степанюк Ігор

id49140810

0636043006

ФІОТ

Тараненко Андрій

taran4yk

0992257985

ФЛ

Рибалка Вікторія

viktoryday

0967957291

ФММ

Петрова Поліна

just_dancer

0939763022

ФМФ

Шурубура
Костянтин

Фак-т

Голова профбюро

ВПІ

id23155783

0935936135
0999641054

ФСП

Пряміцин Кирило

pryamitsyn_
kiril

ФТІ

Господінов Антон

id72279285

0974869540

ХТФ

Павленко Наталія

holy_natalie

0980073551

Профком студентів НТУУ «КПІ»
вітає зі вступом до кращого
технічного ВНЗ країни
Шановний
першокурснику!
Вітаю тебе зі вступом до
провідного
технічного
ВНЗ
України. Ти приєднався до
дружньої
й
невгамовної
студентської родини КПІ.
Щиро вітаю тебе в цій чудовiй політехнічній країні
– осередку знань, доброзичливості й постійного
розвитку!
Тут тобі випаде не тільки чудова нагода здобути
якісні знання, отримати навички майбутнього
фаху, а й чудова можливість разом з Профкомом
студентів
відчути
насолоду
неповторного,
справжнього, насиченого студентського життя.
Приєднуйся
до
багатомільйонної
сім’ї
профспілчан, яка завжди захистить та допоможе.
Від імені організації зичу тобі успіхів, наполегливості та наснаги.
			
Андрій Гавpушкевич
Голова Профкому студентів НТУУ «КПІ»
https://vk.com/id59721404
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017269985330

Інструкція з поселення до гуртожитків студмістечка
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Важливу інформацію та відповіді на
ваші запитання можна отримати тут:
http://vk.com/studprofkomkpi
http://fb.com/studprofkomkpi
http://studprofkom.kpi.ua/
https://t.me/pskpi

- Профком
студентів НТУУ «КПІ»

