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Дорогий спілчанине!

Федерація професійних спілок

України цінує Вашу довіру до

профспілкового руху і висловлює

вдячність за нашу з Вами плідну

співпрацю.

Ми прагнемо зробити все, аби

належність до профспілки стала для

Вас запорукою безпеки, комфорту і

впевненості у наших спільних майбутніх

перемогах.

З новим профспілковим квитком

Ви отримуєте нові можливості,

додаткові гарантії захисту та

соціально-економічної підтримки від

Федерації профспілок.

Відтепер Ваш профспілковий

квиток – це Ваша професійна перевага.

З найкращими побажаннями

успіхів та благополуччя,

Голова Федерації профспілок

України Григорій Осовий

ПРОФСПІЛКОВИЙ 

КВИТОК 

Ваша професійна перевага

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 



Профспілкові організації – учасники програми



Програма лояльності для учасників програми

«Дисконтна програма»
знижки і бонуси від 122 партнерів програми у торговельно-сервісних мережах:

Календарний план на 2018-2020 роки

Мережі магазинів продуктів харчування, 

техніки, побутової хімії та краси, 

будівельних матеріалів;

Аптечні мережі, клініки і лабораторії;

АЗС, перевізники та СТО;

Нотаріат і адвокатура;

Спортклуби та фітнес;

Ресторани;

Турагенції;

Санаторно-курортні заклади, готельні

комплекси, турбази

Страхові компанії, автосалони;

Навчальні курси, школи;



Партнери програми лояльності



Інформаційний супровід програми лояльності 

Цілодобова можливість
отримання інформації

(контактні дані, розцінки, 
розмір знижки для 

учасників програми) про 
партнерів Дисконтної
програми - СТО, АЗС, 

евакуатори, служби таксі, 
готелі, кафе тощо.

«Допомога в дорозі»

0 800 210 308 безкоштовно з номерів будь-яких операторів



Відпочинок та оздоровлення для учасників програми

та членів їх сім’ї

“Укрпрофтур”

Знижки  15-20% на 

проживання у більше ніж 30 
готельних і туристично-
оздоровчих комплексах та 

пансіонатах

“Укрпрофоздоровниця”

Знижки  5-20% на санаторно-курортне обслуговування у лікувально-оздоровчих

закладах



Навчання для учасників програми

та членів їх сім’ї

Академія – це провідний вищий навчальний заклад України, національний осередок

сучасних знань про суспільство та соціальні технології. Водночас із

застосуванням сучасних передових технологій навчання Академія використовує

також багаторічний досвід і традиції Вищої школи профспілкового руху.

Перелік спеціальностей:

•Соціальна робота

•Соціологія

•Право

•Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність

•Маркетинг

•Фінанси, банківська справа і 

страхування

•Менеджмент

•Туризм Знижка 10% від вартості навчання



Пільгове медичне та фармацевтичне обслуговування

• Доступ до професійної допомоги 24/7 -

швидка, своєчасна і якісна організація 

медичної  допомоги 

• Забезпечення необхідними, сучасними 

найбільш ефективними медикаментами

• Можливість вибору медичного закладу і 

лікаря 

• Постійний моніторинг та контроль 

якості лікування

• Підтримка та необхідна допомога у 

випадку некоректних дій медичних 

працівників

• Можливість повної або часткової 

сплати страхового внеску за рахунок 

підприємства

Добровільне 

медичне страхування

«Нафтагазстрах», 

«АСКО-ДС», «ТАS life»

• Можливість попереджувати і своєчасно 

виявляти негаразди, пов'язані із 

здоров'ям (проведення профілактичних 

заходів – профілактичні огляди, 

медичний скринінг, оздоровлення, 

вакцинація)

• Можливість захисту членів cім’ї

• Відсутність необхідності постійно 

відкладати кошти на «чорний день»



Правовий захист учасників програми

«CALL-ЦЕНТР»
Гаряча лінія із надання безкоштовних

консультацій у сфері трудових

правовідносин і з будь-яких інших

юридичних питань 24 години на добу

7 днів на тиждень

«Адвокат 24»

Гарантоване надання юридичних

послуг адвокаmів, адвокатських

об’єднань – партнерів програми на всій

території України на пільгових умовах

0 800 210 308 безкоштовно з номерів будь-яких операторів



Пільговий мобільний зв’язок



Особистий кабінет члена профспілки



Особистий кабінет члена профспілки



Етапи реєстрації профспілкового квитка

1. Внесення даних в базу Центру 

(список надається профспілковою

організацією):

• Назва ППО

• ПІБ члена профспілки

• Фактичне місце проживання (область,

район, місто)

• Дата народження

• Телефон, е-mail

2.Реєстрація в системі - кожному члену

профспілки із наданого списку

присвоюється:

• Особистий номер члена профспілки

• Особистий номер профспілкового

квитка

• Ключі від електронного особистого

кабінету (логін, пароль)

3. Укладення договору про співпрацю 

(із будь-якою ланкою профспілки)

4. Активація електронного

особистого кабінета

• Активація профспілкової поштової

скриньки та внутрішнього месенджера

• Інтеграція до системи торговельно-

сервісних мереж

5.Оплата (здійснюється

профспілковою організацією)

Вартість користування послугами

протягом одного календарного року - 40

грн. на одного члена профспілки

6. Активація профквитка

Отримання доступу до всіх послуг і

активація Програми лояльності –

можливість отримання знижок за

пред’явленням профквитка

7. Виготовлення та передача

профквитків до профорганізації-

Замовника

e-mail Центру: cesp.ua@gmail.com



Профспілковий квиток з новими можливостями

• Іменний профквиток із ПІБ, фото, емблемою галузевої
профспілки/профоб’єднання
• Правова допомога та інформаційний супровід всіх сервісів
(безкоштовно 24/7)
• Пільгові умови медичного страхування (спеціальна ціна)
• Пільгові умови оздоровлення в закладах
“Укрпрофоздоровниці” та проживання в готелях
“Укрпрофтуру” (знижки)
• Програма лояльності (знижки та бонуси)
• Пільговий тариф мобільного зв’язку

• Можливість розрахунків в торговельно-сервісних мережах 
без комісії

• Зняття готівкових коштів в будь-якому банкоматі України 
або за кордоном

• Безкоштовний Інтернет-банкінг, смс-банкінг
• Повернення %% на картку при розрахунках (сash-back)
• Участь в акціях та програмах лояльності Маstercard
• Підвищені відсотки на залишок коштів
• Поповнення картки: пільговий тариф в ПТКС EasyPay; в 

інтернеті сard2card – 0 грн.
• Право на користування сервісами Програми Соціальний 

профспілковий квиток



ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

адреса: 02002, м.Київ, 
вул. Раїси Окіпної 2, оф.410 

сайт: www.cesp.pro 
гаряча лінія: 0-800-210-308 
e-mail: cesp.ua@gmail.com 


