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Наближаємо перемогу разом
Три місяці триває військова агресія росії проти суверенітету України... Три місяці ми
вчимося жити по-іншому, але весь народ ще ніколи не був таким сильним, щирим,
об'єднаним спільною думкою про перемогу.
Із перших днів війни Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг разом із
профкомами, керівниками підприємств спільно включилися в роботу щодо забезпечення
життєдіяльності трудових колективів, організації працівників та допомоги армії та
теробороні.
Членські організації активно долучилися до волонтерського руху міста та області. Вони
допомагають фронту матеріалами, ліками, продуктами харчування, одягом, засобами
гігієни. Придбавають необхідні прилади та організують збір іншої благодійної допомоги
військовим.
У цій діяльності особливо відзначився колектив Кропивницького фахового коледжу
харчування та торгівлі. На базі ЗОШ №34 та №33, ресторану "ЧаЧа", парку "Козачий
острів" працівники коледжу долучились до плетіння маскувальних сіток, надаючи
матеріал для цього. Включилися також до збору матраців, подушок, постільної білизни,
які були передані до пунктів збору гуманітарної допомоги: у парк "Козачий острів", ЗОШ
№33, готель «Турист», гуртожиток Кіровоградського машинобудівного коледжу КНТУ.
Паралельно у цей період відбувався активний збір продуктів харчування, бакалійних
виробів, консервації. Викладачі активно долучилися до збору складових елементів для
створення «Бандерівського смузі».
З початку військової агресії і донині викладачі циклової комісії «Технології та хімії»
випікали хлібобулочні, борошняні, кондитерські вироби для територіальної оборони та
бійців Збройних Сил України.
Окремо слід відзначити участь усіх викладачів у здачі крові для поранених бійців на
пунктах переливання крові Кропивницького та області.
Свого часу зібрали гуманітарну допомогу для військових 3-го полку імені князя
Святослава Хороброго з нагоди свята Великодня. Паски та інші смаколики були
виготовлені студентами коледжу для створення настрою і домашньої атмосфери нашим
військовим. Крім того, до гуманітарної передачі включено предмети особистої гігієни,
натільну білизну разом з дитячими малюнками, листами та вітальними словами.
У складний час захисту нашої країни нашим захисникам дозволено таку шкідливу звичку,
як паління. Тому до допомоги передано цигарок на суму майже 4 тисяч грн.
Протягом квітня-травня зібрано більше 100 тисяч гривень, за які було придбано
тепловізор-монокуляр і спеціальний бінокль, а також квадрокоптер за сприянням
громадського об'єднання «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького».
Зазначену техніку передано 42 батальйону Кропивницького, який є у складі 57 бригади
імені Кошового отамана Кості Гордієнка, що боронить кордони нашої України.
З моменту включення Кіровоградської області до відвантаження гуманітарної допомоги
територіям, де ведуться активні бойові дії, або такі, що знаходяться в блокаді, викладачі
коледжу та студенти майже щотижня приєднуються до розвантаження, фасування
гуманітарної допомоги та її подальшого транспортування.
Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців
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торгівлі, громадського харчування та послуг спільно із членськими організаціями та
керівниками підприємств продовжує робити все можливе, аби змогти разом здолати ті
випробування, які принесла в наш дім війна.
Схиляємо голову перед мужніми захисниками, які боронять нашу землю, наші домівки від
загарбників. Наближаємо перемогу разом! Віримо в Україну!
Людмила Хриплива,
Голова обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг
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