
Добрі справи та відкрите серце в ім’я ПЕРЕМОГИ!  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сьогодні, у Міжнародний день волонтера,  хочу подякувати Вам за всі ті добрі справи, які Ви робите   у  нелегкий час війни...., сьогодні допомога  

ЗСУ, переселенцям....,  стала невід'ємною частиною нашого життя,  нас об'єднало спільне горе - найстрашніше, що 

є на землі - війна...,  гинуть військові, цивільні, діти,...., знищені міста і села..., рашисти  руйнують та вивозять наші 

культурні  цінності,  але в нас пробудилися інші цінності, які не знищити, не викорінити..., бо вони в генах 

українців,.... Це чуйність, доброта, милосердя, саможертовність,  безкорислива допомога ближньому.... Саме такі 

якості  мають  наші  українські ВОЛОНТЕРИ...., і  колектив коледжу,  наші студенти та  батьки, є частиною 

УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ, який наближає нашу перемогу. Дякую Вам  за  чуйність, бажання 

робити добро,  згуртованість, щирість та милосердя. Ми надзвичайно пишаємося Вами, захоплюємося   Вашими 

добрими, щирими вчинками, участю Ваших батьків у благодійних справах, які проводяться у нашому коледжі для 

підтримки наших військових.  Щирі слова подяки Вам всім.....                   

Бажаю  Вам успіхів у  всіх  Ваших справах,  здоров'я, мирного неба, Божого благословення.   

               Директор               Мирослава ІВАСИК   

                         Сьогодні, 5 грудня 2022 року, ПОДЯКОЮ Хмельницької обласної державної адміністрації Департаменту 

освіти , науки, молоді та спорту за активну  життєву громадянську позицію, патріотизм, відданість Україні, вагомий 

особистий внесок у розвиток волонтерського руху  відзначено студентську раду коледжу (голова  - Тартаковська Ірина, 

студентка ІІІ курсу  спеціальності 275 «Організація та регулювання дорожнього руху», на фото: член студради – Матвієв 

Олександр, староста М12 стн групи)  та Феодосьєва Максима, студента  ІІ курсу спеціальності «Агороінженерія»,  М 12СТН 

групи. 

Грамотами Новоушицького селищного голови відзначено: Цегельську Лізу, студентку IV курсу спеціальності 275 

«Організація та регулювання дорожнього руху», голову студентського волонтерського руху коледжу; Кушлака Андрія,  

студента  ІІ курсу спеціальності 201 «Агрономія»; Романець Тетяну,   студентку ІІ курсу спеціальності 201 «Агрономія»; 

Солодкого Івана,  студента І курсу спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»;  

 Особливі слова вдячності за  активну участь у волонтерському студентському русі коледжу:  проведенні благодійних 

концертів,  ярмарків, благодійних акцій на допомогу ЗСУ оголошено  ПОДЯКУ дирекції коледжу колективам 

студентських академічних груп І-ІV курсів, самодіяльному танцювальному гурту «Водограй», (староста - Ляшенко  

Марічка, студентка ІІ курсу спеціальності 275 «Організація та регулювання дорожнього руху») та  відзначено 

найактивніших студентів – волонтерів й учасників  благодійних концертів: Ткачук Марію, студентку ІІ курсу,  Л11СТН 

групи спеціальності 205 «Лісове господарство»; Дереша  Станіслава, студента ІІІ курсу спеціальності 201 «Агрономія»; 

Ягольніцьку Юлію, студенту І курсу спеціальності 201 «Агрономія»; Мудракову Людмилу, студентку ІІІ курсу 

спеціальності 275 «Організація та регулювання дорожнього руху»;                                                                                                                                                      

Дідур Катерину, студентку ІІ курсу спеціальності 275 «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

                                                                                                                               


