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Університет допомагає батальйону
11 січня колектив Таврійського державного агротехнологічного університету передав бійцям 37-го окремого 
мотопіхотного батальйону 20 комплектів зимового одягу.

Олексій Петров (зліва) дякує ректору ТДАТУ Володимиру Кюрчеву (справа):
«Такий костюм - це знахідка для військових»

На придбання теплих курток та ком
бінезонів для військових було витра
чено 18 тисяч гривень. Ці гроші 
співробітники університету пожертву
вали з власної зарплатні. За словами 
ректора навчального закладу Володи
мира Кюрчева, на допомогу армії 
співробітники за власним бажанням 
відрахували свій одноденний заробі
ток.

Військові, які отримували допомо
гу, задоволені якістю одягу.

- Камуфляж, як заявляє виробник, 
виготовлений із американської ткани
ни, яка не горить, не промокає, відпо
відно, вона не продувається вітром. 
Всередині йде утеплювач, дуже зруч
ний матеріал - фліс. І головне те, що 
одяг не тільки теплий, а й легкий, - 
зазначає військовослужбовець 37-го 
мотопіхотного батальйону Олексій Пет
ров.

Одяг, який передали бійцям, поши
тий з сучасними технологіями та ви
гідно відрізняється від того, який ство
рювали за радянських часів.

- Такий костюм - це знахідка для 
військових. Бо ті, що нам видають 
радянського зразка, можливо, й теплі, 
але вони дуже важкі і легко промока
ють та довго сохнуть. А нам іноді не 
те що ніде висушити одежу, але вза
галі немає можливості зігрітися, - по
рівняв два види зимового одягу для 
військових Олексій Петров.

До речі, студенти та викладачі

Таврійського агротехнологічного 
університету допомагають україн
ській армії не вперше і не тільки одя
гом. Вони вже передавали термобі- 
лизну та спальники, нещодавно сту
денти здали кров для поранених воїнів 
АТО.

В свою чергу Олексій Петров ви
словив вдячність навчальному закла
ду за щиру підтримку армії і підкрес

лив, що кожного разу, зігріваючись у 
спальниках зимовими ночами, 
військові із вдячністю згадують небай
дужих городян, що надають їм таку 
допомогу.

Володимир Кюрчев зазначає, що 
навчальний заклад і надалі підтриму
ватиме військових, які захищають те
риторіальну цілісність країни
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