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Прем»єр-міністру України 

Денису Шмигалю 

в.о. Міністра освіти і науки України 

Любомирі Мандзій 

 

Шановний пане Президент! 

Шановний пане Дмитре! 

Шановна пані Любомира! 

 

 

      Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг підтримує Відкритий Лист колективу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського ( далі – ДонНУЕТ) ( лист додається). 

      Сьогодні це переміщений із м. Донецьк до м. Кривий Ріг заклад вищої 

освіти, який є одним з найстаріших університетів України ( у вересні 2020 

року йому  виповнюється 100 років). 

     Протягом періоду свого існування університет підготовив багато 

кваліфікованих фахівців у сфері торгівлі та громадського харчування. За 

роки переміщення на «пустому місці»,  не маючи жодних привілей від 

держави, не тільки відновлено роботу університету, а і створено сучасну і 

потужну організаційну структуру з досконалою системою менеджменту. 

     Те що зараз відбувається  з ДонНУЕТом галузева профспілка розцінює як 

ліквідацію трудового колективу патріотів, які були  спроможні подолати усі 

страхи перед так званою ДНР, вивезти на підконтрольну Україні територію 

майже 3 тисячі студентів ( без підтримки МОН). Якщо не зупинити ці ганебні 

дії навколо університету, то вони будуть мати негативні суспільно-політичні 

наслідки, оскільки будуть асоціюватися з втратою України своїх позицій у 

боротьбі за відновлення територіальної цілосності. 

     Це призведе до зневіри людей ( студентів, їх батьків, викладачів), які 

підтримали ідею евакуації, переїхали до м. Кривий Ріг і самовіддано 

розбудовували університет. 
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     Діяльність ДонНУЕТа не обмежується містом Кривий Ріг, вона також 

поширюється на міста Маріуполь і Краматорськ, які є форпостами у боротьбі 

за відновлення територіальної цілосності України. 

     Для мешканців як підконтрольної, так і непідконтрольної території 

України ДонНУЕТ є символом успішної боротьби за відновлення територій 

України, є визнаним брендом,  зникнення якого послабить віру в успішність 

цієї боротьби. 

      Сьогодні ДонНУЕТ має стійкий фінансовий та матеріальний стан, який 

дозволяє йому успішно працювати. 

      Просимо підтримати вимоги трудового колективу і зберегти історично 

відомий вищий заклад  освіти України. 

 

 

З повагою,  

 

Голова Всеукраїнської профспілки 

працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг, 

член Президії Федерації профспілок 

України                                                                                             

                                                                                                          Т.Д.Ясько 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


