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ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

          

             З року в рік початок весни дарує 
нам  світле  й  радісне  свято,  яке 
пробуджує  в  душах  найкращі  людські 
почуття:  чуйність,  ніжність,  повагу, 
кохання.  У  День  8-го  березня  ми 
особливо шануємо вас – матері, сестри, 
дружини, кохані, доньки.
             У моєму серці -  найніжніші 
почуття  до  вас.  У  серцях  мільйонів 
українських чоловіків - зачарованість 

                  
вами,  відданість  вам  і  вдячність  за 
вашу юбов.
             Від імені всіх чоловіків, які 
сьогодні захищають Вітчизну, і від себе 
особисто  вітаю  вас  з  цим  чудовим 
святом весни та краси!
             Бути жінкою в сучасному світі 
складно  й  відповідально.  Ви 
народжуєте  дітей,  хвилюєтесь  за  їхні 
долі, віддаєте близьким і рідним тепло 
ніжності та любові, дбаєте про затишок 
у  домівках,  надихаєте  на  нові 
звершення  й  здобутки  та  ще  й 
працюєте нарівні із чоловіками.
             Сьогодні  в  Міністерстві 
оборони  та  Збройних  Силах  України 
проходять службу та працюють більше 
60 тисяч жінок – понад 17 тисяч жінок-
військовослужбовців  та  більше  40 
тисяч працівниць.
              Схиляюся перед вами, любі  
жінки,  які  служать  і  працюють  у 
Збройних Силах України. 
             Не поступаючись чоловікам у 
працездатності,  ви  сумлінно  й 
відповідально  виконуєте  обов’язки 
служби,  спонукаєте  нас  до  високих  і 
шляхетних  вчинків,  прикрашаєте 
собою наші будні й свята.
            Зі словами поваги та вдячності 
звертаюся  до  дружин 
військовослужбовців - терпеливих 

бойових подруг, за їхнє повсякчасне
розуміння наших непростих службових 
проблем  і  за  те,  що  вони  надійно 
підтримують своїх чоловіків, вселяють 
у  їхні  серця  впевненість  у  власних 
силах.  Завдяки  вашій  підтримці  наші 
воїни гідно виконують свій священний 
обов’язок,  зміцнюють 
обороноздатність держави.
            Низький уклін матерям, чиї 
сини  сьогодні  виконують 
конституційний  обов’язок  захисників 
Вітчизни,  гідно  стоять  на  захисті 
національних  інтересів,  миру  та 
спокою  українського  народу, 
продовжують нести службу в “гарячих 
точках”  планети  за  тисячі  кілометрів 
від рідного дому в складі національних 
миротворчих контингентів.
            Дякую всім вам за вірність іі 
доброту,  за  терпіння  й  віру,  за 
милосердя та розуміння, за турботу йі 
підтримку, за ніжність і кохання.
            Бажаю вам радості та здоров’я, 
щасливої  долі,  родинного  затишку  та 
тепла, достатку, миру й злагоди!

Міністр оборони Юрій Єхануров

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА 



 №14 квітень 2009                                                                    УНІВЕРСАНТ                                                                                         4

    
  Дорогі  жінки!  Прийміть  мої 

найщиріші  вітання  в  день  жіночого 
свята.  
         Березень - особлива пора року, бо 
він  освячений  вашим  іменем,  бо  він 
віщує весну в природі, в душах і серцях. 
Наші  ніжні  берегині,  ви  за  своїм 
божественним  покликанням  творите  й 
оберігаєте  життя,  надаєте  йому 
високого змісту та краси.           

  Нехай  ця  весна  принесе  вам 
радість життя, відчуття оновлення!

           Нехай легкими будуть ваші 
думки,  добром  та  здоров'ям 
повертаються вам усі ті блага, якими ви 
наповнюєте довколишній світ! 
           Залишайтеся  такими  ж 
прекрасними, якими кожної миті ви є в 
наших очах! 
           Хай усміхаються до вас перші 
весняні квіти! 
           Хай не покине вас надія на 
краще життя!

Ректор Леонід Губернський

   

 
           

 

Ректор Л.В. Губерський
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СВЯТКУЙМО МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 

6 березня пройшли урочисті збори особового складу Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячені 
Міжнародному жіночому дню

         

           Після закриття урочистих зборів 
учасники  переглянули  святковий 
концерт,  на  якому  виступили 
самодіяльні колективи ВІКНУ та гості. 
           Дійство пройшло в піднесеному 
настрої, залишивши приємні спогади в 
представниць чарівної статі.     

         Група зв’язків із громадськістю 

                 
            Захід відкрив вступним словом 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін.  У 
своєму  виступі  він  привітав  жінок-
військовослужбовців  та  працівників 
нашого ВИШу і від імені командування 
побажав їм здоров’я та добра, миру й 
злагоди,  родинного  благополуччя  та 
любові, радості й щастя. 

           Також  Віктор  Балабін 
наголосив, що великої шани й поваги 
заслуговують жінки-офіцери, які своєю 
невтомною  працею  здійснюють 
значний  внесок  у  справу  підготовки 
майбутніх офіцерів для Збройних

Сил України.
           Особливо  він  відзначив 
полковника  Ірину  Ващенко, 
підполковника  медичної  служби  Аллу 
Савочку,  майора  Оксану  Андрієнко, 
майора  Вікторію   Хірх-Ялан,  капітана 
Наталію  Мась,  капітана  Лілію 
Бондаренко та інших.
           Потім на дійстві виступив голова 
Курсантської  ради  студент  Богдан 
Щеглюк.  А  заступник  Міністра  оборони 
України  та  начальник  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка  з 
нагоди  Міжнародного  жіночого  дня 
оголосили святкові накази. 
                   

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

З 26 по 28 лютого 2009 року в місті Суми відбувся черговий Чемпіонат 
України із зимового поліатлону

         

Дмитро Сич

       З 26 по 28 лютого 2009 року в місті 
Суми  відбувся  черговий  Чемпіонат 
України з зимового поліатлону. 

       Спортсмени – представники десяти 
регіонів України випробували свої сили в 
змаганнях  зі  стрільби  з  пневматичної 
зброї,  силової  гімнастики  та  лижних 
перегонів.  
       У складі збірної команди міста Києва 
в цих змаганнях брав участь представник 
ВІКНУ капітан Василь Русецький, який у 
напруженій  боротьбі  посів  друге 
особисте  місце  серед  чоловіків  вікової 
категорії  від  21  до  34-х  років.  За 
підсумком  триборства  Василь  набрав 
суму  у  231  очко  та  виконав  норматив 
Майстра спорту України.
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ЗАКРІПЛЮЄМО ТЕОРІЮ НА ПРАКТИЦІ

З 9 лютого до 4 березня курсанти 5-го курсу спеціальності «Психологія» 
Військового інституту Київського національного  університету імені Тараса 
Шевченка проходили військове стажування 

служби,  що  звільнилися  навесні  2009 
року та  військовослужбовцями 
військової  служби  за  контрактом   з 
роз’ясненням  умов  навчання  і  умов 
прийому  до  Військового  інституту  на 
спеціальність “психологія”.

    З цією метою на кафедрі були 
розроблені  інформаційні  листівки  та 
роздані  кожному  із  курсантів  разом  із 
програмою  та  журналом  військового 
стажування.

Матеріали,  присвячені  75-й 
річниці  заснування  військової 
підготовки - буклети і диски, - керівник 
військового  стажування  від  ВІКНУ 
подарував  кожному  командиру 
військових  частин,  в  яких 
безпосередньо проводилася робота.

Також  керівник  і  курсанти-
стажери  провели  відповідну  роботу  в 
Бахчисарайському,  Феодосійському, 
Севастопольському  військових 
комісаріатах, середніх школах № 12 
м. Феодосії, № 14 м. Севастополя та в 
інших  навчальних  закладах  міст 
Вінниця,  Васильків,  Хмельницький, 
Житомир,  Бровари.  Крім  того,  було 
додатково  зібрано  вісім  відгуків  на 
випускників  Військового  інституту 
минулих років у тих частинах, де вони 
проходять службу.

Варто  зазначити,  що  курсанти 
пройшли  стажування  з  суворим 
дотриманням  військової  дисципліни, 
наполегливо  виконуючи  поставлені 
завдання. 

В’ячеслав Кирик

           Курсанти 5-го курсу спеціальності 
“психологія”  проходили  військове 
стажування  на  посадах  офіцерів-
психологів  батальйонів  та  рівних  їм 
підрозділів  у  частинах  та  установах 
Збройних  Сил  України.  Ці  частини 
розміщені  в  таких містах,  як  Київ,  Біла 
Церква,  Житомир,  Бровари, 
Хмельницький,  Івниці,  Васильків, 
Бориспіль,  Вінниця,  Феодосія, 
Севастополь,  Бахчисарай,  Семиполки, 
Кременчук,  Полтава  та  селищах 
міського  типу  Данилівка,  Гущинці  й 
Десна.  За  результатами  захисту  звіту 
стажування  молоді  воїни  отримали 
здебільшого  оцінки  «відмінно»,  а 
значить  програма стажування курсантів 
на  посадах  офіцерів-психологів 
батальйонів була виконана успішно.    
                       

       Рівень їх теоретичної підготовки в 
цілому  відповідає  вимогам.  Якісна 
робота більшості  керівників  військового 
стажування  від  військових  частин 
сприяла  удосконаленню  практичних 
навичок й умінь. До таких у першу чергу 
слід  віднести  заступників  командирів  з 
виховної роботи військових частин 
А-4420  (м. Бахчисарай)  майора 
Є.  Титова,  А-4362  (м. Севастополь) 
капітана  ІІ  рангу  В.  Хоменка,  А-0235 
(м. Севастополь) майора Р. Кузьміна, 
А-4068  (м. Севастополь)  капітана  ІІІ 
рангу  С.  Богданова,  А-2272 
(м. Феодосія) майора  Ю. Єременка, А-
0415 (смт. Семиполки) підполковника 

В. Богуславця.
Ці  та  багато  інших  керівників  із 

високим  розумінням  і  вимогливістю, 
відповідально поставились до організації 
стажування  курсантів,  доклали  чимало 
зусиль  для  прищеплення  їм  навичок  і 
формування  вмінь  практичного 
виконання обов’язків за посадою.

 

Під  час  стажування  курсанти 
Військового  інституту  були  залучені  до 
проведення  важливих  заходів  бойової 
підготовки, бойового чергування та інших 
видів  повсякденної  діяльності  частин  і 
підрозділів.  Окрім  виконання  завдань 
військового  стажування  за  програмою, 
курсанти також виконували індивідуальні 
завдання.  Зокрема  проводились 
практичні дослідження за темами

дипломних  робіт  (розроблені  науковими 
керівниками),  групові  та  індивідуальні 
бесіди  з військовослужбовцями строкової 
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ОТРИМАННІ ЗНАННЯ – У ВІЙСЬКА
Курсанти  5-го  курсу  Військового  інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка,  які  навчаються  за  спеціальністю 
«Політологія», з 9 лютого по 4 березня проходили військове стажування

виховну  роботу  з  групою  посиленої 
психологічної уваги. Курсанти вивчали 
та  оцінювали  соціально-політичну 
обстановку  в  місцях  розташування 
військових  частин,  узагальнювали 
досвід  щодо  застосування 
різноманітних  форм  та  методів 
проведення  інформаційно  - 
пропагандистського забезпечення.

Більшість курсантів у  повному 
обсязі та на належному рівні виконали 
індивідуальні завдання.

Керівники  військового 
стажування  від  військових  частин 
постійно  допомагали  в  практичній 
роботі  щодо  організації  виховного 
процесу,   вибору  найбільш  дієвих 
форм та методів роботи.

На підставі  аналізу відгуків  та 
завдяки  результатам  контролю 
проведення  стажування  можна 
зробити висновок про те, що керівники 
стажування  від  військових  частин 
сумлінно  поставилися  до  виконання 
своїх  обов'язків  щодо  керівництва 
військовим  стажуванням  курсантів. 
Результати  повсякденної  діяльності 
відображені  у  відгуках,  журналах 
військового  стажування  і  звітних 
документах,  свідчать  про  те,  що 
курсанти набули достатніх практичних 
навичок  виконання  обов’язків 
офіцера–політолога.  Загалом  же 
курсанти продемонстрували належний 
рівень теоретичних знань, навичок та 
вмінь із застосуванням їх у практичній 
діяльності.   Під  час  проведення 
заходів  ІПЗ  курсанти  виявили  високі 
організаторські здібності, ініціативу та 
вимогливість. 

За період стажування військова 
дисципліна  не  порушувалась.  Відгуки 
представників  військових  частин  та 
командування про роботу курсантів на 
стажуванні  в  цілому  позитивні  та 
схвальні,  загальне  враження  про 
роботу та  військову службу курсантів 
–  добре.
             За підсумками захисту звітів 
про  проходження  військового 
стажування  з  27  курсантів  оцінки 
«відмінно» отримали 18. 

Сергій Кубіцький

              Курсанти  5-го  курсу  зі 
спеціальності „Політологія" проходили 
військове  стажування  на  посадах 
офіцерів-політологів  батальйонів  та 
рівних йому підрозділів у таких містах, 
як  Біла  Церква,  Вінниця,  Житомир, 
Київ,  Хмельницький,  Феодосія, 
Васильків, Миргород, Бровари, селищі 
міського  типу  Озерне,  Житомирської 
області  та  селі  Дубіївка  Черкаської 
області. 
               Стажування  курсантів 
пройшло  успішно.  Головна  мета,  а 
саме:  поглибити  та  закріпити 
теоретичні  знання  з  навчальних 
дисциплін,  набути  й  удосконалити 
курсантами  свої  практичні  навички  у 
виконанні  обов'язків  за  посадовим 
призначенням у з'єднаннях, військових 
частинах,  військових  навчальних 
закладах  Збройних  Сил  України,  а 
також  виконати  службово-бойові 
завдання,  проаналізувати  та 
узагальнити практичний матеріал для 
виконання  дипломних  робіт  –  була 
досягнута.

Програмою  військового 
стажування  було  передбачено 
самостійне  виконання  посадових 
обов'язків  офіцера-політолога 
батальйону,  поглиблення  та 
закріплення  набутих  знань  і  навичок, 
ознайомлення  з  особливостями 
військових  частин  і  практичної 
діяльності  в  процесі  організації 
бойової підготовки, виконання завдань 
щодо  інформаційно-
пропагандистського  та  морально-
психологічного  забезпечення 
діяльності підрозділів.

За  результатами  захищених 
курсантами  звітів  можна  зробити 
висновок,  що  програма  стажування 
була виконана повністю та якісно.

Керували  ж  стажуванням 
курсантів  у  військових  частинах 
безпосередньо заступники командирів 
частин з виховної роботи.

Після  ознайомлення  з 
програмою військового стажування та 
індивідуальними  завданнями  вони 
надали   допомогу  курсантам  у 
розробці  та  відпрацюванні  особистих 
планів.  Командири  ознайомили 
курсантів з організаційно- штатною 

структурою,  чисельністю та озброєнням 
військових  частин  й  особливостями 
організації  повсякденної  діяльності  в 
них,  створили  необхідні  умови  щодо 
виконання  курсантами  своїх  обов’язків 
під  час  стажування,  контролювали  їх 
службову  діяльність,  сприяли 
формуванню  в  них  низки  ділових  і 
моральних  якостей:  самостійності, 
ініціативності,  працелюбності, 
правдивості  та  інших.  На  кожного 
курсанта  був  складений  відгук  за 
результатами стажування.

За  час  проходження  стажування 
курсанти  змогли  отримати  практичні 
навички  роботи  на  посадах  офіцерів-
політологів  батальйонів,  оформленні 
особових  справ  військовослужбовців 
строкової  служби,  брали  участь  у 
проведенні  заходів  виховної  роботи 
щодо зміцнення військової дисципліни та 
згуртування військових колективів. Окрім 
того,  вони організовували та проводили 
заходи культурно-просвітницької роботи, 
суспільно-політичне  інформування, 
заняття  з  гуманітарної  підготовки, 
самостійно  відпрацьовували  поточну 
документацію, брали участь у морально-
психологічному  забезпеченні  вартової 
служби,  бойового чергування,  тактичних 
навчань, проводили індивідуально- 
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НА ВІЙСЬКОВОМУ СТАЖУВАННІ
З 9 лютого по 4 березня курсанти 5-го курсу військово-технічного факультету 
Військового інституту Київського національного  університету імені Тараса 
Шевченка проходили військове стажування 

питань,  які  мають  значний  досвід  у 
виконанні  функціональних  обов’язків  за 
посадою.

Керівники  здійснювали  роботу  щодо 
ознайомлення  курсантів  зі  штатною 
структурою; систематично контролювали 
роботу  та  періодично  заслуховували  їх 
звіти  про  хід  виконання  програми 
практики та індивідуальних завдань

Під  час  військового  стажування 
курсантами  було  вивчено, 
проаналізовано  та  узагальнено 
практичний  матеріал  про  досвід  та 
практичні  навички  щодо  виконання 
посадових  обов’язків:  помічника 
командира  з  правової  роботи, 
юрисконсульта, офіцера з правовиховної 
роботи  військової  частини,  помічника 
військового  судді  відповідно  до 
індивідуальних  завдань,  розроблених 
кафедрою  військового  права  та 
особистих планів проходження військової 
практики,  затверджених  керівниками 
військового  стажування;  поглиблено  та 
закріплено теоретичні знання з тематики 
навчальних дисциплін навчального 

плану,  здійснено  добір  фактичного 
матеріалу  для  виконання  дипломних 
робіт;  поновлено  знання  за 
спеціальністю  з  метою  їх  творчого 
застосування в практичній діяльності

Згідно з відгуками офіцерів військових 
частин  курсанти  мають  високий  рівень 
теоретичної  підготовки  та  здатні 
виконувати  функціональні  обов’язки  за 
призначенням.

У  цілому  завдання  військового 
стажування  виконані.  Збройні  Сили 
України  отримають  достойне  молоде 
поповнення.

Сергій Семеха

Стажування  для  курсантів  стало 
нагодою виявити свої здібності  на таких 
посадах,  як:  старший  картограф 
відділення  транскрипції  відділу  воєнно-
географічної  інформації,  офіцер 
топогеодезичної  служби  відділу 
оперативного  (бойового)  забезпечення 
військ  штабу,  інженер  групи  відділу 
цифрових карт тощо. 

Усі  курсанти  виконали  програму 
військового стажування в повному обсязі. 
Керівники підрозділів відзначили високий 
рівень  теоретичної  підготовки  та 
практичних навичок курсантів.

Під  час  стажування  курсанти 
залучалися   до  виконання  спеціальних 
робіт.

Зокрема,  вони  практикувалися  у 
веденні чергових карт, розробці інструкції 
з  передачі  українською  мовою 
географічних назв та термінів Республіки 
Білорусь,  редакційному  перегляді 
діапозитивів  постійного  зберігання, 
редакційному  перегляді  редакційно-
технічних вказівок на райони робіт,

участі  в  командно-штабних  навчаннях, 
створенні  спеціальних  цифрових  та 
електронних карт, прокладанні нівелірних 
ходів,  геодезичній  зйомці,  оновленні 
складацьких  оригіналів,  скануванні 
діапозитивів постійного зберігання, роботі 
на  комплексі  АК-5,  проведенні  занять  з 
особовим  складом  картографічного 
відділу  зі  стройової,  фізичної  підготовки 
та статутів Збройних Сил України.        

Керівники  підрозділів  відзначили 
високий рівень фізичної

підготовленості курсантів та їхню активну 
участь  у  спортивно-масовій  роботі 
частин.

Курсанти  виконували  завдання  з 
високою  військовою  дисципліною,  з 
умінням  правильно  поводитись  у 
військовому  колективі,  знанням  та 
виконанням вимог статутів Збройних Сил 
України,  умінням  зберігати  військову 
таємницю.  Зрештою,  п’ятеро  стажерів 
отримали  оцінку  «відмінно»  і  троє  – 
«добре».

У  період  з  07.03.09  по  05.04.09 
курсанти 5-го  курсу  спеціальності 
«Правознавство»   проходили  військове 
стажування  на  посадах  в  органах 
військової  юстиції  та  офіцерів  з 
правовиховної  роботи.  Військове 
стажування  проводилось  у  військових 
частинах,  установах,  закладах Збройних 
Сил  України  з  метою  набуття  та 
вдосконалення  курсантами  практичних 
навичок у виконанні службових обов’язків 
за посадовими призначеннями: помічника 
командира  з  правової  роботи, 
юрисконсульта, офіцера з правовиховної 
роботи,  помічника  військового  судді.  На 
час проходження військового стажування 
ставились  вимоги  щодо  вивчення 
організаційно-штатної  структури 
підрозділу,  в  якому  курсант  проходив 
стажування,  вивчення  ним 
функціональних  обов’язків  за  посадою. 
Безпосередньо  військовим  стажуванням 
курсантів  керували  досвідчені  фахівці 
військових  судів,  військових  прокуратур, 
помічники  командира  з  правової  роботи 
та заступники командира з гуманітарних



ПРОВЕДЕНО ТРЕТІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

У  Військовому  інституті  Київського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка   16 квітня 2009 року відбувся третій науково-практичний 
семінар  "Основні  напрямки  формування  професійних  якостей  фахівців 
виховної роботи у Збройних Силах України"

начальник управління виховної роботи  
Головного управління Внутрішніх військ 
МВС  України  полковник  Василь 
Молдавчук,  заступник  начальника 
об’єднаного  інституту  розвідки  при 
НАОУ  Василь  Ягупов,  заступник 
начальника  інституту  Державного 
управління у сфері цивільного захисту з 
науково-педагогічної  роботи  полковник 
внутрішньої  служби  Сергій  Миронець, 
професор  кафедри  НАОУ  капітан  2 
рангу Олександр Макаревич та інші.

За  результатами  роботи  семінару 
прийнята  резолюція,  яка  буде 
направлена в Департамент гуманітарної 
політики  МОУ,  Головне  управління 
виховної  та  соціально-психологічної 
роботи  для  використання  в  практичній 
роботі.

Відділ із виховної роботи

            Метою семінару було виробити 
єдине бачення та напрямки вирішення 
зазначених питань підготовки фахівців 
виховної  роботи  у  Військовому 
інституті  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

 На  заході  творчо 
співпрацювали  науково-педагогічні 
працівники,  курсанти  та  студенти 
Військового  інституту,  представники 
Секретаріату  Президента  України, 
Міністерства  оборони  України, 
Державної  прикордонної  служби 
України,  Внутрішніх  військ  МВС 
України,  Міністерства України з питань 
надзвичайних  ситуацій  та  в  справах 
захисту  населення  від  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи,  а  також 
командування військових частин. 

Семінар         пройшов плідно, 

            

цікаво,  на  високому  організаційно-
методичному  рівні.  Захід  відкрив 
начальник  Військового  інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка генерал-майор 
Віктор  Балабін.  Серед  тих,  хто 
виступав,  були:  проректор  з  науково-
педагогічної  роботи  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  Володимир 
Шевченко,  головний  інспектор  (із 
гуманітарного  та  соціального 
забезпечення)  –  Головної  інспекції 
Міністерства  оборони  України 
полковник  Валентин  Федичєв, 
начальник  управління  по  роботі  з 
персоналом   Державної 
прикордонної    служби    України 
генерал-майор Володимир Кохан, 

ВІКНУ НА ВЕСНЯНІЙ ТОЛОЦІ

           Особливістю  цьогорічної 
Весняної  толоки  було  те,  що  вона 
проводилась  у  два  етапи: 28  березня 
та 11 квітня особовий склад ВІКНУ на 
чолі  з  начальником  генерал-майором 
Віктором Балабіним брав участь у 

заходах щодо благоустрою, 
озеленення  та  поліпшення 
санітарного  стану  території 
Військового  інституту  та 
Голосіївського району м. Києва. 
           Роботи  проходили  по-
весняному:  у  доброму  гуморі  та 
піднесеному  настрої.  Усього  в  них 
взяло участь 410 офіцерів, курсантів 
та  студентів  Військового  інституту. 
Було  упорядковано  території  парків, 
скверів  та  алей  загальною  площею 
5 га, створено нових газонів площею 
10 кв. м., кількість посаджених дерев 
– 45, кущів – 10.

           Старання офіцерів, курсантів та 
студентів  Військового  інституту  високо 
оцінив голова  Голосіївської районної у 
місті  Києві  ради  та  державної 
адміністрації  Сергій Садовой. 

        

   Анатолій Фомуляєв


