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По-перше, це дасть змогу реалізувати 
свої практичні навички студентам, які 
навчаються за спеціальністю “видавнича 
справа і редагування”. По-друге, випускаючи 
цей вісник, ми долучаємось до загально-
університетської  програми підтримки органів 
студентського самоврядування, робимо 
відповідальну справу щодо висвітлення подій, 
які відбуваються у Військовому інституті. По-
третє, це свідчить про рівень розвитку 
демократії у військовій сфері, дотримання  
п’яти принципів, що задекларовані у вінці 
герба нашого інституту. 

    Якщо говорити про 
систему військової освіти в 
загальному то вважаю, що саме 
вищі військові навчальні заклади 
мають стати локомотивом 
розбудови Збройних Сил України. 
До цього процесу повинні 
залучитися всі, хто має хоч якесь 
відношення до підготовки 
майбутніх офіцерів. 

Нам потрібно брати все 
найкраще із власної історії, історії 
світових війн, де мали місце 
перемоги і поразки. Лише при 
порівнянні й оцінці минулого 
можливе конструктивне та 
впевнене виховання майбутніх 
воїнів-захисників Батьківщини. 

 
Начальник Військового 

інституту КНУ ім. Т.Шевченка 
генерал-майор Віктор Балабін■ 

Шановні товариші офіцери і 
прапорщики, курсанти і студенти, 
працівники Військового інституту. 

Нарешті ми маємо свій друкований 
орган, в якому відображатимемо життя  
Військового інституту, університету, держави 
в цілому. Не дарма в гімні нашого інституту 
звучать слова про примноження традицій. Я 
гадаю, що кожен із Вас докладе максимум 
зусиль для того, аби не втратити свій шанс і 
долучитись до творення історії власними 
руками. 

На випуск “Універсанту” командування 
інституту покладає великі надії та 
сподівання. 

“Головне завдання будь-якого ВВНЗ 
полягає в повному та ефективному 
виконанні державного замовлення з 
підготовки фахівців-патріотів. Стратегія 
підготовки в тому, щоб сформувати 
фахівця як особистість, здатну до 
самореалізації”. 

Хочу висловити щирі слова вдячності 
колективу газети, який доклав максимум 
зусиль, свій талант і ерудованість задля того, 
щоб у стислий термін випустити цей номер у 
світ.  

 
 

 
       24 листопада 2006 року 
відбулось відкриття меморіальної 
дошки першому начальнику 
Військового інституту Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктору 
технічних наук, заслуженому 
працівнику народної освіти 
України, професору, генерал-
лейтенанту Жукову Сергію 
Анатолійовичу. 
       Після шикування особового 
складу у фойє інституту та 
виконання військового маршу зі 
вступним словом виступив 
перший проректор Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, академік 
Академії педагогічних наук 
України, доктор фізико-
математичних наук, професор 
Третяк О.В. Він нагадав присутнім 
про військовий та науковий шлях, 
значний внесок у заснування та 
розбудову Війкового інституту, 
розвиток військової науки, який 
зробив генерал-лейтенант Жуков 
Сергій Анатолійович.  

24 листопада 2006 року відбулось відкриття 
меморіальної дошки першому начальнику 
Війкового інституту професору, генерал-
лейтенанту Жукову Сергію Анатолійовичу 
 

людські та професійні риси першого 
начальника Військового інституту, 
його талант організатора і військового 
керівника, уміння будувати стосунки з 
людьми, щиро ставитись до їхніх 
потреб, вирішувати негайні проблеми. 
Відданість улюбленій справі, висока 
порядність та патріотизм генерал-
лейтенанта Жукова С.А., зазначали  
виступаючі, – кращий приклад для 
його послідовників та майбутніх 
офіцерів. 
Урочистий захід завершився 
покладанням квітів до меморіальної 
дошки першому начальнику Війкового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
генерал-лейтенанту Жукову Сергію 
Анатолійовичу. 
 

Сергій Льовін ■ 
 

Ф
от
о:
 А
нд
рі
й 
С
ту
ль
ні
ко
в 

На мітингу також виступили почесні гості - 
начальник військової кафедри ВІКНУ 1970-1987 
років та член Ради ветеранів, полковник у відставці  
Папушин П.А., заступник Міністра оборони України 
Пасько В.В., колишній заступник Міністра оборони 
України з озброєння генерал-полковник запасу 
Стеценко О.О., колишній начальник Національної 
академії оборони  Збройних Сил України генерал-
полковник Толубко В.Б. і вдова генерал-лейтенанта 
Жукова С.А. Жукова Л.О., які розповіли про високі 
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Уже традиційним стало підводити 
підсумки стану військової дисципліни та 
служби в стінах Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. І останній збір 
військовослужбовців тому доказ.  
На зборі були присутні та виступили з 

доповідями: 
• директор Департаменту військової освіти 
та науки Міністерства оборони України, 
доктор технічних наук, професор Микола 
Науменко  – про стан та перспективи 
розвитку військової освіти та науки, 
реалізації рішень ІІІ Всеукраїнських зборів 
офіцерів, зокрема у ВІ КНУ; 
• директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України, кандидат 
економічних наук, доцент Іван Марко – про 
перспективи грошового забезпечення та 
соціального захисту військовослужбовців 
Збройних Сил України. 

З військовослужбовцями були прочитані 
лекції,  проведені інструктивно-методичні 
заняття, контрольні заняття зі стройової 
та вогневої підготовки, Статутів Збройних 
України. 
З підбиттям підсумків діяльності 

Військового інституту в першому семестрі 
2006-2007 навчального року виступив 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін.  
За ним звітували про результати своєї 

роботи заступники з навчальної та 
наукової роботи, гуманітарних питань, 
матеріально-технічного забезпечення.  
    За дорученням Ректора Київського 
національного університету імені  Тараса 
Шевченка Віктора Скопенка начальник 
Військового інституту вручив  директору  
Деартаменту фінансів Міністерства 
оборони України Марку Іванові Юрійовичу  

 

З 31 січня по 2 лютого 2007 року згідно з планом командирської 
підготовки на 2006-2007 навчальний рік  у Військовому інституті 
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Київського національного  
університету імені Тараса 
Шевченка відбувся 
командирський збір із 
військовослужбовцями. 
Підбито підсумки І 
навчального семестру 

посвідчення доцента кафедри фінансів 
Збройних Сил. Це свідчить про зростання 
авторитету нашого інституту та увагу його 
керівництва до невтомної праці всіх 
військовослужбовців та працівників. 
Кращими підрозділами визначено: 
військовий фінансово-економічний 
факультет, начальник факультету полковник 
Дмитро Котій  та курс, начальником якого є 
майор Віктор Шуліка  

Перехідний кубок вручено 
переможцю Меморіалу па‘мяті 
генерал-лейтенанта Жукова С.А. з 
міні-футболу, колективу військово-
гуманітарного факультету, 
начальник факультету – полковник 
Дубровинський Г.Р. 

Олег Прохоров ■  

15 лютого 2007 року перший заступник Міністра оборони України 
Леонід Поляков  з робочим візитом відвідав Військовий інститут  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Метою візиту було ознайомлення з 

особливостями навчально-виховного 
процесу цього навчального закладу, 
вивчення його можливостей стосовно 
питаннь реалізації завдань у сфері 
лінгвістичного забезпечення Збройних Сил 
України, ознайомлення з досвідом реалізації 
інформаційної політики.  
У доповідях начальника Військового 

інституту генерал-майора Віктора Балабіна, 
заступників начальника Військового 
інституту: з гуманітарних питань - 
полковника Віктора Уліча та навчальної і 
наукової роботи - полковника Олександра 
Сторубльова - висвітлювалися питання 
реалізації інформаційної та мовної політики 
у Військовому інституті, підготовки 
висококваліфікованих фахівців у цій галузі, 
вирішення проблем матеріального та 
грошового забезпечення, соціального 
захисту військовослужбовців. У ході 
робочого візиту перший заступник Міністра 
оборони України відвідав факультет 
іноземних мов та військового перекладу, 
ознайомився з його навчально-
матеріальною базою, ходом навчального 
процесу, зустрівся з головою Голосіївської 
районної у м. Києві Державної адміністрації 
Сергієм Садовим. 
 

Обидва поважних гості взяли 
участь в урочистих зборах, 
присвячених Дню вшанування 
учасників бойових дій на території 
інших держав. У своїх виступах вони 
привітали особовий склад, воїнів-
ветеранів зі святом.  
По завершенню заходу було 

проведено брифінг для 
представників засобів масової 
інформації та дано відповіді на 
численні запитання щодо ходу 
виконання Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на 
2006 – 2011 роки, життєдіяльності 
Голосіївського району та ВІКНУ. 

 

 
Група зв’язків із громадськістю ■ 
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З 15 по 16 грудня 2006 року на юридичному факультеті 
відбулася Міжнародна науково-практична конференція з проблем 
впровадження Болонського процесу у вищій школі 

• формування єдиного європейського 
освітнього простору в сфері юридичної 
освіти; 
• специфіка впровадження кредитно-
модульної системи у вищу юридичну 
освіту України; 
• досвід переходу на європейські 
(бакалавр/магістр) освітньо-кваліфікаційні 
рівні навчання тощо. 
Загалом у роботі конференції взяло 
участь близько 50 науковців із ВНЗ 
України та країн Західної Європи. 
За повідомленням прес-центру КНУ ■ 

Міжнародна науково-практична 
конференція під такою назвою пройшла 
15-16 грудня на юридичному факультеті 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 

Відкрив конференцію декан 
юридичного факультету Київського 
університету, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАН України 
Володимир Іванович Андрейцев. Він 
привітав усіх учасників з відкриттям 

конференції та нагородив Почесними 
грамотами Київського університету 
декана юридичного факультету 
Білоруського державного      університету 
 (м. Мінськ), доктора юридичних наук, 
професора Сергія Олександровича 
Балашенка та декана юридичного 
факультету Університету міста Ніш 
(Республіка Сербія) Миролюба Сіміча. 

Учасниками конференції були 
розглянуті наступні питання: 

 
«І  як же ви там живете, як все 

встигаєте?» - такі питання чи не щодня 
чують студенти Військового інституту від 
своїх, так би мовити, цивільних 
одногрупників, з якими навчаються в 
гуманітарному корпусі, ІМВ, ІЖ. З 
якихось невідомих і нам самим причин 
починаємо робити втомлений вигляд і 
говорити, що справді важко. Але вже 
через кілька секунд напускну втому 
змінює життєрадісний вираз обличчя і ми 
від всієї душі зізнаємося, що самі обрали 
такий шлях і він нам подобається. А хто 
сказав, що стежка до мети викладене 
одними лише пелюстками троянд?  

То яке ж воно насправді, життя 
військових студентів і курсантів? 

Далеко за прикладами ходити не 
будемо, візьмемо хоча б рідний факультет 
іноземних мов та військового перекладу. Тут 
все зразково та ідеально – спільні пари по 
суботах, усміхнені обличчя, усі раді бачити 
одне одного, і навіть раді військовим 
дисциплінам. Особливо радує нас тактика та 
СЗВП. Тактика – предмет нелегкий, іноді 
незрозумілий, тому для багатьох таємничий 
та загадковий, а все таємниче, як відомо, 
страх як притягує. Ну, а на парах СЗВП 
кожен відчуває себе справжнім 
термінатором.  

Навіть тендітні дівчатка в півтора 
метра радості зростом відчувають себе не 
більше-не менше, ніж Ларою Крофт, і 
можуть принаймні спробувати відчути себе 
рівними з кремезними однокурсниками. 

Навчання в корпусах інших 
інститутів вносить особливий колорит в 
студентські будні. Особливо це 
відчувається під час сесії. Та не будемо 
про сумне. Насправді курсанти та 
студенти нашого факультету мають 
змогу отримати не тільки набагато 
більше знань, спілкуючись з 
«цивільними» друзями, але й значно 
розширити коло знайомств.  

А багато друзів – завжди добре. 
Особливо хочеться скахати про 
навчання по суботх. 
(продовження на 6 стор.) 

Нарешті валізи спаковані та можна 
рушати додому. Проте цьому передувала  
напружена для кожного курсанта і 
студента сесія. 
Саме під час цього періоду вони 

показують рівень засвоєних знань, які 
перевтілюються в оцінки та бали з 
відповідним занесенням до залікових 
книжок.  
За даними навчального відділу 

Військового інституту більшість курсантів 
та студентів склали сесію без проблем: є 
серед них і відмінники, і “хорошисти” та 
просто ті, хто вчиться із задоволенням в 
унісон з університетським життям. 
Серед кращих: 
Вальчук О.О., 141іф; Ахтонська Ю.М., 

441сх; Литвиненко О.І., 421гг; Дюдя Р.Р., 
331ю; Гуляк У.М., 111пс; Москалюк С.В., 
311пс; Федічев К.В., 113пл; Бойко С.В., 

Начальник навчального відділу, полковник АБРАМЯН О.В. 
розповів УНІВЕРСАНТу про результати зимової сесії та плани на 
наступний семестр 

Ф
от
о:
 п
ре
с-
це
нт
р 
ВІ
 К
Н
У

особи можуть бути відраховані з числа 
особового складу Військового  інституту. 
ІІ семестр 2006/2007 навчального року 

розпочнеться 7 лютого. Він має 
супроводжуватись клопіткою роботою 
викладачів та командного складу 
Військового інституту щодо активізації 
навчально-виховного процесу курсантів, 
студентів, щодо результативності. 
А курсантам та студентам хочеться 

побажати наснаги та витримки в 
наступному семестрі, 5-му курсу -  
вдалого військового стажування. 
 
Начальник навчального відділу      

полковник Олександр Абрамян ■ 

 412пл; Домбровський О.В., 412пл; 
Кузьменко М.Д., 413пс; Шахівський О.М., 
121е; Прус О.А., 321е та інші. 
Але особливу увагу командування 

інституту звертає на тих осіб, які не 
ліквідували академічну заборгованість 
(як правило – це курсанти, що отримали 
три і більше заборгованостей). Дані  
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(початок на 5 стор.) 

На ранковому шикуванні можна 
не тільки побачити однокурсників, а то 
й навіть одногрупників, яких не бачив 
до того весь тиждень, але й дізнатись 
про особливо цікаві новини, які чомусь 
завжди не здаються особливо 
важливими, коли не стосуються тебе 
особисто. Дізнаємося про ці новини 
зазвичай від командирів чи 
начальства. І тих, і інших усі дуже 
поважають і, звичайно, розуміють, що 
без тотального контролю над нашим 
навчанням і  відвідуванням занять 
нічого путнього не вийде. 
 

Не всі це розуміють відразу, проте саме 
їм ми будемо дякувати за високий рівень 
здобутого професіоналізму пізніше. 

Найбільше відчувається життя 
факультету на курсі  в гуртожитку.  
 

Чи то мене, як дівчину, завжди 
сприймають з розкритими обіймами, чи й 
справді так, але все там дружно і по-
людськи. Власне, так воно і має бути в 
дружньому колективі, бо у військовій справі, 
як у доблесних мушкетерів: один за всіх і 
всі за одного. 

Є у нас і дозвілля, але його, як 
правило, дуже мало, тому що завжди не 
вистачає часу. Тут і справді варто згадати, 
що, крім військових предметів, ми повинні 
засвоїти ще й профільні, а це дуже нелегко. 
Проте, майже чудом, все нам вдається, і ми 
продовжуємо впевнено крокувати до 
професійних вершин. 

Маргарита Наріяускайте ■ 
  

 

 

Як би хто не ставився до 
військової служби та армії, а я можу 
засвідчити, що  живеться нам, 
студентам-журналістам Військового 
інституту, весело, не боюся  навіть  
сказати, цікаво. Я, наприклад, й досі 
не розумію, як я встигаю зробити 
моніторинг україномовних церковних 
видань на наукову конференцію в 
Інститут журналістики, потім показати 
на карті, як вести оборону взводом, 
ще й подати 2-3 матеріали в  
щотижневу всеукраїнську газету, щоб 
заробити якісь кишенькові гроші. 

 До того ж ніде немає 
другорядних завдань чи дисциплін. В 
Інституті журналістики не встигнеш 
приділити достатньої уваги якійсь з 
дисциплін – не станеш повноцінним 
журналістом, а у Військовому інституті 
взагалі від кожної дисципліни 
залежить не тільки майбутня 
професія, а й повага колег. Усі ж 
розуміють, що помилка у військовій 
справі може коштувати життя тобі або 
товаришам.  

Навчання, дійсно, займає багато 
часу, але й вимоги до справжнього 
професіонала у своїй галузі значно 
зросли. Ще 15-20 років тому, коли 
наші батьки закінчували вузи, знання 
комп’ютера, двох-трьох іноземних мов 
не вимагалося. Сьогодні ж за п’ять 
років нам подають вдвічі більше 
матеріалу, ніж нашим попередникам. 

Але давайте перейдемо саме до 
студентського буття в рідному Військовому. 
Звісно, життя кожного студента починається з 
гуртожитку. Наш гуртожиток за рівнем 
відрізняється від всіх інших, в яких мені 
доводилось бути. 

По-перше, це порядок. Я ніде не бачив, 
щоб уже о 9 годині всі ліжка були застелені, а 
про чистоту  в шухлядках та на поличках 
взагалі  не йдеться, таке враження, що навіть 
книжки за абеткою стоять.  

По-друге, немає  жахливого запаху кухні, 
який присутній в інших гуртожитках. Студенти 
мають свою їдальню. Сподіваюсь, що й 
постійні «мешканці» будь-якого гуртожитку – 
таргани обходять корпуси, де живуть 
студенти нашого інституту, десятою дорогою. 
Знають, що їх нещадно знищать. Принаймні я 
їх не бачив там.  

По-третє, на кожному поверсі стоїть 
черговий, тож чужих у нашому гуртожитку 
немає. Позбавлені наші студенти від зайвих 
непроханих гостей, немає крадіжок  та інших 
негативів спільного життя.  

Окремо треба сказати про сам 
навчальний процес. Весь лекційний матеріал 
має значну практичну частину. Навіть на 
такій, на перший погляд, теоретичній 
дисципліні, як ВСЗСУ, викладачі знаходять 
місце практичним вправам.  

Ще один плюс: навчання у Військовому - 
це шикування перед початком навчального 
дня, унаслідок цього запізнень просто немає і 
ніхто не перериває лекції з класичним: 
«Можна зайти?».  

 

Звісно, деякі специфічні труднощі 
навчання у вищому військовому 
навчальному закладі існують. По-перше – 
це обов’язкова  форма. Берци зразу 
здавалися важкими, бушлат – незручним, а 
хутряна шапка трохи заважає, особливо 
коли стовпчик термометра показує + 15, а 
сонце палить, як у травні.  Проте цей одяг 
вимагає певної відповідальності, коли я 
його вдягаю, відчуваю себе частинкою 
Збройних сил України і зганьбити їх 
якимось поганим вчинком я просто не 
можу.  

По-друге – це ПГД, тобто «парково-
господарський день». З одного боку, кому 
подобається прибирати вулиці і тротуари, 
ми ж прийшли військовій справі вчитися, а 
не прибиральниками працювати. Але з 
іншого, саме в ці дні ми спілкуємося зі 
студентами інших факультетів і 
спеціальностей. Завдяки зустрічам за таких  
обставин ми познайомились, подружились, 
та й більшість «приколів» відбувається 
саме під час ПГД. 

По-третє, ми швидко навчилися 
розумітися в різних видах зброї, розбирати 
автомати і пістолети, стріляти. Фізкультура 
у нас не те, що у хіміків-фізиків і філологів, 
а справжня фізична підготовка для того, 
щоб бути сильними, спритними, а значить, і 
сміливими. 
У фільмі «Офіцери» один герой каже 
іншому: «Є така професія – Батьківщину 
захищати!» Ми поки що не фахівці цієї 
справи, але вчимося старанно. 

Данило Філоненко ■  
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До історії створення Гімну Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Гімн Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка був написаний у червні 2006 року напередодні 
чергового випуску офіцерів. Автор слів та музики - Сергій Льовін, 
виконавці - Сергій Льовін, Олена Розумна, Дмитро Єфименко, 
аранжування Олександра Довгопола, звукооператор - Михайло Дідик, 
запис на студії звукозапису “Аудіо-Україна”. Відеокліп був записаний на 
Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України у жовтні 
цього  року, презентований на урочистостях з нагоди 73-ї річниці 
навчального закладу. Відеорежисер - Сергій Череватий, відеооператор 
Олег Проценко. На кінофестивалі “Кінотур”, який проходив у жовтні 
2006 року (м. Бердичів) відеокліп був відзначений спеціальним 
дипломом. 
 

 
Там, де кожний наш крок визначає Статут, 
Де на хвилях Дніпра мчать події, 
Там співає військові пісні інститут 
І збуваються всі наші мрії. 
 
Ми торуємо шлях нескінченний до знань, 
Ми навчаємось мир захищати. 
Відчиняє нам двері до вічних надбань 
І майбутніх зірок альма-матер. 
 
Скільки гідних, славетних імен тут зросло, 
Скільки вже народилось традицій! 
Ми примножимо їх, не стече джерело, 
Ми не втратимо перших позицій. 
 
Хай нічні чергування очікують нас, 
Хай життя полігонне вирує, 
Закликає до творчого злету Тарас 
І любов до Вкраїни гуртує.  
 

 
 

Олег Домбровський ■ 
 

 
МІЖНАРОДНІ ЗВ‘ЯЗКИ 

З 18 лютого по 3 березня 2007 року у Військовому  інституті  
Київського  національного  університету імені Тараса  Шевченка 
перебувала делегація офіцерів-слухачів   Коеткіданського 
училища Французької Республіки.  

Програмою стажування передбачено: 
1. Удосконалення мовних навичок; 
2. Ознайомлення з історією та навчально-

матеріальною базою ВІ КНУ;  
3. Відвідання меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.», 
Центрального музею Збройних Сил України, 
Києво-Печерського національного 
історично-культурного заповідника 
«Печерська Лавра», тощо. 

 
  Група зв’язків із громадськістю ■ 

Мета перебування делегації - мовне 
стажування офіцерів-слухачів   
Збройних сил Французької Республіки у 
Військовому  інституті  Київського  
національного  університету імені 
Тараса  Шевченка. 

До складу делегації входять 
офіцери-слухачі Коеткіданського 
училища: лейтенант Жоель Дебаті та 
молодший лейтенант Себастьян 
Марзен. 
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА 

 

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій 
на територіях інших держав 

День вывода войск из Афгана - 
Не красная дата в скрижалях 
Не праздник, а рваная рана 
для тех, кто её не застали, 
 
без маршей и праздничных тушей, 
без громких речей, что вдогонку - 
от тысяч сердец только души - 
от памятных дат им - что толку? 
 
день вывода войск из Афгана- 
не праздника красная дата, 
в день вывода войск из Афгана, 
простите, за всё нас, ребята...  

 Слова з пісні “День вывода войск” 
 

 
Вітаємо воїнів-інтернаціоналістів і миротворців, які брали участь у миротворчих операціях в Республіці Афганістан, Анголі, 

Сьєра-Леоне, Іраці, Єгипті, Конго, Заїрі та в інших країнах світу. 
Бажаємо нашим ветеранам життєвої та творчої наснаги, міцного здоров’я, сімейного  благополуччя, теплого домашнього 

затишку. 
З повагою  командування Військового інституту 

 та редколегія Універсанту  ■ 

 

З Днем захисника Вітчизни! 

 

 
Вітаємо з Днем захисника Вітчизни усіх, хто зі зброєю в 

руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями 
високої слави українського козацтва, героїв визвольних 
змагань і переможців фашизму. Мужність і професіоналізм, 
виявлені українськими солдатами в ході миротворчих 
операцій, вже здобули молодому українському війську повагу і 
вдячність у світі. Віримо, що Збройні Сили України і надалі з 
честю виконуватимуть свій обов’язок перед Вітчизною, 
надійно захищатимуть мир і спокій українського народу. 

День захисника Вітчизни – це данина пам’яті тисячам 
воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність 
України. 

У цей День з відчуттям глибокої шани і вдячності щиро 
вітаємо військових. 

Нехай спокійно відчувають себе під надійним захистом ваші 
сім’ї, весь український народ! 

З повагою командування Військового інституту 
 та редколегія Універсанту  ■ 


