
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради інституту 

19 лютого 2021 року 

 

Головуючий  - ТВО начальника інституту 

полковник КІМ О. 

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 40 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про курсантів які не бажають підписувати контракт на проходження 

військової служби на офіцерських посадах щодо розірвання контракту та 

відрахування їх з інституту. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

АННАСОНА Дмитра Вікторовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант АННАСОН 

Дмитро Вікторович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата АННАСОНА Дмитра Вікторовича 

через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

АННАСОНА Дмитра Вікторовича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

2). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕСТЕРНІН 

Владислав Олегович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава 

Олеговича через відмову від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

3). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ПЕРЕВЕРЗОВ 

Микола Олександрович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи 

Олександровича через відмову від проходження військової служби на посадах 

осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

4). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу   2-го факультету солдата 

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕВЧУК 

Андрій Михайлович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕВЧУКА Андрія Михайловича 



через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал  - майор    В. ОСТАПЧУК 

  

ТВО начальника інституту 

полковник    О. КІМ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ             О. БУЛГАКОВ 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради інституту від 19 лютого 2021 року 

з питання відрахування курсантів з інституту 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

АННАСОНА Дмитра Вікторовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант АННАСОН 

Дмитро Вікторович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата АННАСОНА Дмитра Вікторовича 

через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

АННАСОНА Дмитра Вікторовича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ТВО начальника інституту 

полковник    О. КІМ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ             О. БУЛГАКОВ 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради інституту від 19 лютого 2021 року 

з питання відрахування курсантів з інституту 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕСТЕРНІН 

Владислав Олегович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава 

Олеговича через відмову від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

ТВО начальника інституту 

полковник    О. КІМ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ             О. БУЛГАКОВ 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради інституту від 19 лютого 2021 року 

з питання відрахування курсантів з інституту 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ПЕРЕВЕРЗОВ 

Микола Олександрович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи 

Олександровича через відмову від проходження військової служби на посадах 

осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

 

ТВО начальника інституту 

полковник    О. КІМ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ             О. БУЛГАКОВ 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради інституту від 19 лютого 2021 року 

з питання відрахування курсантів з інституту 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕВЧУК 

Андрій Михайлович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕВЧУКА Андрія Михайловича 

через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ТВО начальника інституту 

полковник    О. КІМ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ             О. БУЛГАКОВ 
 


