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На початку березня в корпусі
ННІ ЕКТ відбувся святковий концерт,
присвячений М іж на р о д но м у ж іно чо м у
дню. Це свято кож ного року нагадує
нам, що ми повинні цінувати наших
дівчат, мам, бабусь, дочок. Адже без
прекрасної половини людства цей світ
втратив би свою красу.
За доброю традицією з цим свя
том приходить весна, і в цьому є певна
закономірність, бо ж інка, як і весна,
несе у світ особливу і велику м ісію при
роди - життя і любов, ніж ність і турбо
ту, натхнення і неповторність. Цього
року студентські комітети ННІ ЕКТ, БМ
та ТС вирішили святкувати 8 березня
разом, підготувавши захід для дівчат
та ж інок університету. На концерті були
присутні: перший заступник директора

ННІ БМ Заїка С.О., заступник директора
ННІ ТС Кравцов А.Г., почесний гість уні
верситету Піпіна Т.Є., директор ННІ ЕКТ
М ороз О.М., заступник директора ННІ
ЕКТ Хандола Ю.М. і заступник директо
ра ННІ ЕКТ Бовчалюк С.Я.
Свято відкрила Яна Плотнікова з
піснею «Дівчина весна», а підтримали
її енергійні дівчата з молодшого складу
народного театру-танцю «Аеро». Сер
гій Хрипченко, Анна М охонько та Сер
гій Л ук'янов прочитали чудові автор
ські вірші. Колективи «Холодне серце»
та «Рандеву» запалили публіку, пре
зентувавши пристрасні танці, а ніж ні
голоси Аліни Чалої та Аліни Непочатої
розтопили серця присутніх, подарував
ши їм часточку свого чудового настрою
та кохання. Дуети Альбіни Стрельцової

та Дм итра Бала, Мотузного Євгенія та
Пяткіна Олександра, Антоненко Л іл ії
та Зенової Анастасії виконали пісні, які
викликали захоплення у всіх присутніх.
С правжньою несподіванкою за
ходу стала фінальна пісня, під яку хлоп
ці винесли солодкий подарунок - торт,
яким пригощ али всіх ж ін о к, присутніх
у цей день.
Усі учасники концерту були на
городжені грамотами та почули слова
подяки від д и р е кцій навчально-науко
вих інститутів за високий рівень свята
та неповторні почуття, які їм подарува
ли учасники.
Щ иросердно вітаючи всіх ж ін о к
із 8 Березня, низько вклоняємося Вам,
дорогі матусі, д р уж и ни, сестри, донь
ки, колеги! Від усього серця дякуємо,

що ви завжди поруч із нами, що своєю
повсякденною роботою і громадською
діяльністю примножуєте добру славу
української землі.
Зичимо Вам м іцного здоров'я
і довголіття, щастя і достатку. Нехай у

ваших оселях завжди лунає дитячий
сміх, панує злагода, добробут і любов.
ННІ Енергетики та ком п'ю т ерних
технологій

