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Привітання Голови ДержавноГо комітету архівів 
україни о. П. ГінзбурГ ветеранам і учасникам
великої вітчизняної війни з Днем ПеремоГи

Знову, як і в далекому 1945-му, ви-
грає усіма барвами нова Весна. і зно-
ву тим, хто всупереч усьому вистояв у 
страшній війні, звільнивши свою країну 
та пів-Европи від фашизму, вдячні на-
щадки несуть квіти. На жаль, до багатьох 
фронтовиків – уже на могили.

переможний травень, прекрасний 
травень 45-го.

Її, перемогу, кували взводи та роти, 
батальйони та полки, дивізії та корпуси, 
армії та фронти.

Її, перемогу, зрошували кров’ю міль-
йони солдат із сіл, кишлаків та аулів, з 
великих міст та крихітних селищ.

Її скроплювали сльозами, вимолювали вдови та сироти, наречені 
та матері.

Її виточували на верстатах знесилені діти, жали серпами старі жен-
ці та жниці.

Вона, перемога, насичувалась гуркотом великих битв за Москву і 
Київ, Ленінград і Харків. і як дзвони всесвіту, лунали десять нещівних 
ударів, останній з яких розплющив Берлін.

Вона, перемога, об’єднала в собі усі покоління, що живуть, жили і 
житимуть в нашій Україні.

і відбудована країна, і насаджені сади, і кінець безпритульності, і 
висока духовність, і культура, явлені світу, – все у ній, Великій пере-
мозі.

Серед бійців Радянської Армії і трудівників тилу було багато лю-
дей, які у повоєнний час присвятили себе архівній справі. Сьогодні ці 
сивочолі ветерани живуть серед нас, тішаться онуками і правнуками, 
своїм оптимізмом підтримують молодих, вчать їх мудрості. Слова без-
межної вдячності ми адресуємо олександру Георгійовичу Мітюкову, 
Тетяні Тимофіївні Гриценко, Ганні Максимівні Камінщук, Миколі іва-
новичу Крячку, парасковії іванівні Свергіній, Зінаїді петрівні Кошано-
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вій, івану Михайловичу Власюку, 
Володимиру Тимофійовичу Во-
робчуку, Сергію Миколайовичу 
Гордієнку, Мирославі олексіївні 
Локтіоновій, Захару Йосиповичу 
Маркусу, івану Степановичу Ру-
пінцю, олександру Григоровичу 
Кандалу, Зої Миколаївні піругі-
ній, павлу Максимовичу Королю, 
Марії Володимирівні Летягіній, 

Леоніду Михайловичу Шептуну, Вадиму Вікторовичу Рутковському, 
Ганні Василівні Нагорнюк, івану Миколайовичу Морозову, Тетяні 
данилівні Верховодовій, Володимиру Романовичу Козюберді, олені 
Никифорівні Москвітіній, Лідії петрівні приходько, Анастасії Авто-
монівні Фатині, івану Андрійовичу Чепурову, Антоніні Лаврентіївні 
Зажицькій, Марії пашонівні явлановій, ігорю олександровичу Бичен-
кову, Миколі Федоровичу Богомолову, Тамарі Григорівні Молдован, 
Миколі іллічу овчинникову, Тамарі олександрівні Тихоновій, Надії 
Харитонівні пайдем, Зої Луківні Шевцовій, Миколі Григоровичу Удо-
виченку, ірмі олексіївні ільченко, Зінаїді Андріївні Ковальовій, Анас-
тасії Григорівні Сахно, Людмилі іванівні Тереховій, Вірі іванівні Шам-
рай, Михайлу Андрійовичу Ємельянову, Сергію Лазаровичу Симченку, 
Сотеру Михайловичу Боневичу,олексію Матвійовичу Кушвідову, Раїсі 
Георгіївні д’ячковій, Станіславу Антоновичу Статкевичу, олександру 
олександровичу Березовському, олександрі Георгіївні Кисленко, Геор-
гію Григоровичу Фортуні, івану Климовичу іващенку, Кларі Федорівні 
Васильченко, Надії Федорівні панкратовій, Володимиру Васильовичу 
яровому, Луці Григоровичу Сушку.

Тоді, у 1945-му, вшановуючи великий подвиг нашого народу, Бать-
ківщина салютувала 30-ма артилерійськими залпами із тисячі гармат. 
Їх відлуння ветерани чують і через 65 років.

Та нехай сьогодні над нашою рідною Україною гримлять лише вес-
няні грози і залпи святкових салютів.

дорогі ветерани, шановні архівісти!
Вітаю Вас і Ваші родини з 65-ю річницею Великої перемоги! дякую 

за любов до Батьківщини, любов до життя, за відданість своїй справі, 
за розуміння тимчасових проблем, за солідарність у їх вирі шенні.

Вклоняюся доземно Вам, ветерани. довгих Вам років життя, а мо-
лодому поколінню – пам’ятати про Ваш подвиг.

з повагою,
Голова Державного комітету
архівів україни  о. П. Гінзбург
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