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5 травня 2015 року в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України відбулись урочисті заходи, присвячені 70-й річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі, Дню пам'яті та примирення та Дню Перемоги. 

Протягом дня на великому екрані, в холі, транслювалися вітання зі 

святом та хроніки Другої світової війни. 

Перед початком урочистих заходів всіх ветеранів зустрічали при вході 

до актового залу студенти та слухачі інституту, які від усього серця вітали 

ветеранів з цим прекрасним святом та дарували їм квіти та значки з червоним 

маком – символом пам'яті загиблих в Україні. 

На заході були присутні директор інституту, його заступники, науково-

викладацький склад, співробітники, аспіранти, слухачі та студенти, а також 

члени Президії Одеської обласної Ради миру. 

О 13.00 годині під святковий марш та аплодисменти присутніх до 

актової зали увійшли учасники бойових дій Другої світової війни, учасники 

Другої світової війни (трудового фонту) та учасники інших локальних війн і 

конфліктів у мирний час (гарячі точки) у супроводі керівництва інституту, і 

урочисті збори було розпочато.  

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув під 

час Другої світової війни.  

Першим з 70-річчям Перемоги над нацизмом у Європі, Днем пам'яті та 

примирення та Днем Перемоги всіх присутніх привітав директор інституту, 

доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, 

голова Одеської обласної Ради миру – Микола Михайловича Іжа, який 

сердечно побажав всім ветеранам міцного здоров'я, душевного тепла, довгих 

років мирного життя. 

 Від ветеранів до учасників заходу звернувся учасник оборони та 

визволення Одеси, штурму Берліна, кавалер багатьох орденів та медалей, 

кандидат історичних наук  – Яків Андрійович Савченко. Він поділився із 

присутніми власними бойовими та післявоєнними спогадами, побажав 

старшому поколінню здоров'я на довгі й щасливі роки, а молоді –  завжди 

мирного неба над головою.  

Урочистості продовжились святковим концертом, у якому взяли  

участь представники Центру культури слухачів і студентів інституту Дар'я 

Бойко, Тетяна Кондратюк, Ольга Бондарська, Олександра Міщенко, Наталія 

Зубачевська, Ольга Булаєвська, Поліна Александрочкіна і Ярослав Масенко, 

дитяча хореографічна студія «Веселка», а також представники Одеської 

обласної Ради миру Світлана Лукіна та Андрій Горб. Виступи артистів 

неодноразово переривалися оплесками та не залишили у залі жодного 

байдужого. 



Урочисті збори завершилися покладанням квітів до стели «Крила 

Перемоги» на площі 10 Квітня. На згадку про зустріч було зроблено пам'ятне 

фото ветеранів та учасників заходу. По закінченню урочистостей для 

ветеранів було організовано «фронтовий привал».  


