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Сердечно вітаємо вас із Днем Перемоги!
Це свято найдорожче для кожного з нас, воно
наповнює наші серця гордістю за народ, за
воїнів, які відстояли честь нашої Батьківщини!
Ми завжди пам’ятаємо подвиги, завдяки
яким нам дісталася перемога. Від імені всіх залізничників дозвольте висловити вам вдячність
за мужність, відвагу й самовідданість, адже ви
повернули хід історії в Другій світовій війні та
захистили свою Батьківщину.
Велика Вітчизняна війна дала безліч
уроків, але є головний: не можна перемогти
країну, народ якої єднається в ім’я великої
мети. І для сьогоднішнього покоління залізничників ваш подвиг – це достойний взірець того,
як треба поважати професію та самовіддано
працювати.
Наш священний обов’язок сьогодні – оточити ветеранів турботою та увагою не тільки у
свята, а й у будні. Нині в залізничній сім’ї понад
235 тисяч ветеранів. Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників
докладають усіх зусиль для вашого благополуччя, здоров’я та доброго настрою. Ветерани
отримують матеріальну допомогу, забезпечуються засобами пересування та реабілітації,
а також путівками для санаторно-курортного
лікування. Звичайно, наша сьогоднішня турбота про вас, шановні ветерани, – це лише мала
частка того, що ми хочемо й повинні зробити.
Земний уклін вам за любов до Батьківщини,
за силу, терпіння й віру у світлий день
Перемоги – не всім пощастило його зустріти.
Ми зобов’язані вам мирним життям, своїм сьогоденням та майбутнім і мусимо встигнути сказати вам найголовніше: пам’ятаємо, шануємо,
цінуємо.
Бажаємо вам міцного здоров’я та довголіття! Любові та тепла від друзів і рідних! Щастя,
миру та благополуччя вашим оселям!
З повагою та найкращими побажаннями
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Сьогоднішній день – День Перемоги над фашистськими загарбниками – особливий
для всіх нас.
Для ветеранів та учасників війни він сповнений як гірких спогадів та втрат, так водночас і нестримної гордості та радості за здобуту Перемогу. Мабуть, немає серед вас
тих, хто б не втратив на війні своїх друзів, рідних, близьких людей: починаючи день,
ніхто напевне не знав, чи доживе він до наступного. Величезними зусиллями – ціною
втраченої юності та загубленого дитинства – ви крок за кроком йшли до Перемоги,
сповнені бажання, щоб ваші діти не повторили вашої долі.
У системі Міністерства транспорту та зв’язку України, органах державного управління у складі Міністерства, в установах та на підприємствах транспорту та зв’язку працювали і досі працюють багато ветеранів Збройних Сил, які багато років віддали ратній
службі та державі. Сьогодні слід також відзначити численний загін військовослужбовців
Державної спеціальної служби транспорту, які гідною працею та самовідданою службою забезпечували безперебійність транспортного сполучення в тяжкі для України часи
війни.
Для нас, ваших дітей та онуків, День Перемоги – це світле та радісне свято, можливість жити в мирній державі під чистим небом, з якого не потрібно боятися нападу
загарбників.
Тож сьогодні, шановні ветерани, я схиляюся перед вами у глибокому поклоні вдячності за вашу мужність, витривалість, за ваші титанічні зусилля досягти Перемоги. Я
висловлюю вам усім свою синівську вдячність за кожну кровинку, яку втратив солдат
на війні, за кожну ніч, яку недоспали санітари, піклуючись про поранених, за кожний
наступ, який звільняв Україну від фашистів.
Шановні ветерани! У цей світлий для всіх день я бажаю вам міцного здоров’я і довголіття, миру, благополуччя, повсякденної радості і добра!
Справжнього вам щастя та щирих посмішок!
З глибокою повагою
Міністр транспорту та зв’язку України
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Цього травневого дня ми згадуємо всіх, чиї життя забрала війна, низько вклоняємося та віддаємо нашу глибоку шану ветеранам, завдяки героїзму та мужності
яких ми нині живемо й працюємо.
Подвиг воїнів-переможців – непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність
усім, хто у Другій світовій війні виявив нездоланну мужність та незламність духу.
Ми у вічному боргу перед поколіннями ветеранів, які віддали за перемогу найдорожче – понівечену війною юність, терпіння, самовідданість і самопожертву у цій
жорстокій війні. Захистивши рідну землю, наші співвітчизники врятували світ від
темряви фашизму.
Залізничники зробили великий внесок у важку боротьбу за наше мирне небо,
за нашу найдорожчу Перемогу. Крізь полум’я війни у тил мчали поїзди із матерями
та дітьми, несучи у найвіддаленіші куточки надію на довгоочікувану перемогу, а
з тилу до лінії фронту поспішали ешелони зі зброєю, боєприпасами, військовими
вантажами та полками й дивізіями, які просто з коліс йшли у бій.
Робота на залізниці під час війни потребувала надзвичайної витримки, відваги,
сили та професіоналізму. А згодом на плечі фронтовиків-залізничників лягли важкі будні повоєнної відбудови залізничного транспорту та зруйнованого народного
господарства.
Дорогі ветерани та учасники війни! Вітаємо Вас із Днем Перемоги! Хай не болять Ваші рани, хай щастя і радість не згаснуть у Ваших оселях. Бажаємо Вам і
Вашим сім’ям міцного здоров’я, любові і тепла, миру і благополуччя! Ми й надалі
робитимемо все можливе, щоб Ви відчували нашу увагу та підтримку. Подвиг ваш
– безсмертний, пам’ять про вас, живих і мертвих, – незабутня, вдячність народу
– безмежна.
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