Сахаров Вельвель Аронович
(1921-1983)

Народився Вельвель Аронович в 1921 році у м. Пінськ (Білорусія) в родині
інженера-будівельника. До початку війни в 1941 році він закінчив початкову школу,
гімназію та гуманітарний ліцей та один курс історичного факультету Львівського
університету.
На початку війни у родині сталася трагедія – батьки були знищені фашистами як
євреї. Вельвеля було евакуйовано у Татарську АРСР та зразу ж мобілізовано на трудовий
фронт. До 1944 року він працював у різних виробничих та будівельних організаціях,
заочно навчаючись юриспруденції у Казанському юридичному інституті та Київському
університеті, який закінчив в 1949 році. Державною комісією його було направлено на
роботу у Вінницьку обласну колегію адвокатів, у якій від чесно та добросовісно
пропрацював до останнього дня свого життя 18 квітня 1983 року: адвокатом та
завідуючим у Калинівській ЮК, членом Президії обласної колегії адвокатів, адвокатом та
завідуючим 1-ї юридичної консультації м. Вінниці.

Він нагороджувався почесними грамотами Міністерства юстиції України і
республіканським комітетом профспілок.
Дружина Сахарова Марія Абрамівна працювала вчителем російської мови та
літератури у 4-й Вінницькій школі, брат – Нахим, викладачем у школі ФЗО у Ленінграді,
брат Михайло – інженером-будівельником у Москві. В 1950 році у Сахарових народився
син Аркадій.
Працюючи адвокатом, Вельвель Аронович завжди проявляв виключну скромність,
інтелігентність, життєву мудрість, ерудицію , глибокі професійні знання.
Не так багато сучасних адвокатів можуть заявити про хороші знання іноземних
мов. У своїй автобіографії Вельвель заявляв окрім російської та української про знання
польської та французької мов.
Під кінець своєї професійної діяльності Вельвель Аронович важко хворів, однак
знаходив сили та час для плідної праці та спілкування з колегами.
Виступаючи на траурному мітингу з приводу смерті Вельвеля Ароновича 18
квітня 1983 року Голова Президії Вінницької обласної колегії адвокатів Васюра С.Д.
заявив:
«
Виницкая областная коллегия в лице Владимира Ароновича, членом которой он
состоял более 34 лет, лишилась высококвалифицированного юриста, талантливого
руководителя и организатора, активного общественника, честного и принципиального
исполнителя.
В последние годы тяжелая болезнь приковала его к постели. Но и в это время он
оставался активным участником всех дел и начинаний коллегии и чем только мог, и как
только мог оказывал полезную помощь ее президиуму, участвовал в ее повседневной
жизни.
Тов. Сахаров не являлся членом партии, но его часто называли беспартийным
большевиком, потому что его образ жизни, отношение к делам нашей страны, к своему
профессиональном долгу, к людям, их делам и запросам свидетельствовало о том, что он
был настоящим советским человеком ».

