
 
Звернення  Татарбунарського міського голови з  нагоди Дня  Державного 
Прапора України, Дня незалежності України та 72-ої річниці визволення 
Татарбунарського району від німецько-фашистської окупації                                                                                                                
 
 
                                      Шановні жителі міста Татарбунари! 
                                 Шановні ветерани Другої світової війни!   
 
         Від імені депутатського корпусу та виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради прийміть щиросердечні вітання з головними державними святами: 
Днем незалежності України, Днем Державного Прапора України, а також 72-ою 
річницею  визволення міста Татарбунари  та Татарбунарського району від 
нацистської окупації в роки війни. 
          За роки  незалежності Україна не один раз долала економічні труднощі, 
політичну кризу, але український народ завжди з честю виходив із проблемних 
ситуацій. Ми маємо бути впевнені, що і сьогодні український народ обере мудрий 
шлях  міжнаціональної злагоди, стабільного економічного процвітання  та  
примноження своєї духовності.  
          Нам всім вистачить сил зміцнити свою країну, змінити її  долю на краще та 
згуртуватися навколо  ідеї збереження миру, досягнення добробуту та єдності 
нашого народу.   
           В ці дні ми  повертаємося своєю пам’яттю  до грізних, і разом з тим, 
славних  подій 1944 року, коли Татарбунарський район було звільнено від 
німецько-фашистської окупації. В серцях татарбунарців назавжди залишиться 
пам`ять  про мужність і героїзм захисників та визволителів нашого міста і району, 
чиї імена увіковічені в назвах вулиць міста і сіл. Доземний уклін всім ветеранам 
Другої Світової війни, солдатським матерям і вдовам. 
         Їх подвиг  покладає на нас велику відповідальність за наше сьогодення і 
майбутнє. Квітуча рідна земля, багатий  татарбунарський край повинні стати 
найкращою  вдячністю нашим старшим поколінням, які віддали за це своє життя і 
здоров”я.   
                                  
         В ці святкові дні  щиро бажаю усім жителям та гостям нашого  рідного міста 
та району міцного здоров”я, родинного затишку, успіхів та наснаги для добрих 
справ в ім”я щасливого майбутнього рідної землі. 
 
         Будемо впевнені, що спільними зусиллями  ми  здолаємо всі труднощі, 
повернемо мир і злагоду в нашому суспільстві.  Всі свої сили та задуми будемо 
спрямовувати на розбудову своєї країни, процвітання рідного краю та добробут  
своїх  родин.    
         Бажаю всім добра та успіхів в повсякденній праці. Нехай неодмінно 
збудуться  всі наші світлі наміри та бажання! 
 
З повагою  
Татарбунарський міський голова                                                     Андрій Глущенко 


