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жителів міста у весняному впорядкуванню 
 

Велика вдячність татарбунарцям за ініціативність! 

На минулі вихідні  ініціативна група  жителів нашого міста, яка організувалася за 
закликом Сергія Діордієва в рамках всесвітньої акції  «Зробимо світ чистішим», здійснила 
прибирання  міської території  біля  Татарбунарських  РЕМ. 

       Хочу подякувати всім вам за небайдуже ставлення до вигляду міських вулиць, їх 
санітарний стан та наведення порядку в місті!   

       Ви одними із перших організованою групою вийшли на його вулиці  і розпочали 
очищення  територій від сміття. Дуже відрадно те, що з вами були ваші діти. Залучаючи їх 
до спільного прибирання міста, ви розвиваєте у них добрі риси дбайливих господарів, 
привчаєте до постійного порядку.  Цією акцією ви подали добрий приклад  для всіх 
жителів нашого міста і я впевнений, що  з продовженням таких ініціатив на вулиці міста 
будуть все частіше виходити його жителі і разом наводити лад в ньому. Комунальне 
підприємство міської ради «Водопостачальник» відгукнулося на прохання ініціаторів і 
надало їм транспорт для вивезення  всього бруду, який був на цій території. В акції 
прийняв участь  мій заступник  Олександр Лєсніченко. 

       Хочу зазначити, що активні  роботи із весняного благоустрою Татарбунарська міська 
рада  розпочала в місті відразу з настанням теплих днів. Силами управління майном 
комунальної власності і благоустрою міської ради ведуться роботи в міських парках і 
скверах:  перекопування клумб, кронування дерев, висадження квітів. Відновилися після 
зимового періоду і  роботи із  системного облаштування міста:  на сьогодні  повністю 
завершено укладення нової тротуарної плитки  на тротуарі біля багатоквартирного 
будинку на перехресті вулиць Горького  та Соборна. 

       Нами розроблено  заходи із благоустрою, які комплексно будуть проведені протягом 
квітня - традиційного  весняного місячника прибирання та озеленення, в ході якого буде 
організовано День Довкілля. Відповідне розпорядження  про  це вже проходить свою 
кінцеву перевірку і на днях буде підписано мною. Але, я впевнений, і це дуже добре видно 
з таких яскравих і потрібних нашому рідному місту ініціатив, що  переважна більшість 
татарбунарців не буде чекати квітня, а по своїм силам і організовуючись в міжвуличні 
групи,  вже в ці дні  спрямує свій ентузіазм  на  прибирання міських вулиць, дитячих 
майданчиків, прибудинкових територій та озеленення міста. Спільними зусиллями 
зробимо наше місто чистішим та затишнішим! 

 

З повагою 

Татарбунарський міський голова                                                                    Андрій Глущенко 
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