
Звернення Татарбунарського міського голови  
до ветеранів Другої світової війни 
                         
                                            Шановні жителі міста Татарбунари ! 
 
        В день, коли відзначається 75-а річниця Дня Перемоги над  нацистськими окупантами, з 
особливими словами звертаюся до ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій на її 
фронтах, -  які  сьогодні живуть в нашому місті і знаходяться поряд з нами в життєвому строю: 
Катерини  Олексіївни  Кравець та Олександра  Івановича  Кравченко. 
                  
                                          Шановні ветерани Другої світової  війни! 
 
                                                 Шановна  Катерина  Олексіївна! 
                                                 Шановний Олександр Іванович! 
      
        Від імені  депутатського корпусу, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та 
всіх жителів міста Татарбунари  вітаю вас з 75-ою річницею Дня Перемоги!  
 
        Вам долею судилося приймати участь у жорстокій і кровопролитній війні, якої до того часу 
не знала світова історія. В складі регулярної армії, поряд зі своїми співвітчизниками, ви вели 
боротьбу справедливу та праведну,  відстоюючи свободу, демократію та соціальний прогрес. 
     Вам довелося пройти  через  неймовірні страждання, великі  потрясіння, важкі фронтові 
дороги,  покриті  солдатськими похованнями. Але, ви з честю витримали суворий подих війни, 
дійшли до її переможного рубежу, а після Перемоги стали на шлях відбудови рідної землі.   
 
         Сьогодні ви згадуєте кожний, обпалений війною день. І на ваших очах з`являються сльози 
радості за мирні покоління, які виросли після війни, та сльози смутку про ті важкі дні, які 
довелося пережити,  за втраченими людськими життями,  кому випало піти у вічність. 
 
       Висловлюю  вам безмежну вдячність  за  любов до своєї Батьківщини, за  захист та 
визволення рідної  землі від найгрізнішого ворога всього людства  усіх часів та епох, за 
повернутий мир та свободу! Ви доклали своїх зусиль до перемоги народів світу над  фашизмом, 
до порятунку людства від  нацистського поневолення, тому завжди будете являтися для нас 
невичерпним джерелом мужності, стійкості і героїзму. 
    
       Низький вам уклін і щирі побажання міцного здоров`я, довголіття, добробуту, радості та 
мирного неба!  
        Подвиг  воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна вдячність всім, хто відстояв 
нашу землю, проявив непорушну мужність та непохитність сили духу.   
        Честь і слава героїчним учасникам  Другої  світової війни! 
      
 
 
З повагою 
Татарбунарський міський голова                                                                               Андрій Глущенко 
 
       

 


