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Шановні мешканці Миколаївщини!
Шан
Від щ
щирого серця вітаю вас зі світлим святом – Ве
Великоднем Господнім!
Бажа
Бажаю вам добра, щастя вашим родинам,
щоб у ккожній оселі було все необхідне, щоб
на серц
серці завжди були радість та спокій.
М
Миру кожній оселі та добробуту!
Х
Христос Воскрес!
Микола ПІДГОРОДИНСЬКИЙ,
Ми
д
депутат обласної ради

Дорогі земляки!
Прийміт сердечні вітання та найкращі
Прийміть
побаж
побажання
з нагоди величного
свята – Христового Воскресіння!
Нехай цей день принесе у ваші оселі
радіст
радість і надію, гарний настрій, благополуч
получчя й упевненість у завтрашньому дні. Бажаю міцного здоров’я,
добра, злагоди!
Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!
Олександр ЧЕБАН,
депутат обласної ради

Великая Пасха — праздник всех православных.
В столь торжественный день хочется пожелать добра, здоровья, мира и процветания
всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу,
любовь и верность. С праздником святой
Пасхи!
Фазиль ГАДЖИЕВ,
депутат областного совета
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Дорогие жители Николаевщины!
С чувством глубокой радости и от всего
сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой Господней! Желаю вам исполнения всех ваших
надежд и благих начинаний, мира, добра
и любви.
Христос Воскрес!
Эрик ГРИГОРЯН,
депутат областного совета

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас,
дор
дорогі земляки, з Воскресінням Христовим, з
Па
Пасхою Христовою. Нехай царюють у ваших
се
серцях радість і душевний спокій.
Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні
ві
відчути повноту життя, щедроти української
зе
землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує
вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа!
Христос Воскрес!
Анатолій КРАВЧЕНКО,
депутат обласної ради

Шановні земляки та
а працівники
філії «Доманівський
ький райавтодор»!
З нагоди світлого Христового
истового Воскресіння
щиро вітаю вас і всіх дорогих вашому серцю людей. Бажаю міцного здоров’я,
доров’я, людського щастя,
миру, злагоди і спокою,
ю, наснаги у праці, успіхів
у здійсненні всіх ваших
их добрих намірів і починань. Нехай урочисто лунає в кожній нашій оселі
Великоднє вітання:
ня: «Христос Воскрес!».
Олександр
р КАЛЕНИЧ,
Ч
депутат обласної
асної ради

Шановні земляки!
Щиро вітаю вас із Великоднем!
Бажаю всім душевної чистоти і гармонії,
миру та спок
спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо
Воскресіння Христового надихає нас на добрі та
праведні спр
справи. Нехай Пасхальне свято стане
для кожно
кожного початком нового життя – кращого
і добріш
добрішого.
Хри
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Віктор БУЙНОВСЬКИЙ,
Вікто
депутат
деп
обласної ради

Шановн
Шановні мешканці Миколаївщини!
Вітаю усіх із святом Великодня!
Нехай з ним
н до вас прийде здоров’я,
любов, щ
щастя, душа знайде проблиски
світла, се
серце пломеніть любов’ю, а
помисли стануть щирими та добрими!
Усіх вам земних благ!
Людмила ПИСАРЕНКО,
Людми
депут
депутат обласної ради

В день Христова Воскресе-ния пусть
у
ваша жизнь изменится к лучшем
лучшему, пусть
ь
прольется све
свет в душу
шу
каждого чел
человека,
пусть, кажды
каждый из нас
ас
станет чуточ
чуточку доб-рее и милосе
милосерднее! С
праздником П
Пасхи вас!
ас!
Дмитрий ФАЛ
ФАЛЬКО,
депутат обла
областной рады

Шановні жителі Миколаєва
та Миколаївської області!
Прийміть щирі вітання зі світлим
Пр
свя
святом Христового Воскресіння. Як чудо
дово, що це свято весни, коли природа
п
пробуджується до нового життя. Нехай
тепле весняне сонце сяє вам цілий
рік. Нехай щастя і здоров'я не покидають вас ніколи! Нехай з цього
дня залишаться позаду всі печалі і
проблеми і ваше життя засяє новими фарбами!
Михайло СКРИПНІЧЕНКО,
депутат обласної ради
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Шановні земляки!
Пр
Прийміть
щиросердечні вітання з
радіс
радісним і величним християнським
свято
святом – Воскресінням Христовим! Нехай В
Великодні дзвони принесуть у ваші
домів
домівки безмежну радість і достаток,
спокій і благополуччя, щастя і
міцне здоров’я, наповнять серце
добром і милосердям. Нехай Боже
благословення буде запорукою
миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави,
здійснення найзаповітніших сподівань.
Микола КОСІНЧУК,
депутат обласної ради

Дорогі мешканці Миколаївщини!
До
Від усієї душі вітаю зі світлим святом
Вели
Великодня! Нехай це світле свято стане
для в
вас, вашої сім'ї і всіх близьких початко
чатком нового, радісного і щасливого
житт
життя! Нехай з цією благою вістю у ваш
буди
будинок увійдуть добро, надія і любов!
Х
Христос Воскрес!
Віктор ЛІТВІНОВ,
депутат обласної ради

Пасха – это, пожалуй, самый великий христианский праздник. Символ победы добра над злом,
символ освобождения от власти пороков. Мы
всегда готовимся к этому празднику, усмиряем
душу и сердце, приводим в порядок мысли. Я
поздравляю всех христиан, православных и католиков, с этим святым праздником. Пусть в вашей душе и в вашей семье будет мир. Желаю
вам здоровья – физического и душевного.
В этот весенний светлый праздник пусть
за столом соберется вся семья, и пусть
каждый подарит частичку своей души, доброты, внимания и заботы своим ближним.
Пусть в день Светлой Пасхи Христовой
наши молитвы и помыслы будут устремлены к
Богу, пусть сердца будут открыты добру и милосердию! Христос Воскрес!
Артем ИЛЬЮК,
народный депутат Украины

Дорогі земляки!
Сьогодні до нас прийшло велике свято Пасха Господня! І вам я бажаю, щоб збувалися всі Ваші найзаповітніші мрії,
щоб всі благі починання і прагнення були доведені до кінця, щастя
вам, здоров'я і великої любові!
Христос Воскрес!
Віктор СЕРБІН,
депутат обласної ради

Дорогие никола
Дор
николаевцы! Земляки!
Искре
Искренне
енне и от всего
всег сердца поздравляю васс с почитаемы
почитаемым в народе, светлым
праздн
праздником
ником христиа
христиан – Пасхой!
В это
этот
от особый, на
наполненный необыкновенн
новенным
ным воодушев
воодушевлением и трепетом
День ссвятой Пасхи х
хочу пожелать вам
и вашим семья
семьям счастья, здоровья и
благополучи
благополучия, земных щедрот
и Божьего б
благословения на добрые дела.
Пусть в эт
эти Пасхальные дни в
каждый
й дом
м войдут все таинств
ства
ва этого светлого праздника
прааздника и наполняют
ва
ваши
ши сердца любовью, терпением, добром и
на
надеждой!
деждой!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Николай ЖУК,
К
народный депутат Украины

