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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В этот день, памятный и для всех
вас, и для нас, ваших детей, внуков
и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность, и
низкий поклон вам за то, что вы, не щадя
своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали ее
на растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет
на этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие
годы вперед.
Фазиль ГАДЖИЕВ,
депутат областного совета
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
И пусть никогда грозные тучи
войны не закроют мирное небо
над нашей головой. Пусть гремят
над нашими городами не взрывы
бомб и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слезы на
глазах будут только от радости и
смеха, а мальчишки узнают о том,
что такое война, лишь по книжкам и фильмам. С праздником!
Юрий КОЗЛОВСКИЙ,
депутат областного совета

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ НИКОЛАЕВЦЫ!
От чистого сердца хочу поздравить
всех Вас с Днем Великой Победы.
С Днем чести и славы наших отцов и
дедов. Это день уважения наших матерей, которые выдержали тяжелое бремя войны. Это день скорби и памяти
всех тех, кто мужественно сражался
за мир на своей Родине, кто поднимал
страну из руин!
Этот день всегда встречают с радостью и со слезами на глазах. Это особый
праздник, в котором слились воедино
душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость
Великой Победы!
Низкий поклон Вам, наши дорогие ветераны, за Ваш великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество! Пусть
никогда не покидает Вас поддержка родных и друзей. Пусть в
Ваших сердцах и домах не угасает теплый огонь любви и заботы. Здоровья, счастья Вам, добра и мира! Земной поклон и
безграничная благодарность Вам, Герои Победы!
А всем николаевцам желаю быть достойными подвига наших дедов! Мы всегда должны помнить, какой ценой достался
нам Мир в нашей стране!
Николай ЖУК,
народный депутат Украины
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Вітаю Вас зі Святом Перемоги!
Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність
усім, хто відстояв Батьківщину, виявив
нездоланну мужність та незламність
духу. Саме Вам завдячуємо свободою
та мирним небом, тим, що сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани,
посміхатися сонцю. Здоров’я Вам та
злагоди, добра і благополуччя.
Віктор ЛІТВІНОВ,
депутат обласної ради
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Прийміть мої щирі вітання зі світлим
і радісним святом – Днем Перемоги!
Низький уклін, вічна пам’ять і слава
визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність
нашої країни, і трудівникам тилу, які
самовіддано працювали задля Перемоги. Напередодні цього світлого дня
бажаю Вам, дорогі наші ветерани, великого щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття!
Нехай у Ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком!
Віктор БУЙНОВСЬКИЙ,
депутат обласної ради

ЩИРО ВІТАЮ ВЕТЕРАНІВ
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
та всіх громадян Миколаївщини зі
світлим і радісним святом Перемоги
над фашистськими загарбниками.
Ми пам’ятаємо про тих, хто, не
шкодуючи власного життя, захищав
рідну землю, наше сьогодення. Прийміть найтепліші побажання міцного
здоров’я, затишку та благополуччя.
Мирного неба Вам та Вашим родинам!
Олександр КАЛЕНИЧ,
депутат обласної ради
ВЕЛЬМИШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Від усієї душі вітаю Вас з Днем Перемоги!
Велика Перемога горить вічним вогнем у наших серцях, а свідомість наповнена почуттям радості та вдячності старшому поколінню за подароване
мирне життя ціною неймовірних зусиль
і власних життів на полі битви і в тилу.
У ці радісні дні бажаю Вам і Вашим
близьким добра, благополуччя, здоров’я
та мирного неба над головою!
Микола ПІДГОРОДИНСЬКИЙ,
депутат обласної ради

ПРИЙМІТЬ СЕРДЕЧНІ
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ
ПЕРЕМОГИ!
Звертаюся зі словами щирої
вдячності до ветеранів, які
пройшли через жахливі бої, а
потім, у важкі повоєнні роки,
відроджували рідну землю, виявляючи справжній
героїзм уже на іншому
фронті – трудовому.
Шановні наші захисники! Бажаю вам міцного здоров’я,
бадьорості духу, довгих років життя, миру й добра!
Олександр ЧЕБАН,
депутат обласної ради
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Прийміть мої вітання в День
Великої Перемоги.
9 Травня – символ національної гордості, військової слави і
доблесті героїв. Це свято, яке
ми зустрічаємо зі сльозами на
очах, з трепетом в душі і з щастям у серцях. Дякуємо за перемогу і мирне небо над головою.
Зі святом!
Олександр КАЗАРІН,
депутат обласної ради
В День Победы мы поздравляем ветеранов и благодарим
их, поздравляем друг друга и
загадываем самое важное –
пусть будет мир! В эти славные
часы я хочу пожелать вам жить
долго и счастливо, не знать
огорчений, исполнять мечты
и всегда ставить перед собой
самые высокие и светлые цели!
Дмитрий ФАЛЬКО,
д
у
депутат
областного совета

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Дорогие николаевцы, горожане,
земляки! Сегодня как никогда важно вспомнить, что мы все живем
в одном городе, на своей земле, на
своей территории, и кто бы каких не
придерживался взглядов, каждый из
нас сделает все, чтобы в наших домах был покой, порядок и безопасность. В эти дни особенно сильно
осознание того, что победу в Великой Отечественной войне плечом к плечу, в едином порыве, ковали разные народы единой страны. Украинцы и русские, белорусы и казахи, узбеки и молдаване - не обращая внимания на акцент,
национальность, цвет кожи и глаз, дружно и отчаянно, защищая жизни друг друга и отдавая друг за друга жизни,
завоевывали Великую Победу над фашизмом. Я чту подвиг
дедов и рассказываю своим детям о Великой Победе непобедимой страны. Уже несколько месяцев мы сами ведем бои
за свою правду и свои убеждения. Каждый хочет как лучше,
хочет добра своей семье и себе, но и правда у каждого своя.
И победителей в этом противостоянии между нами самими
быть не может. Но сегодня нам как никогда важно объединиться всем вместе и объявить войну, в которой мы действительно сможем победить. Войну с коррупцией, с безработицей и попиранием прав и свобод. Ради безопасности,
покоя и порядка, мы должны объединиться ради новой Победы и жизни наших детей. Наше дело правое, победа будет за нами!
С Днем Победы, Николаев!
Ваш народный депутат
Артем ИЛЬЮК

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ!
Від щирого серця вітаю Вас з
Днем Перемоги!
Немає в світі чеснішої, більшої і
кращої перемоги, ніж Ваша!
Немає ціннішої заслуги, мудрішого
заповіту, ніж той, що дали Ви своєю
перемогою нащадкам. Хай Ваше
небо буде чистим і зірка радості не
згасне!
Бажаю від усього серця здоров’я, іще раз здоров’я, гарного і довгого життя.
Віктор СЕРБІН,
депутат обласної ради
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ,
ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
У день річниці славної Перемоги
бажаю вам міцного здоров’я, щастя
і благополуччя, любові і шани, ясного неба та віри у славне майбутнє
нашого міста і рідної нашої України!
Нехай на нашій благословенній
землі завжди панує мир, спокій та
добро!
Зі святом вас!
Михайло СКРИПНІЧЕНКО,
депутат обласної ради
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Щиро вітаю Вас із Днем
Перемоги!
Низько вклоняюся Вашій мужності і Вашому подвигу!
Здоров’я Вам, щастя людського,
добра, терпіння, любові!
Миру і злагоди в родинах!
Микола КОСІНЧУК,
депутат обласної ради

Доблесть, честь, отвага,
терпение, любовь, верность – эти
качества проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы защитить Родину. Эти качества я желаю всем, которые помнят, чтут
и празднуют этот Великий день!
Пусть любовь к Родине никогда
не покидает вас, будет вам верной
спутницей на всю жизнь.
С Днем Победы!
Эрик ГРИГОРЯН,
депутат областного совета

