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12 вересня –
226та річниця
заснування міста
Миколаєва

Шановні миколаївці!
Щиро вітаємо вас із 226-ю річницею
заснування нашого славетного міста
Миколаєва!
Не одне покоління виросло на цій землі, яка для кожного стала частиною його
життя. За період свого існування Миколаїв пережив багато: війни, окупації, кризи, розрухи… Та час змінюється, і щоразу
приходять мир, відновлення, розквіт. Віримо, що на всіх нас чекає світле майбутнє.
Сьогодні важливо докласти максимум
зусиль для того, щоб примножити добру
славу міста Миколаєва. Для цього ми маємо бажання, волю та наснагу. Як ніколи
раніше рівень патріотизму українського
народу настільки високий – люди одягають вишиванки, співають Гімн України
та національні пісні, прикрашають будинки національною символікою. Підйом
патріотизму – це не мода, а реальні прагнення до змін. І досягти цього ми зможемо разом заради спільного блага і процвітання нашого міста і країни.
Нехай гордість за славетний Миколаїв дає нам сили для нових звершень
і починань!
Щастя, добра, миру та злагоди всім
вам і вашим родинам! Нехай усіх нас оберігає небесний покровитель міста – святий Миколай Чудотворець!
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Дорогие земляки!
В этом году наш любимый город Николаев отмечает свою 226-ю годовщину.
Куда бы судьба нас ни забрасывала,
но Николаев – это тот город, который забыть невозможно. Тот, кто хоть раз посетил нашу с вами родину, точно знает, что
этот город остаётся в сердце и воспоминаниях навсегда. И это, в первую очередь,
благодаря его жителям, которые любят
и ценят свой родной край.
Дорогие николаевцы, я поздравляю
всех нас с Днем города. Желаю, чтобы наш
любимый город развивался, процветал,
рос и молодел! Пусть у наших граждан
всегда будут счастливые лица, дети ростут
в комфортных условиях, а старики не чувствуют себя забытыми. Пусть каждый житель Николаева гордится своим любимым
городом!
 Искренне Ваш
Борис КОЗЫРЬ
Дорогие николаевцы!
Нашему городу исполняется 226 лет.
Каждый, кто стоял у руля города, вошел
в историю и ознаменовался знаковыми
поступками для Николаева.
Мы видим, скольких достижений совершили николаевские руководители для
города, чем запомнились и вошли в историю. Очень хочется верить, что новый
градоначальник и новые депутаты от Николаева запомнятся такими же знаковыми
делами на благо родного города. Именно
для этого мы формируем команду николаевцев от партии «Відродження», которые будут идти на выборы, чтобы возродить родной город. А сегодняшние будки
и разбитые дороги, неосвещенные улицы
и грязные подъезды станут лишь неприятным воспоминанием.
С Днем города, николаевцы! Мира
и процветания нашему общему дому!
 С уважением народный депутат
Украины Артём ИЛЬЮК
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