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Від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету

прийміть щирі вітання з днем народження нашого рідного міста!

Сьогодні наш рідний Ізмаїл відзначає 430 років з дня заснування.

Це свято об'єднує всіх, кому дорогі наш край, наше місто, наша громада. У цей день
кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Це свято тих, хто тут народився і
виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом,
традиціями і славною історією.

Ми з вдячністю шануємо героїчне минуле і трудове сьогодення Ізмаїла, любимо його
особливу атмосферу комфорту та затишку, тихі вулички і мальовничі краєвиди Дунаю.
Ми з шаною згадуємо всіх, хто творив славетну історію нашого краю, збагачував
традиції, розбудовував та боронив від ворога, пройшов різні випробування, але не
зламався, не втратив віри, продемонстрував приклад безкорисного служіння своєму
краю, змінюючи своєю працею кожен день життя на краще.

Сучасний Ізмаїл – особливе місто, багатонаціональне та сповнене взаєморозуміння, з
неймовірною енергетикою, самобутністю і душевною атмосферою – переживає новий
виток розвитку. Ми завершуємо реалізацію двох масштабних проектів - Палацу спорту та
дошкільного навчального закладу «Світлячок», розпочали новий проект - реконструкцію
міської центральної лікарні, яка буде відповідати сучасним стандартам надання медичної
допомоги. Разом ми розвиваємося, вміємо працювати творчо, покращуємо благоустрій,
прагнемо набувати європейського вигляду, бути завжди першими та найкращими.

На День свого рідного міста ізмаїльчани гідні яскравого, насправді всенародного свята.
На жаль, цього року ми змушені святкувати у незвичних для нас умовах, умовах
карантину. Щиро сподіваюсь, що така ситуація є тимчасовою і невдовзі ми зможемо
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повернутися до звичного ритму життя та відзначатимемо ще не одне свято разом.

Шановні ізмаїльчани! Від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету
прийміть щирі вітання з Днем міста, побажання кожному здоров'я, щастя, успіхів у всіх
добрих справах, а нашому чудовому місту - благополуччя і процвітання.

Хай щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній
родині! Нехай зростає та процвітає наше улюблене місто!

З днем народження, рідне місто!

Ізмаїльський міський голова

А. В. Абрамченко
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