Міста-побратими висловили Тернополю всебічну підтримку
через агресію Росії на території України
28 лютого 2022

Понад чотири доби в Україні
тривають потужні бойові дії через
вторгнення Росії на територію нашої
держави.
Бійці
ЗСУ,
військовослужбовці
тероборони, волонтери та усі небайдужі
громадяни у кожному місті України надійно
тримають
оборону
та
захищають
український народ і землю від загарбників.
Щодня все більше європейських
держав, США, країн на Далекому Сході і за Атлантикою висловлюють
підтримку Україні та надають допомогу і захист нашим громадянам.
Так, цими днями десятки листів на підтримку жителів Тернопільської
міської територіальної громади та усього народу України отримав міський
голова Тернополя Сергій Надал від наших міст-партнерів у Польщі, Литві,
Грузії та Естонії.
«…Для України в Естонії задіяні доброчинні кампанії «Для України»
проходить збір грошей для допомоги жителям на Сході України.
(www.ukrainaheaks.ee, Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus).
Як фінансову так і матеріальну підтримку України також збирає – Червоний
Хрест www.redcross.ee/anneta/ukraina. Міністерство Закордонних Справ
Естонії має чітку позицію підтримувати Суверенітет та територіальну
цілісність України, погоджуємось з тим, що Україна потребує політичну,
економічну та оборонну підтримку…», - йдеться, зокрема, у листі мера містапобратима Вільянді Мадіс Тімпсона та голови Вільяндійської міської ради
Хелмена Кюта.
Слова підтримки українському народові висловив і мер Тауразького
районного муніципалітету Довидас Камінскас зазначивши, що Литва всебічно
підтримує Україну, Таураге підтримує Тернопіль, а громадяни Литовської
Республіки готові надавати гуманітарну допомогу.
«…Вірю, що разом із солідарністю НАТО та Європейського Союзу ми
подолаємо агресію та інші протиправні дії сусідні диктаторських режимів та
забезпечимо безпечне, щасливе та заможне життя народу України та всієї
Європи», - наголосив пан Тімпсон.
У свою чергу, Президент польського міста Єлєня Гура Єжи Лужняк та
Секретар міської ради Войнех Хаджи зазначають, що доля українського і

польського народів століттями нерозривно пов’язана, і сьогодні, коли
територіальній цілісності України загрожує російське вторгнення, польський
народ небайдужий.
«…Місто Оленя Гура запевняє Тернопіль у підтримці вільної, незалежної
та суверенної України, яка захищає свою територіальну цілісність.
Висловлюємо солідарність усім жителям Тернополя, нашим українським
друзям. Ми твердо вірили, що Тернопіль завжди буде містом вільних і гордих
людей. Тернопіль, Єлєня Гура – спільна справа!», - відзначає у своєму листі
мерія Оленя Гура.
Лист-підтримку Тернополю надіслали і Президент польського містапобратима Люблін Кшиштоф Жук та Президент міста Сувалки Чєслав Рєнкевіч.
«…Польща завжди виступала і виступає надалі проти всяких спроб
порушення територіальної цілісності і суверенітету України, а також стоїть
на непорушності її кордонів з 2013 року. Як орган місцевого самоврядування
багаторазово ми підтримували наших українських партнерів в демократичних
змінах і прагненнях до європейської інтеграції. Від свого імені і мешканців
Любліна передаю Пану побажання солідарності та підтримки. В ці важкі
хвилини можете розраховувати на нашу допомогу і солідарність. Віримо, що
дякуючи непохитності українського суспільства, а також при підтримці
міжнародної спільноти вдасться запобігти дальшій ескалації конфлікту», наголошує пан Кшиштоф Жук.
«…Дякую, що окрім даної ситуації, 11 – 12 лютого 2022 року в рамках
проекту «Пізнаємо один одного: Українці в Сувалках , Поляки в Тернополі»
відбулися Дні польської культури в Тернополі. Ми є між собою пов’язані,
потребуємо один одного і весь час маємо бажання пізнавати елементи
життя і своєї культури, - відзначив мер Сувалок Чєслав Рєнкевіч. - Україна –
це суверенна країна, яка розвиває свою незалежність більше 30 років. Це
витривалий народ, який йде до поставленої мети. Як сусіди можемо це
підтвердити. Бажаю Пану, а також Міській раді Тернополя витримки, а всім
мешканцям Тернополя і України, миру і доброго майбутнього.
Найглибші співчуття та скорботу у зв’язку з тривалими бойовими діями в
Україні, які завдають величезної шкоди невинним людям, висловив у своєму
листі до міського голови Тернополя й міський голова Батумі Арчіл Чіковані.
«…. Від імені Батумі я висловлюю надію, що найближчим часом у всій
Україні буде відновлений мир. Шановний колего, ще раз хочу підтвердити нашу
підтримку й солідарність. Бажаю вам терпіння і витримки в такі тяжкі часи.
Слава Україні!», - йдеться у листі.
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67332-mistapobratymy-vyslovyly-ternopoliuvsebichnu-pidtrymku-cherez-ahresiiu-rosii-na-terytorii-ukrainy

