


Бажаємо щастя, добра, миру, здоров’я і злагоди, сил та

натхнення, успіхів та задоволення від роботи на благо нашої

Вітчизни!

Хай воля та завзяття згуртовують нас для процвітання

соборної, незалежної та могутньої України!

Вітаємо! 





«Національна єдність – обов’язкова передумова

успішного розвитку України…»

Денис Шмигаль



Знак країни головний –

Це Тризубець золотий,

Він – як сонце в  небі  синім,

В ньому слава  в ньому  сила.

В нім священне слово «воля»,

Що рятує від недолі.

Будь же, рідна Україно,

Під гербом цим вільна й 

сильна

Хай про тебе в цілім світі

Знають всі: дорослі й діти.

Синьо-жовтий прапор України –

Це безхмарне небо, синє-синє,

А під небом золотіє нива,

І народ – і вільний, і щасливий. 

Лине пісня незабутня,

Горда, величава.

В ній – надія на майбутнє,

України слава.

До нових здобутків кличе

Пісня Україну,

А зовуть її велично

Всі Державним Гімном.



Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян із вищою освітою. Населення

України належить до найосвіченіших, а кількість людей із вищою освітою на душу населення —

вища за середньоєвропейський рівень.

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик», народна пісня, записана

українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring

Christmas Bells. На YouTube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів.

На конкурсі краси мов, у Парижі в 1934 році, українська мова зайняла третє місце після

французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура

речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

Автор першої у світі Конституції — українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали

гетьманом запорізького війська. Цього ж дня він оголосив «Конституцію прав і свобод війська

Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

Найдовший музичний інструмент у світі — це українська трембіта. Її довжина може досягати

чотирьох метрів, а її звуки чутні більш ніж за десять кілометрів.

Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1500 місцях по

всьому світу.

Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним

центром Європи. А сама Україна є найбільшою європейською державою, уся територія якої

географічно розташована в Європі.



На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного.

Історія України – це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за

свою незалежність та єдність. Ідея єдності нашої держави була однією з

найзаповітніших мрій українців. 22 січня 1919 року в Києві було урочисто

проголошено Універсал соборності, в якому говорилось про те, що однині

воєдино об’єднаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної

України, Західна та Східна.

Тепер є єдина, незалежна Українська республіка. Слово соборність

включає у себе єдність і згуртованість. І от 22-го січня ми відзначаємо День

соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави.

Тепер Україна – одна з найбільших Європейських держав, на якій проживає

понад 110 національностей, і всі є громадянами України, які творять

сьогодення своєї країни. Україна соціальна, незалежна, демократична,

правова, суверенна і СОБОРНА!



У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга».Щороку в Україні та за її 

межами люди створюють живі ланцюги як символ єднання української нації.



В Україні найбільший «живий ланцюг» («Українська хвиля») відбувся у неділю 21

січня 1990 року, коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ

(через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із

наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності

Україною.
Саме Івано-Франківськ став початком ланцюга, це зумовлено тією обставиною, що

у 1919 році він був столицею ЗУНР. У ланцюзі взяли участь, за офіційними даними

(КПРС), близько 450 тисяч чоловік (за неофіційними оцінками — від 1 до 5 мільйонів).



Лине пісня незабутня,

Горда, величава.

В ній – надія на майбутнє,

України слава.

До нових здобутків кличе

Пісня Україну,

А зовуть її велично

Всі Державним Гімном.

Знак країни головний –

Це Тризубець золотий,

Він – як сонце в  небі  синім,

В ньому слава  в ньому  сила.

В нім священне слово «воля»,

Що рятує від недолі.

Будь же, рідна Україно,

Під гербом цим вільна й сильна

Хай про тебе в цілім світі

Знають всі: дорослі й діти.

Синьо-жовтий прапор України –

Це безхмарне небо, синє-синє,

А під небом золотіє нива,

І народ – і вільний, і щасливий. 


