
Івано-Франківська область отримала квітку із зображенням пелюсток у вигляді національного

синьо-жовтого прапора Української держави та галки на білому тлі – стяга-символу області. В основу

концепції відзначення Дня Незалежності покладено ідею бачення незалежності як мрії, якої прагнули багато

поколінь українців.

До 30-річчя незалежності України кожна область отримала свою унікальну квітку-логотип. Квітка –

графічна візуалізація комплексу образів, реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів, які

формуються із зображень, фотографій, символів та стають основою динамічної айдентики. Квітка – образ,

що розкриває ідею держави. Вона росте та квітне, поєднуючи у собі розмаїття символів. «Ти у мене єдина» –

основний лейтмотив всього проекту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки,

незалежності, нації.

Краса і велич символів державних



Житомирська область Запорізька область Закарпатська область

Волинська область Вінницька область Тернопільська область

Сумська область Севастополь Рівненська область

Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також

графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку,

цифрові технології, виробництво.



Львівська область Луганська область
Київська область

Київ Крим Кіровоградська область

Миколаївська областьОдеська областьПолтавська область



Чернівецька область Чернігівська областьЧеркаська область

Донецька областьІвано-Франківська область

Харківська областьХерсонська областьХмельницька область

Дніпропетровська область



Моя земля
Моя Україна найкраща у світі!

І поля, і небо її голубе,

І барви веселки її розмаїті

Кожного день чарують мене.

А мова її солов’їна, прекрасна

Лунає навколо, мов спів солов’я.

Спитаю у мами своєї люб’язно:

«Чи справді найкращою є ця земля?»

Мені стало цікаво, чи це все є правда,

Про що люди говорять і пишуть пісні,

Що в віршах описують поети всі здавна

Часи веселі, часи ті сумні.

І я прогулялась по рідних  просторах,

І люди навколо всміхались мені,

Чула довкола рідне я слово

І рідний куточок знайшла  на землі.
Михайлюк Юлія, 13 років



Парад вишиванок до Дня Незалежності





Державний Герб – це закріплений у

законодавстві офіційний умовний знак, який

через графічне чи кольорове зображення

окремих фігур виражає коло певних ідей

політичного характеру та символізує

суверенітет держави.

Знак держави головний –

всяк його повинен знати.

Воля, слава, сила в нім…



Державний Прапор України – стяг з двох

рівновеликих горизонтальних смуг синього і

жовтого кольорів: верхня смуга – синього

кольору, нижня – жовтого. З давніх-давен

українська земля була хліборобським краєм.

Синє море або небо над золотою нивою — зміст,

який нині вкладають у кольори Державного

Прапору України

Синьо-жовте полотнище

гордо майорить.

Це – ознака сили й слави

Української держави.



Державний Гімн – це закріплена в

законодавстві країни музично-поетична

емблема держави, яка через систему (набір)

музично-поетичних образів виражає певне коло

ідей політичного характеру та символізує

суверенну державу. Державний Гімн України –

це національний гімн на слова П.Чубинського,

музику М.Вербицького.

Коли звучить він – всі встають,

до серця руку прикладають,

і вголос, й подумки співають,

і Україну прославляють.



Пам’ятаймо про це задля сьогодення і

майбутнього нашої держави, добробуту

нинішнього та прийдешнього поколінь. Кожен

з нас щоденно, незалежно від соціального

статусу, віросповідання та політичних поглядів,

має робити усе можливе для розбудови рідного

краю.

Хай ваші серця наповнюються

прагненням до єдності та порозуміння, а наша

плідна спільна праця буде надійною запорукою

розбудови та уславлення нашої рідної України!

«Україна починається з тебе»
В’ячеслав Чорновіл 



Дякуємо за увагу!


