
Роботи учасників фотоконкурсу «У серці з тобою, моя 
Україно. Україна - європейська держава»

До 30-ї річниці Незалежності України



Не варто нехтувати красою, що є навколо нас у самих 
простих, на перший погляд, речах.

Янковчук Анна



Подих українського села. Одна машина та сотні 
нагодованих людей

•Бакатнюк Євгеній



Патріотизм - любов до Батьківщини!

•Блажко Ангеліна



Коли чарівне  літо в самому розпалі, приходить 
справжнє українське свято -Івана Купала. 

•Олі Богдана



Українська нація – це настрій умиротворення та 
гармонії 

•Боровський Микола



Містична і гарна 
пам’ятка нашої 
України - 
Білгород - 
Дністровська 
фортеця (або 
Акерманська 
фортеця) справжня 
перлина України , 
маючи статус 
найбільшої фортеці 
нашої країни. 

•Ткаченко Вікторія



У полі, на світанку, із українськими атрибутами: 
прапором та вишивкою – емоційно та незабутньо 

•Думущі Марія



В буденності столиці – сила, дух, буття

•Кизима Микола



Люблю Україну – країну європейських цінностей

•Коба Богдана 



Українка і вершина України

•Кругляк Катерина 

«Я йду в гори, щоб побачити, 
де ночує сонце. 
Дивлюсь, як хмари колихають, 
як темний обрій укриває їх 
собою.»



В кожної людини є своя Батьківщина, а в нас українців -  це  
наша  рідна Україна!

•Пономаренко Сергій 



Аби любити свою країну, не обов'язково робити для цього щось 
особливе й неймовірне, інколи достатньо простої поваги й 

щирості.

•Таран Нікіта 



Хліб - джерело 
життя. У ньому 

краса праці, у ньому - 
сила духу, що долає 

труднощі. Нехай уже 
в дитинстві хліб 
стане святинею.

Маркович Юлія



Така краса лиш в Україні!

•Пархоменко Світлана



Наш синьо жовтий прапор символізує наші поля, засіяні 
золотистою пшеницею та чисте і мирне небо

•Справжня україночка і справжня посмішка, а не якась там імітація.

•

                                                                                                              Гончаренко Назар 
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