
Дорогі браття і сестри!
Кожну справу треба починати з Божого благословення, адже все, що

робиться з Його волі, звершується якнайкраще. Національно!патріотич!
ний проект «Нас єднає Україна» відкриває світові нові імена та вносить
свій вклад у досягнення єдності нашого народу, перемоги, миру і злагоди. 

Як єдиний народ ми маємо привід пишатися тим, що з Божою
допомогою гідно долаємо всі випробування. На нашому боці правда і
допомога Божа, а до дії нас спонукає жертовна любов до батьківського
краю й рідного народу.

З повагою,
Святійший патріарх Київський і всієї Руси�України ФІЛАРЕТ

Шановні учасники!
Національно!патріотичний проект «Нас єднає Україна» покликаний

засвідчити вам велику повагу та вшанування всіх досягнень і звершень,
які є результатом щоденної кропіткої праці. Саме ви завдаєте сучасний
ритм життя та своїм прикладом надихаєте інших і возвеличуєте Україну.

Від щирого серця бажаю Вам, нехай щедра доля буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя та незрадливу вдачу! Нових Вам успіхів,
твердості і віри, невичерпної енергії, справжньої Божої підтримки,
творчої наснаги на многії літа! 

З повагою,
Президент України (1991–1994 рр.)                             Леонід КРАВЧУК

Дорогі українці!
Національно!патріотичний проект «Нас єднає Україна» відкриває

Світові нові імена, їхні успіхи та досягнення, силу духу, якими
звеличується батьківський край. 

Ми пишаємось здобутками наших земляків, їхнім досвідом і працею.
Бо саме це є джерелом натхнення для всі поколінь.

Безмежно вдячний вам за доброту, чуйність, патріотизм, з якими ви у
буднях крокуєте до нових вершин. 

Бажаю вам сили, мудрості, терпіння – на вас тримається Україна!
З повагою, 
Народний депутат України Олександр МАРЧЕНКО

Україна багата не тільки своїми родючими землями, а й працьовитими і
розумними людьми. Вони примножують славу держави, демонструють
кращі людські якості і вчинки, створюють історію, сьогодення та майбутнє
нашої держави. 

З метою гідного представлення світовій спільноті єдності української
нації, сили національного духу та вшанування здобутків наших
співвітчизників УІВЦ «Галактика» проводить Національно!патріотичний
проект «Нас єднає Україна». 

Проект здійснюється за підтримки та участі народних депутатів
України, представників Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів України, органів державного управління та місцевого
самоврядування, громадських і політичних організацій та інших. 

В рамках проекту за кошти спонсорів та учасників випускається Книга
Пошани «Нас єднає Україна», яка на своїх сторінках розкриє багато імен,
розповість про життєві долі наших співвітчизників та їхні успіхи. 

Запрошуємо Вас, до участі в Проекті, та поділитись своїми
досягненнями на сторінках Книги пошани, разом з кращими українцями,
які возвеличують нашу країну, множать здобутки, зачаровують вдачею,
вражають шляхетністю і милосердям. Це керівники підприємств,
державних і недержавних структур, громадських організацій, окремі
особистості, спеціалісти різних галузей, громадські та політичні діячі,
благодійники, митці та інші. 

Урочистості Проекту приурочені до Дня Незалежності України
відбудуться в серпні 2018 року, в місті Києві. Місце проведення – Будинок
офіційних прийомів: м. Київ, вул. М. Грушевського, 22. Разом з
національним визнанням лауреати Проекту будуть відзначені орденом
«Єдність і слава», Почесною Грамотою та Книгою пошани «Нас єднає
Україна». Інформація про захід постійно оновлюється на сайті:

www.galaktika2005.wixsite.com/ukrainianfamily
Щиро вдячні Вам за порозуміння і повагу та висловлюємо сподівання,

що наша ділова співпраця розвиватиметься задля створення нового
обличчя України.

УІВЦ «Галактика»
вул. Прилужна, 4/15, м. Київ, 03179, 

тел./факс: (044) 422!61!33, e!mail: galaktika2005@gmail.com, 
www.galaktika2005.com.ua


