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права, що стосується права власності на земельну ділянку та
споруди на вул. І. Франка, 156, де вже понад півстоліття функціонує Львівська дитяча залізниця, перейшла із судових кабінетів у
сесійну залу Львівської обласної ради. Минулого вівторка серед 70 пи-

тань, що стояли на порядку денному, 50-им було питання передачі на
баланс ДТГО “Львівська залізниця” зазначеної ділянки та приміщень.
Рішення депутатів із нетерпінням чекали залізничники, керівництво та
викладачі дитячої залізниці, юні залізничники.
Продовження на 3 стор.

Сердечно вітаємо вас із Днем Конституції України!
28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною подією в історії українського народу. У цей день наша Конституція увійшла в суспільне життя як
головний оберіг державності й демократії, гарант незалежності та соборності
України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення й вибудовується майбутнє українського народу.
Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберемося терпіння
та віри в те, що наступні покоління українців житимуть у зовсім іншій країні,
яку з гордістю можна буде назвати конституційно розвиненою та правовою
європейською державою.
Упевнені, що кожного українця свято Конституції сповнює гордістю за свою
державу, за утвердження в ній принципів демократії та права. Дотримуватися
конституційних норм і бути гідними громадянами своєї країни – патріотичний
обов’язок кожного з нас.
Тож вітаємо вас, дорогі залізничники, із Днем Конституції! Нехай це свято
додає нам сил та впевненості для досягнення поставлених цілей на благо
нашої держави та залізничної галузі. Будьмо разом у процесі побудови демократичного суспільства!

Шановні колеги-залізничники!
Вітаємо вас із величним державним святом – Днем Конституції України.
Прийняття Конституції стало точкою відліку нової епохи в історії нашої держави.
Cаме цей акт заклав підвалини майбутніх економічних, соціальних та духовних
перетворень у суспільстві.
Усі наші здобутки – не випадковість і не дарунок долі. Ми досягли такого
результату завдяки наполегливій праці. Звичайно, тринадцять років життя за
новою Конституцією – це не тільки кроки вперед, але й досвід помилок і невдач. Та не слід забувати, що конституційні норми, якими б вони передовими і
демократичними не були, самі по собі не змінять життя на краще. Щоб перетворити зміст на результат, сьогодні всім нам потрібні підвищена відповідальність,
самовіддана праця заради однієї мети – процвітання України як цивілізованої
європейської держави.
Конституція – одна для всіх. Шануймо її, пам’ятаючи, що сьогоденню передувала багатовікова історія державотворення. Та доля розпорядилася так, що
саме ми стали свідками народження суверенної України, здійснення одвічного
права українського народу на самовизначення. І ми, як ніхто інший, відповідальні перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями за державу, на сторожі якої стоїть Основний Закон.
Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, розвитку та зміцненню залізничної галузі, достатку в кожній сім’ї.

Генеральний директор
Укрзалізниці
Михайло КОСТЮК

З повагою
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України
Вадим ТКАЧОВ

Наказом начальника державного територіально-галузевого
об’єднання “Львівська залізниця” призначений:
ПУХАЛЬ Ярослав Станіславович – заступником начальника служби вагонного господарства

Зі святом вас, дорогі залізничники!
Начальник ДТГО
“Львівська залізниця”
Михайло МОСТОВИЙ

Голова дорожнього
комітету профспілки
Андрій СЕНИШИН

