Успіх держави
залежить від успіху кожного
Календар історії відраховує двадцяту
річницю Незалежності нашої держави. Це
світле свято української державності, свято
пам’яті про цілі покоління наших предків,
які творили націю і боролися за її самостійність, свято зустрічі минулого і майбутнього України. Наша незалежність відтворює
загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню
патріотизму, надихає на розбудову України
як знаної та впливової серед світової спільноти держави. Роки незалежності стали
для всіх нас випробуванням на зрілість,
терпіння, працьовитість та толерантність.
Нам довелося йти важким шляхом соціально-економічних перетворень, заново створювати державні інститути, нові правила і
стандарти життя.
Дорогі залізничники! Від щирого серця
вітаємо вас із Днем Незалежності! Успіхи
держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця. Бажаємо, щоб і ваша
праця стиглим колосом вплелася у вінок
досягнень нашої галузі, нашої держави.
Нехай не міліє джерело вашої віри, надії і
любові до рідної землі, додається енергії,
снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Нехай ваші серця наповнюються
гордістю за свою державу, прагненням до
єдності та порозуміння, бажанням творити успішне майбутнє. Щиро зичимо вам та
вашим рідним міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів у всіх ваших справах та задумах. Нехай кожен день приносить у ваш дім
мир, злагоду та достаток!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники!

С

т ворення українського гімну бере початок
з осені 1862 року, коли український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович
Чубинський написав вірш “Ще не вмерла Україна”,
якому в майбутньому судилося стати національним,
а згодом і Державним Гімном українського народу.
Поширення цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об’єднаних у Громаду, сталося миттєво.
Проте вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь
Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського
“за вредное влияние на умы простолюдинов” на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції...
Перша публікація вірша П. Чубинського у львівському журналі “Мета”, 1863, № 4. Отримавши поширення
в Західній Україні, патріотичний вірш не пройшов повз
увагу релігійних діячів того часу. Один із них, отець
Михайло (Вербицький), ще й знаний композитор свого
часу, був захоплений віршем Павла Чубинського і вирішив написати музику до нього. Твір з нотами був надрукований у 1865 році і вперше почав використовуватись
як державний гімн у 1917-му.
У 1917-1920 рр. “Ще не вмерла Україна” як єдиний
державний гімн не був затверджений законодавчо,
тому використовувалися й інші гімни.
15 січня 1992 музична редакція Державного Гімну
була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображання у Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила
Закон “Про Державний Гімн України”. Законопроектом
пропонувалося затвердити як Державний Гімн національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла
Чубинського “Ще не вмерла Україна”. Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися
46 з 433, що зареєструвалися для голосування.

ГІМН УКРАЇНИ
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, всі за волю, від Сяну до Дону
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще на нашій Україні доленька наспіє.
Приспів.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще на нашій Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відіб’ється, згомонить степами,
Україні слава стане поміж народами.
Приспів.

Із Закону України “Про Державний Гімн України”
Стаття 1. Державним Гімном України є національний гімн на
музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву
твору П. Чубинського.
Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного
значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного
Гімну України.
Музичне виконання Державного Гімну України здійснюється під
час проведення офіційних державних церемоній та інших заходів.
Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою
відповідальність, передбачену законом.

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності
України.
Двадцять років тому відбулося народження нової незалежної і самостійної України.
Для кожного з нас ця подія мала доленосне
значення. Вона змінила хід національної
історії, поклала початок славного літопису
власне української державності та важливому етапу її реального становлення, дозволила консолідувати націю, розвивати свою
самобутню культуру.
За роки незалежності наша вітчизна пережила безпрецедентні за своїми масштабами і
глибиною соціально-економічні та політичні
перетворення. За ці часи ми зуміли ввійти у
світове співтовариство як суверенна держава і стали на шлях глобальних економічних
і соціальних перетворень виключно завдяки
тому, що до цього долучаються талановиті,
волелюбні, працьовиті люди. Саме такими є
ви, шановні залізничники. Адже працівники
сталевих магістралей завжди були в першому ешелоні розбудови незалежності, виконували найскладніші завдання уряду. Нині
держава ставить перед нами нові важливі та
непрості завдання: підготовка до проведення
чемпіонату з футболу Євро-2012, реформування галузі, оновлення тягового рухомого
складу та вагонного парку, модернізація інфраструктури, – і немає сумніву, що ми ці
завдання виконаємо.
Нехай кожен день вашого життя буде
сповнений новими здобутками, а ваші добрі
справи примножать славу рідної України.
Бажаю міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та
впевненості в майбутньому.
Зі святом вас!
З повагою
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці
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