Нехай добрі справи
примножать процвітання
галузі та держави!
Шановні колеги!
Жовтоколосий серпень відраховує уже 21-у
річницю незалежності України. Нелегким був
період становлення молодої держави та завдяки
соціально-економічним перетворенням Україна
посіла чільне місце на світовій арені – як незалежна суверенна держава, збудована за принципом демократії, політичної та економічної свободи. На зорі незалежності чимало випробувань
тягарем щоденних турбот лягли і на залізничну
галузь. У непростий період завдяки злагодженості, єдності думки та діла ми зуміли подолати всі труднощі, зміцнити та вдосконалити
транспортну галузь.
Із відліком третього десятку літ в історії нашої незалежності перед залізничниками постали
нові виклики, пов’язані із відповідальним вибором
шляху подальшого розвитку галузі та країни в цілому. Тож нам час у черговий раз стати прикладом високого професіоналізму і самовідданої праці
задля стабільної роботи галузі – однієї з найважливіших складових економіки країни.
Дорогі залізничники! Щиро вітаємо вас із
Днем Незалежності України! Від душі зичимо
вам та вашим рідним міцного здоров’я, щедрої долі, незламного оптимізму, сили і наснаги
в усіх започаткованих справах. Нехай у ваших
домівках завжди панують мир, злагода, взаєморозуміння та добробут, нехай кожен день буде
сповнений теплом, радістю та щирими усмішками дорогих вам людей! Бажаємо, щоб усі ваші
мрії та сподівання неодмінно втілилися у життя, а добрі справи примножили процвітання залізничної галузі та нашої держави!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”
ПРО ГОЛОВНЕ

О

дним із найважливіших елементів процесу становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки як невід’ємної
ознаки незалежності. Кожний народ, маючи свою
історію, має і свої історичні святині – герб, прапор,
гімн. Символіка є втіленням боротьби за самовизначення, це – історичне надбання народу, частка його
етнокультури. Символіка передає (через умовне зображення) сутність держави, дає уявлення про соціальні цінності державного ладу тощо.
Зважаючи на це, Указом Президента України 23 серпня
2004 року встановлено День Державного прапора. Із цього
часу щороку у переддень свята незалежності у селах і містах, в установах і на підприємствах урочисто відзначають це
державне свято, що символізує багатовікову історію українського державотворення.
Свято шанують цей день залізничники Львівської магістралі. Щороку 23 серпня у дирекціях залізничних перевезень
та відокремлених підрозділах залізниці відбуваються урочисті
академії. От і цього року ранньої пори 23 серпня перед початком трудового дня площа перед спорудою управління
залізниці тішила око веселковими барвами вишиванок. На
вшанування головного державного символу України багато
залізничників прийшли до праці в національних одностроях.

Зазвучав національний гімн України. В ту урочисту мить
над спорудою управління залізниці замайорів жовто-блакитний стяг, а біля входу в будівлю по обидва боки від національного прапора встановили прапори із символікою Львівської
магістралі та Укрзалізниці.
Зі святом присутніх привітали керівники залізниці та дорожньої профспілкової організації.
– Український національно-державний прапор прийшов
до серця нашого народу тернистими шляхами буття. Під час
історичних звершень він ставав символом боротьби за національні й соціальні права. У ньому втілені віковічні прагнення
до миру, праця, краса та багатство рідної землі, – наголосив
у своєму виступі начальник Львівської залізниці Богдан Піх. –
Прапор – це символ, за яким упізнають Україну в цілому світі.
Він, як і держава, пройшов різні етапи – від переслідувань і
заборон до всезагальної гордості та визнання. Нині ми стоїмо
під своїм жовто-блакитним прапором і пишаємося, що ми – українці, ми маємо свою державу, свій герб, свій прапор.
Шановні колеги, я щиро вітаю вас із цим святом! Шановні
українці, будьмо здорові, шануймо свій прапор, шануймо
свою державу!
Після цього під звуки бадьорого козацького маршу трудовий колектив управління залізниці гуртом у піднесеному
настрої рушив до праці.

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники!
Щиро вітаю вас із найбільшим національним
святом українського народу – Днем Незалежності
України! Ця визначна дата ввійшла в історію держави, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила вікові прагнення
до національного відродження і духовної свободи.
Нині Україна у процесі сталого розвитку,
культурного, духовного та цивілізаційного відновлення завдяки щоденним зусиллям та праці
талановитих і працьовитих людей.
Бажаю вам успіхів, здоров’я, щастя та благополуччя. Нехай любов до України в серці кожного надихає нас на нові звершення, добрі справи
та величні здобутки. Хай мир і злагода панують
у кожній домівці.
Зі святом вас! З Днем Незалежності
України!
З повагою
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці

