17 вересня щороку в Україні відзначають День рятувальника (ВІДЕО)
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З нагоди професійного свята в управлінні ДСНС Чернівецької області відбулась
молебень і урочисті заходи ,за участі духовенства ,представників влади краю та
працівників інших державних структур, які привітали рятувальників та вручили їм різні
відомчі нагороди та грамоти
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Микола Приходченко працює рятувальником вже 18 років. Як розповідає сам обрати
дану професію його підштовхнули батьки, після чого він вступив у пожежно-технічне
училище. За плечима Миколи Приходченка, не одне бойове чергування та виїзд на місце
надзвичайної ситуації ,де загроза життю існує як для звичайних людей так і для самих
рятувальників.
Микола Приходченко ,рятувальник: «Коли бачиш загрозу життю людини,це завжди
надзвичайний момент , напевно найбільший надзвичайний момент . Коли є людське
життя ,ти розумієш ,що повинен зробити все правильно ,і від цього моменту залежить
життя людини ,від успіху твоїх дій ,це і надзвичайний момент фактично».
Для Геннадія Мельничука рятувальника з 20 річним стажем служби ,кожен робочий
день по суті є не легким , як зазначає сам ,ніколи не знаєш з чим прийдеться
стикнутись,тому і підхід до роботи завжди серйозний.
Геннадій Мельничук ,рятувальник: «Я іду на роботу і розумію,що людям може
знадобитись моя допомога ,цим я і мотивуюсь. Я знаю що допомога моя ,або моєї зміни
знадобиться. Наша робота, небезпечна і складна адже різні випадки бувають . Як
кажуть робота в напруженому стані ,бойовому немає такого, щоб легко або важко ,все
залежить від ситуації».
З нагоди професійного свята, Дня Рятувальника на території управління ДСНС в
Чернівецькій області за участі священнослужителів ,відбувся молебень ,після чого
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розпочався урочистий захід ,де представники влади міста та області відзначили
рятувальників та ветеранів служби порятунку , різними грамотами,відомчими нагородами
і черговими званнями. Також не забули і тих , хто займається порятунком людей на
добровольчих засадах , всіляко сприяючи рятувальникам у ліквідації надзвичайних
ситуацій. Прикладом такого безкорисного служіння людям ,є Володимир Палійчук та
його добровільна пожежна дружина з смт. Кути ,Косівського району, ІваноФранківської області . Чоловік разом із своєю командою вже 5 рік допомагає
вогнеборцям Вижнецького району Чернівецької області боротись із пожежами.
Володимир Палійчук,пожежник-доброволець: «Коротко і ясно, чужої біди не буває . У
нашому регіоні без не нас не обходиться кожен виклик,де є небезпека пожежі . Велика
пожежа чи мала ,але ми повинні встигнути щоб дати професійним рятувальникам
додаткову воду. Буває що люди напряму дзвонять і ми їдемо,адже беремо на себе
відповідальність і починаємо гасити пожежу».
Крім цього в дворі управління ДСНС області відбувся показ бойової техніки ,
спорядження і обладнання рятувальників,яке щодня допомагає їм у боротьбі з різними
надзвичайними ситуаціями.
{youtube}6L6e1sOKP28{/youtube}
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