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СЛОВО

Шановні колеги!
Дорогі ветерани!
Вітаю вас із нашим професійним святом – Днем рятівника!

Відзначення цього свята є державним визнанням нео-
ціненного внеску людей цієї мужньої професії – людей 
сильних духом, які з честю забезпечують надійний захист 
життя людей, національного багатства від пожеж, наслід-
ків стихійних лих, виробничих аварій та катастроф.

Ви цілодобово підтримуєте постійну бойову готовність 
до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвид-
ше допомогти тим, хто найбільше цього потребує.

Ризикуючи власним життям, в умовах ведення бойо-

вих дій рятувальники на сході України гідно виконують 
свій службовий обов’язок в ім’я миру та спокою на рідній 
українській землі. 

У день нашого професійного свята з особливою вдяч-
ністю та пошаною хочу привітати всіх рятувальників. Ви – 
еліта й гордість України, запорука її сталого розвитку. Ваш 
професіоналізм, героїзм, знання, досвід і вірне служіння 
ідеалам добра є взірцем для молодого покоління.

Дякую всім за врятовані людські життя, збережені 
матеріальні та культурні надбання. 

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, мирно-
го неба, добробуту та нових професійних успіхів на благо 
народу України.

ПОКЛИКАННЯ – РЯТУВАТИ ЖИТТЯ
МИКОЛА ЧЕЧОТКІН,  

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
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