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Рибаківка – село приморське, тож улітку цей населений пункт на березі Чорного моря, «підперезаний» з одного боку Березанським лиманом, перетворюється на
людне курортне містечко. З різних усюд до РибаківськоЛугівської зони відпочинку прибувають десятки тисяч
людей, серед яких багато дітей. Хто подбає про їхню безпеку, поготів під час відпочинку на воді?
Якими би ласкавими та безпечними не здавалися відпочивальникам лагідні та теплі морські хвилі,
вода будь-якої хвилини несе потенційну загрозу. І не тільки для людей,
що не вміють плавати. Порушення
правил відпочинку на воді, зокрема під час штормів та зміни течій,
може призвести до непоправних
утрат. Аби запобігти травматизму та загибелі людей, Рибаківська
сільська рада утримує з місцевого
бюджету рятувальний пост.
– Але цього недостатньо, – вважає Рибаківський сільський голова Віктор Бізіков, – адже власними
силами ми можемо охопити лише
невеличку ділянку морського узбережжя. Згідно з існуючими нормативами на узбережжі мало б бути
принаймні 13 рятувальних станцій,
насправді ж функціонує лишень
п’ять. Про безпеку своїх клієнтів
мусять дбати директори та власники численних баз відпочинку,
котрі, отримуючи чималий зиск із
припливу людей, належним чином
не дбають про безпеку перебування на воді. Хотілося б і більшої активності від працівників Державної
служби з надзвичайних ситуацій
по контролю за діяльністю рятувальних постів.
«Скільки ми їх не попереджаємо про це, – долучається до розмови начальник Рибаківського
рятувального посту Дмитро Москаленко, – вони у своїй переваж-

ній більшості нібито не чують нас.
Але ж незнання законів не убезпечує від покарання. Відповідно
до Типових правил поведінки на
водних об’єктах України» на керівників оздоровчих закладів покладена відповідальність за життя та
здоров’я відпочивальників».
Відтак, за фактичної бездіяльності «бізнесменів від моря», рибаківські рятувальники здійснюють
свою конче потрібну роботу і за
себе, і за «того дядька». Проводять профілактичні бесіди з директорами баз відпочинку та людьми,
що приїздять до моря, здійснюють
візуальний огляд акваторії прибережної зони та, у випадку порушень правил поведінки на воді,
усувають ці неподобства. Але
цього замало, адже РибаківськоЛугівська зона відпочинку розтягнулася на довгі 13 кілометрів.
Вода й справді не прощає
недбальства та легковажності.
Минулого року тутешня морська
стихія забрала життя двох дорослих та, найприкріше, восьмирічної
дитини. Усі вони перебували поза
межами дії Рибаківської рятувальної станції. «Після кожної подібної
трагедії, – скрушно каже Дмитро
Москаленко, – тижні зо два не
можу прийти до тями».
А скільки ще людських життів
врятували рибаківські «морські
вовки»! Так, два роки тому під час
шторму дітей на матрацах відне-

Черговий рятувального посту Анатолій Головко, Дмитро Москаленко,
вахтовий спостерігач Віктор Олійник.

сло так далеко, що їх уже не було
видно. Годі й казати, яким був розпач матері дітлахів, коли на берег
хвилі викинули два порожні матраци. Але рятувальники продовжили
пошук зниклих дітей, і згодом знайшли їх далеко в морі та повернули
батькам. Загалом, тільки у минулому році рятувальники Рибаківського посту здійснили 60 аварійних

виходів у море. Профілактичні ж
заходи здійснюються щодня.
Отже, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься?.. Чи все
ж жадоба наживи не затьмарить
у бізнесменів відчуття здорового
глузду та відповідальності?
 Андрій ТЮРІН
Фото автора

Пансіонат «Миколаїв» запрошує всіх охочих
відпочити на узбережжі Чорного моря у Коблевому
Пансіонат розташований
у 100 метрах від лінії моря.
Неподалік працюють аквапарк
та дельфінарій.
Пансіонат знаходиться у центрі курортної зони, навколо без-

ліч магазинів з фруктами, солодощами, різними товарами
широкого попиту для туристів.
До ваших послуг – комфортабельні номери зі всіма зручностями (душ, умивальник, туалет).

Номери укомплектовані телевізорами, холодильниками.
Вартість проживання від 60100 грн. (без харчування), додатково можливе харчування
триразове – 100 грн. В асорти-

менті – смачні страви української кухні: борщ з пампушками,
вареники, сирники та інші.
На території пансіонату є дитячий ігровий майданчик, батут,
атракціон дитячої рибалочки, де
вдалим рибакам дарують призи.
До ваших послуг працюють
два бари, які пропонують асортимент охолоджувальних напоїв, морозива, а також смачний
шашлик.
Чекаємо Вас з нетерпінням!
Наша адреса: «Пансіонат «Миколаїв», проспект Курортний, 16,
зона відпочинку Коблеве.
Тел.: 097-298-50-16,
097-24-23-871,
067-918-63-05.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

У нашому селі Пересадівка сімейство Краснощеків, що веде
свій родовід від Краснощеко Серафіми Василівни та Краснощеко
Івана Васильовича (нині покійного,
царство йому небесне), налічує
75 чоловік.
Серафіма Василівна з Іваном Васильовичем народили та виховали
13 дітей, 30 онуків та 13 правнуків.
Наша героїня, Серафима Василівна, народилася 25 липня
1939 року в поселенні Червоний
Бор Ленінградської області в багатодітній сім’ї, де, крім неї, було ще
10 дітей. На жаль, 7 дітей померли
від хвороб у період Великої Вітчизняної війни.
Після війни, закінчивши 7 класів,
Серафіма вступає до будівельного
училища, після закінчення якого
по комсомольській путівці попадає на розбудову Цілинного краю
в Казахстані.
Там, на Цілині, молоденька росіянка Сіма познайомилася зі своїм
майбутнім чоловіком, українцем з
Пересадівки, Іваном Краснощеко,
і згодом вони зіграли комсомольське весілля.
Потому Іван та Серафима Краснощеки повертаються на батьківщину Івана Васильовича – в рідне
село Пересадівка Жовтневого
району.
В 1959 році у них народилася
перша дитина – Оля.
Іван Васильович та Серафима
Василівна пішли працювати в колгосп «Родіна» – Іван Васильович
техніком-запліднювачем, а Серафима дояркою МТФ № 2.
Серафима Василівна, працюючи
дояркою, народжує ще 4-х дітей,
за що в 1965 році держава нагороджує її першою медаллю «Материнств І ступення». І в той же час,
як доярка ферми, дає найвищі надої молока від своїх корів, за що
неодноразово є учасницею ВДНГ
СРСР і має 8 дипломів виставки та
медаль ВДНГ СРСР.
У 1967 році держава нагороджує Серафиму Василівну медаллю «Материнство II ступеня» за
народження 8 дітей. У 1971 році
в сім’ї Краснощеків вже було
10 дітей, і держава нагороджує
Серафиму Василівну орденом
«Мати-героїня». В цілому сім’я
Краснощеків народила та виховала 13 дітей.
Серафіма Василівна всі ці роки
працювала дояркою і має трудовий стаж 35 років.
25 липня 2014 року Серафіма
Василівна буде відзначати своє
75-річчя. З чим ми її вітаємо та
бажаємо здоров’я і довгих років
життя на благо свого великого
сімейства.
 Голова ради ветеранів
с. Пересадівка
В. А. КОМПАНІЄЦЬ
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