
Шановні громадяни Богуславського району Богуславський РС ГУ ДСНС 

України у Київській області закликає не виходити на тонку кригу на ставках, 

річках та інших водоймах. Адже необдумана та необережна поведінка загрожує 

вашому життю.  

Щоб зберегти своє здоров’я, слід пам’ятати наступне: 

- перш ніж ступити на лід, оцініть товщину льодового покриву на водоймі: 

виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для 

влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути 

організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання – 25 см; 

для переправи вантажного автомобіля – 35-55 см, трактора – 40-60 см; 

- робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одне від одного; 

- обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів із петлею 

на одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, 

які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся. Не виходьте на лід 

поодинці і в нічний час. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних, куди 

йдете;  

- перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, необхідно йти один 

за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим надати необхідну допомогу 

людині, яка йде попереду; 

- слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може нещільно 

з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря; 

- слід остерігатися місць, де лід покритий снігом, що діє як ковдра: під ним лід 

наростає повільно; 

- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці; 

- категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду 

алкогольні напої чи інші наркотичні або психотропні речовини. Що робити, 

якщо ви провалилися в холодну воду: 

- не піддавайтеся паніці, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте 

занурення з головою; 

- розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за край льоду, додавши 

тілу горизонтальне положення по напрямку плину; 

- спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім 

іншу ногу на лід; 

- вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли, де 

міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.  

Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду, 

Богуславський РС ГУ ДСНС України у Київській області звертається до 

громадян з попередженям щодо утримання від виходу на тонкий лід, який 

утворився на маленьких озерах та затоках річок, і на необхідності застерегти 

від цього дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби 

потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на 

льоду.  
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