
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

              ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬННОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НЕБЕЗПЕКИ ЗИМОВОЇ РИБОЛОВЛІ 
На календарі кінець лютого, вже зовсім 

скоро прийде весна. Шанувальники зимової 

риболовлі поспішають вдосталь насолодитись 

цим поширеним видом відпочинку. Але, саме 

цей період найнебезпечніший. Перепади 

нічних і денних температур роблять кригу 

тонкою, про що постійно попереджає 

Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, а служби новин щодня 

розповідають про трагічні наслідки такої риболовлі. Ми не будемо відмовляти вас 

від такого захоплення, але вважаємо за необхідне нагадати, що зимова підлідна 

риболовля вимагає від рибалки знання правил поведінки на кризі та прийомів 

самодопомоги і допомоги людині, що потрапила під кригу. 

Тому, збираючись на зимову риболовлю, варто пам’ятати: 

 якщо товщина льоду менша за 5-7 сантиметрів, то виходити на 

водойму небезпечно; 

 заходити на кригу і виходити на берег потрібно обережно - біля 

суходолу можуть бути тріщини, під льодом буває повітря; 

 пересуватись краще протоптаними стежками. Обминайте ділянки, які 

вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Не наближайтесь до 

тріщин, проталин, вмерзлих у кригу гілок, водоростей, очерету; 

 - у підозрілих місцях перевіряйте товщину криги за допомогою плішні. 

Але бийте не перед собою, а збоку. Якщо лід пробивається з одного удару, 

негайно повертайтеся назад і йдіть до безпечного місця своїми власними слідами; 

 не виходьте на лід на самоті. Пересуваючись групою, йдіть 

дотримуючись інтервалу між собою не менше п’яти метрів; 

 візьміть із собою прості рятувальні засоби (дошку, мотузку 10-15 

метрів), під час риболовлі тримайте їх під рукою; 

 лунки пробивайте на відстані не меншій за 5-6 метрів одна від одної. 

Не збирайтеся великими групами на одному місці. 

Що робити, якщо ви провалилися на кризі: 

 не піддавайтесь паніці, заспокойтесь, не робіть різких рухів, 

стабілізуйте дихання, уникайте занурення з головою; 

 розставте руки в сторони, спробуйте обережно налягти грудьми на 

край льоду та закинути одну, а потім і другу ногу на лід. Або перекиньтесь на 

спину і, розставивши руки, обережно відштовхуйтесь ногами від протилежного 

краю пролому і поступово виповзайте на лід; 

 вибравшись на поверхню, перекотіться і відповзайте у той бік звідки 

прийшли, повільно повзіть до берега. 



Як допомогти людині, яка провалилася на кризі: 

 крикніть, що ви йдете на допомогу – це заспокоїть постраждалого і 

додасть йому сил; 

 без потреби не ризикуйте. Подумайте, чи зможете впоратись 

самотужки. Можливо краще покликати на допомогу ще кого-небудь. Якщо поряд 

нікого немає, то дійте обережно; 

 насамперед необхідно утримати людину на поверхні, подавши їй 

палицю, мотузку, плішню з лямкою, пасок, шарф тощо. До потерпілого повзіть 

обережно, підкладаючи, за можливості, під себе дошки, фанеру, гілки. У жодному 

випадку не наближайтесь до пролому; 

 витягнувши людину на поверхню, обережно відповзайте з небезпечної 

зони. На ноги можна ставати тільки там, де відчуваєте надійну кригу; 

 опинившись на березі, викличте «швидку допомогу» та надайте першу 

допомогу потерпілому при охолодженні: 

 розітріть та, за можливості, переодягніть людину у сухий одяг. Якщо 

такої можливості немає, зніміть з постраждалого мокрий одяг, викрутіть його і 

вдягніть врятованого; 

 якщо є поліетиленова плівка, вкутайте потерпілого; 

 намагайтесь якнайшвидше дістатися теплого приміщення; 

 напоїть постраждалого гарячим чаєм. У жодному разі не давайте 

потерпілому алкоголь - у подібних випадках це призведе до додаткового 

охолодження організму. 

Бажаємо усім шанувальникам зимової риболовлі вдалого улову і гарного 

відпочинку! Сподіваємось, що наші рекомендації вам не знадобляться, але у разі 

необхідності, використовуйте їх - це суттєво зменшить ризик для вашого життя та 

життя тих, хто поряд. 
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