ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ
Про правила поводження на зимових водоймах
Необережне поводження на зимових водоймищах та нехтування
правилами безпеки на льоду – щорічні проблеми рятувальників. Особливо,
шанувальники такого виду відпочинку, як рибалка, не звертають увагу на
звернення та застереження облДСНС про небезпеку, яка може підстерігати
на кризі. З початку року на на водних об’єктах України загинуло 33 особи, з
них 6 дітей. Лише за минулий тиждень (з 1.02 по 08.02) на воді загинуло 9 осіб
з яких 4 дитини.

Так, 3 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про

те, що в р. Уборть у с. Лопатичі Олевського району на воді загинув чоловік.
Селяни, перебуваючи на кризі, помітили, що з поля зору зник чоловік,
який рибалив на відстані близько 300 м від них. Підійшовши поближче, люди
побачили проломлену кригу, а в лунці тіло чоловіка без ознак життя. Вони
самотужки витягли рибалку з води, після чого повідомили про подію
рятувальників та медичних працівників.
4 лютого, о 08:35 до Служби порятунку "101" від перехожого надійшло
повідомлення про те, що у с. Урзуф, Першотравневого району Донецької
області, на ставку крізь кригу провалились два чоловіка.
На місце події одразу виїхав черговий караул 59-ї професійної
пожежної частини. На місці події з`ясувалося, що два чоловіка вийшли на
тонку кригу ставка для ловлі риби. Під час руху, на відстані близько 20 м від
берега, один з рибалок провалився крізь кригу. Другий теж опинився у
крижаній воді, намагаючись врятувати товариша. Однак, йому це не вдалось.
За допомогою рятувального обладнання (драбини-штурмівки,
рятувальної мотузки і пожежного рукава) рятувальники дістали
постраждалого, та за допомогою нош транспортували його до пожежного
автомобіля, на якому доставили до карети швидкої медичної
допомоги. Пошук другого чоловіка триває.
5 лютого, о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення
про те, що в м. Сєвєродонецьк Луганської області на озері «Чисте» під кригу
провалилося 5 дітей. До місця виклику негайно виїхав черговий караул
місцевої пожежної частини. На місці події було встановлено, що 5 підлітків з
невідомої причини вийшли на тонку кригу та провалилися. Подію помітили
двоє дорослих, що були неподалік та кинулися на допомогу. На щастя, троє
дітей, 2001, 2002 та 2003 років вдалося врятувати, яких каретою швидкої
допомоги доставили до місцевої лікарні.

06 лютого о 17:30 до Служби порятунку «101» від співробітників
Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у м. Малин
Житомирської області на р. Ірша дитина провалилася під лід. Бійці ДСНС
встановили, що 8-річний хлопчик, граючись на водоймі, провалився під лід.
Глибина річки там становила близько 4 м. На момент прибуття пожежнорятувального підрозділу дитини на поверхні води вже видно не було.
Наступного дня тіло дитини знайшли на дні водойми на відстані 30 м від того
місця де вона провалилася та підняли на поверхню.
6 лютого о 10:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення,
що в акваторії Каховського водосховища річки Дніпро відкололась крига, на
якій були люди. За уточненою інформацією від працівників правоохоронних
органів стало відомо, що на крижині в бік міста Енергодар Запорізької
області дрейфує 6 чоловік-рибалок. Через течію, кригу з людьми, розмір якої
складав близько 6 км на 10 км, почало повертати. В районі Новопавлівської
кручі її принесло однією стороною до берега, внаслідок чого люди змогли
самостійно вийти на берег.
7 лютого, близько о 16 години у Жовтневому районі міста Кривий Ріг
біля зупинки «Шахта Октябрська» на річці Саксагань випробовуючи на
міцність кригу провалилися двоє хлопчиків, 2005 та 2004 років народження.
Останньому з води допомогли вибратися випадкові перехожі, якого одразу
госпіталізували до Криворізької міської лікарні № 9. Другого хлопчика
дістали з води співробітники Комунального підприємства «Аварійнорятувальна мобільна служба порятунку на воді» вже без ознак життя.
За даними Гідромедцентру у Запорізькій області, в результаті зміни
погодних умов, а саме південно-східний вітер, який провокує відрив криги
від берега. Крім того, температура повітря буде коливатись від -5 вночі до
+10 вдень.
Так, 8 лютого о 09:03 до Служби порятунку «101» надійшло
повідомлення про те, що неподалік села Приморське Василівського району
відбувся розлом льодового покрову. Утворилася промоїна яка не дозволяє
рибалкам самотужки дістатись до берега. Знімати відчайдух довелося на
відстані від 200 метрів до 2 кілометрів від берега. Після чого проводилось
патрулювання небезпечної території в Василівському районі.
Крім того, об 11:07 підняли на борт катера на повітряній подушці
Марс-700 ще трьох рибалок в акваторії Каховського водосховища неподалік
смт Кам’янка-Дніпровська.

З метою запобігання травмуванню та загибелі людей внаслідок
порушення елементарних правил безпеки життєдіяльності, виховання у
громадян культури безпечної поведінки надсилаємо Вам експрес-інформацію
та просимо сприяти проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
фахівців Вашого відомства.
Щиро запрошуємо до співпраці, яка є необхідною для підвищення
рівня обізнаності людей щодо правил безпеки життєдіяльності. Лише разом
ми зробимо життя безпечним!

Правила безпечної поведінки на зимових водоймах
1. Безпечним вважається лід: для одного пішоходу - лід зеленуватого
відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів; для обладнання ковзанки - не
менше 10-12 сантиметрів (масове катання - 25 сантиметрів); масова
переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж
15 сантиметрів;
2. Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає,
позначте з берега маршрут свого руху.
3.Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць:
-лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або
фабрики);
-тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у
місцях, де водорості вмерзли у лід;
-обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу - під снігом лід
завжди тонший;
-тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає
в річку;
-особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно
з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
4.Візьміть з собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду.
Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід
пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли.
Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.
5.Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Інакше
вам доведеться з'ясовувати, наскільки добре ви запам'ятали і засвоїли цю
пораду.
6.Пошукайте, чи немає вже прокладеної лижні, якщо ви на лижах.
Якщо немає і вам треба її прокладати, кріплення лиж відстебніть (щоб, у
крайньому випадку, швидко від них позбутися), палиці тримайте в руках, але
петлі лижних палиць не накидайте на кисті рук. Рюкзак повісьте лише на
одне плече, а краще волочіть на мотузці на 2-3 метра позаду. Якщо ви йдете

групою, відстань між лижниками (та й пішоходами) не скорочуйте менше,
ніж на 5 метрів.
7.Пробийте лунки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину
льоду, (рекомендується відстань між ними п'ять метрів) і проміряйте їх.
Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків - верхнього
(каламутного) і нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну товщину,
можна лише знявши спочатку верхній (каламутний) прошарок від снігового,
зовсім уже неміцного льоду.
8.Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних
місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини - негайно
повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від
льоду.
9.Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо
суворого дотримання правил поводження, це диктує багаторічний досвід не
самих щасливих рибалок:
-не пробивайте поруч багато лунок;
-не збирайтеся великими групами на одному місці;
-не пробивайте лунки на переправах;
-не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б
клювання там не було;
-завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів;
-тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.
Що робити, якщо ви провалилися на льоду:
Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся
від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей
провалювалися до вас і врятувалися.
Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся
на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне
– пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу
опори.
Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той
бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена.
Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися,
будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в
теплі.

Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина
1.Негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі,
дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь
до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого

краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені,
шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину.
Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метра.
2.Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід
ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко – постраждалий
швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.
3.Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його
на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і
якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в сухий одяг і
напоїть чаєм.
Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян
України утримуватись від виходу на тонкий лід акваторія Каховського
водосховища та річки Дніпро, на маленьких озерах та затоках річок, і
застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що
зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки
при знаходження на льоду.

