
Нескладні Правила на льоду, які вбережуть пересічних громадан та 

любителів зимової рибалки від неприємностей 

 
Пересуватися на кризі треба по вже протоптаним стежкам або слідам на льоду. Якщо їх 

немає, маршрут свого руху необхідно продумати заздалегідь ще на березі. 

– Якщо товщина льоду менше 5-7 сантиметрів, то виходити на нього небезпечно. Надійний 

лід має синій або зеленуватий відтінок. 

– Заходити на лід і виходити з нього безпечніше в місцях, де мілина, бажано, щоб ці місця не 

були укриті снігом, що може приховувати різні тріщини і розломи. Пересуватися по льоду 

краще протоптаними стежками. 

– На самоті по тонкому льоду рибалити ризиковано. Але якщо вийшли на лід компанією – 

розосередьтеся, та не збирайтеся в одному місці. Якщо йдете по льоду групою – то йдіть 

поодинці з інтервалом мінімум в 5 метрів. При виході на лід обов’язково захопіть з собою 

мотузку довжиною близько 10-15 метрів. 

– Обходьте місця зі швидкою течією. Місця, де в річку впадають струмки, де скидають 

відпрацьовану теплу воду. Не наближайтеся до тріщин, проталин, вмерзлих в лід гілок, 

водоростям, осоки … 

– Якщо Ви використовуєте на рибалці намети, то тільки призначені для зимової риболовлі, 

вони своєю конструкцією відрізняються від звичайних «літніх». У зимових наметах краще 

вихід, більше простору для огляду. 

– Верхній зимовий одяг, бажано, щоб був на блискавці, а рюкзак і ящик з снастями одягайте 

тільки на одне плече, щоб у разі необхідності від них можливо було б швидко звільнитися. 

– У підозрілих місцях перевіряйте товщину льоду пішнею. Але бийте їй не у себе під ногами, 

а трохи убік. Якщо лід пробивається з одного удару, то негайно повертайтеся назад. 

– Лід проламується миттєво зазвичай при «останньому» льоду. Перед проломом першого 

льоду відбувається деяке просідання і характерне потріскування. Якщо Ви помітили або 

почули подібні ознаки, то негайно залишити цю небезпечну ділянку. Повертатися краще по 

своїх же кроках. 
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