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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 176

 .12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження заходів направлених
на запобігання загибелі людей на водних об’єктах

Відповідно  до  статті  33  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 «Про
затвердження  Порядку  обліку  місць  масового  відпочинку  населення  на  водних
об'єктах», з метою забезпечення виконання підпункту 6 пункту 3.1 рішення комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Сумській
обласній  державній  адміністрації  від  18.04.2019  року  та  запобігання  загибелі
людей на водних об’єктах, виконавчий комітет  сільської ради,     

             вирішив:

1. Затвердити  та  розповсюдити  в  людних  місцях  інформаційну  пам’ятку
для  населення щодо дотримання правил безпечної  поведінки  на  льоду.
/додаток 1 додається/. 

2. Керівникам КНП АЗПСМ села Миколаївка та с. Постольне /Кіхтенко Н.А.,
Білінська А.В./ підготувати та пошити в приміщеннях амбулаторій, пунктів
здоров’я,  в  людних  місцях  населених  пунктів  інформацію щодо  надання
першої  долікарської  допомоги  при  рятуванні  постраждалих  на  водних
об’єктах в зимовий період. 

3. Начальнику відділу освіти молоді та спорту /Макшеєва Н.С./  організувати та провести
відповідну роз’яснювальну роботу  в дошкільних та навчальних закладах громади.

4. Контроль за виконанням давного рішення покласти на заступника сільського
голови Северин В.М. 

        Сільський голова                                                     С.САМОТОЙ 
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ПАМ’ЯТКА
Сумський  районний  сектор  Управління  Державної  служби  України  з

надзвичайних ситуацій у Сумській області інформує, що станом на 25 листопада
2019 року на території Сумської області трапилось 54 надзвичайні події на воді, в
результаті  яких  47  осіб  загинуло  і  9  було  травмовано  в  тому  числі  2  дитини.
Зокрема на території Сумського району протягом зазначеного періоду трапилось 7
надзвичайних подій на воді, в результаті яких загинуло 7 осіб.

З настанням зимового періоду основною причиною загибелі людей на водних
об'єктах  є  нехтування  елементарними  правилами  безпеки  при  перебуванні  на
кризі, під час рибальства, відпочинку, інших випадках. Так тільки у період з 17 по
25 листопада 2019 року, знехтувавши правилами перебування на. кризі, трапився
ряд  подій,  внаслідок  яких  4  людини  загинуло  та  2  травмовано,  серед  яких  1
дитина. Один з випадків трапився 25.11.2019 року в с. Бездрик, Сумського району,
внаслідок якого через власну необачність під час рибного лову, загинув місцевий
мешканець.

Тому,  щоб  зберегти  своє  здоров’я  чи  навіть  врятувати  життя,  слід
ПАМ’ЯТАТИ:
- перш  ніж  ступити  на  лід,  дізнайтесь  про  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;
- робити лунки для риболовлі необхідно 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 у нічний час;
- вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;
- перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по 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 не щільно
з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря;

- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє як
ковдра, під снігом лід наростає повільно.  Іноді буває так, що по всій водоймі
товщина відкритого льоду становить 10 см, а під снігом – усього 3 см; 

-  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.
Враховуючи  високу  ймовірність  нещасних  випадків  на  льоду,  Миколаївська
сільська рада  звертається до мешканців та гостей утримуватись в такі дні від
виходу на тонкий лід, який утворився на водних обєктах, 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.


