
Будьте обережні на воді! 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ 

     Щоб приємно провести біля води вільний час, слід дотримуватися таких 

правил: 

–  діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих; 

–  учитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків; 

–  не купайтеся і не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у 

спеціально обладнаних місцях; 

–  не можна запливати за обмежувальні знаки; 

–  слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, 

особливо, коли є вітер або велика течія; 

–  якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово і 

плавно повертаючи до берега; 

–  купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води 

не менше +18, повітря - не нижче +24; 

–  не треба купатися довго, краще купатися декілька разів по 20-30 хв; 

–  не заходити у воду напідпитку, ніколи не плавати наодинці, особливо якщо 

не впевнені у своїх силах; 

–  не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть спричинити шкоду; 

–  не подавайте навмисних сигналів про допомогу; 

–  не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги; 

–  купаючись на "дикому пляжі” чи у незнайомому місці – не пірнайте з 

берега, гірки чи дерева; 



–  купатися краще там, де працюють рятувальні служби; 

–  утримуйтеся від далеких запливів; 

–  до плавок слід прикріпляти шпильку, адже якщо далеко від берега судома 

зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів. 

 

На воді забороняється: 

1. Купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої 
влади та не обладнані для купання людей. 

2. Вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени. 

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для 
цього. 

4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів. 

5. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, 
колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не 
передбачене для плавання. 

6. Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені 
для купання. 

7. Вживати спиртні напої під час купання. 

8. Забруднювати воду й берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття і 
т.д.), прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання. 

9. Підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць 
купання. 

10. Допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху 
рук і ніг та з примусовим зануренням під воду. 

11. Подавати фальшиві сигнали тривоги заради жарту. 

12. Дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса. 

13. Купання дітей без супроводу дорослих. 

Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких!  

 

Інформацію підготовлено сектором 

 з питань охорони праці за матеріалами  
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