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Порядок дій населення у разі 
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(паводків) 
 

 

ЯКЩО ПОТРІБНО 

ЕВАКУЙОВУВАТИСЬ 

Йти з дому потрібно тільки в тому випадку, 

якщо оголошено про це з боку місцевої влади. 

НІ в якому випадку не ігноруйте сигнал про 

евакуацію, це може поставити під загрозу Вас та 

Вашу родину. 

ОБОВ’ЯЗКОВО візьміть з собою тривожну 

валізу. 

Дотримуйтесь маршруту,зазначеного 

компетентними особами (рятувальниками). 

Не міняйте маршрут руху, дотримуйтесь 

точних інструкцій, які Вам надано. 

Якщо час дозволяє, то залишіть записку з 

інформацією коли ви покинули будинок та в 

якому напрямку рушили, у разі наявності 

поштової скриньки залишіть записку там. 

 

НІКОЛИ НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗОНИ 

ЗАТОПЛЕННЯ 
Якщо ви будете рухатись пішки, течія 

може Вас збити з ніг. Якщо ви рухаєтесь на 

машині, не проїжджайте через паводкові води і 

підземні переходи. Рівень води не можливо 

точно визначити у таких місця, тож транспорт 

може застрягти або бути віднесеним течією. 

Якщо ви застрягли у машині, негайно залиште її 

    

ДІЇ ПІСЛЯ ПОВЕНІ: 

Відновлюйте свій будинок якомога 

швидше, щоб уберегти своє здоров’я та 

подальше руйнування домівки. 

 Не повертайтесь додому, поки  місцеві 

органи влади не повідомили про 

відсутність небезпеки. 

 У випадку якщо Ваш будинок не був 

відключений від електропостачання, 

дочекайтесь огляду його кваліфікованим 

електриком, а тільки після цього заходьте. 

Не використовуйте жодні 

електроприлади доки електричні 

компоненти не будуть ретельно очищені, 

висушені та оглянуті кваліфікованим 

електриком. 

 

ПАМ`ЯТАЙТЕ !!! 
Ми рекомендуємо перемістити ціні 

речі, документи у безпечне місце. Не 

зважаючи на використання запобіжних 

заходів, вода все ж таки може потрапити у 

будинок. 

Окрім використання протипаводкових 

бар’єрів, матеріалів та конструкцій, можна 

вжити інші запобіжні заходи. Наприклад 

застосувати при будівництві матеріали для 

покращення щільності стін, встановити 

підлогу з більшим гідроізоляційним 

шаром, щільно заробити пустоти навколо 

труб та кабелів, що входять у будинок, 

встановити систему колодязя та насоса, 

ущільнити місця між віконними та 

дверними рамами, встановити зворотній 

клапан у каналізаційну систему.  


