
 

 

Повені – одне з частих стихійних лих. Вони 

можуть виникати у будь-яку пору року і 

найчастіше проявляються внаслідок проливних 

дощів, швидким таненням снігового покриву, 

утворення крижаних заторів і рідше за рахунок 

руйнування природних, або штучних гребель. 

 

 
 

Сильні дощі можуть призвести до повеней, 

особливо коли земля ще доволі мерзла, або ж 

вже достатньо насичена вологою від попередніх 

опадів. Стрімкі ж повені можуть бути 

викликані ураганами, сильними вітрами або 

руйнуванням гребель. Ще однією з причин 

виникнення повеней є коливання рівня річок, 

що трапляється протягом року. 

Потенційний збиток від повеней залежить 

від висоти розташування земель, відповідно 

чим нижче рівень тим небезпечніше. 

 

ПІДГОТОВКА ДО ПОВЕНІ: 

Щоб знизити збитки від повені 

необхідно: 

- провести герметизацію підвалу, 

навколо підвальних вікон і фундаменту на 

рівні землі до дверей; 

 -  встановити дренаж для стічних 

труб на достатній відстані від вашого 

місця проживання; 

 - не зберігайте у підвалі важливі 

документи; 

 - у випадку наявності у Вас 

тваринницького господарства, заздалегідь 

продумайте поведінку тварин під час 

повені, худоба інстинктивно тікає від вод. 

 

ДІЇ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ 

МОЖЛИВОЇ ПОВЕНІ: 

 
Вимкніть подачу газу в будинку і поза 

будинком. Прийміть запобіжні заходи для 

захисту електричних приладів опалення.  

Якщо часу у Вас достатньо, 

проконсультуйтесь з фахівцем-електриком 

про дії під час повені.  

 

Якщо можлива евакуація тварин, то 

місця і маршрути повинні бути сплановані 

і не повинні перетинатись с людськими 

маршрутами евакуації. Важливо мати 

запасний маршрут у разі виникнення 

непередбачуваних випадків. 

 

 

 

 

ДІЇ ЯКЩО ПОВІНЬ НЕМИНУЧА: 

Приберіть токсичні речовини, такі як пестициди 

та інсектициди з місць можливого затоплення для 

запобігання забруднення навколишнього 

середовища. 

В деяких випадках будинки можна захистити 

за допомогою мішків з піском або 

поліетиленовими бар’єрами. 

Не намагайтесь відключити електрику, це 

може призвести до ураження струмом. Залиште 

Ваш будинок і чекайте вказівок від місцевої 

влади. 

 

ДІЇ ПІД ЧАС ПОВЕНІ: 

 
Тримайте радіоприймач увімкненим, 

слідкуйте за ситуацією аби знати про безпечні 

місця та шляхи евакуації та переміщення. 

Тримайте під рукою аварійний комплект 

(тривожну валізу). 

 

 
 

 

 


