
 

 
 
 

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ГРУНТОВИХ ВОД (ПІДТОПЛЕННІ) 

 
Шановні запоріжці та жителі області! 

 

Природною причиною підтоплення територій є 
ґрунтові води, що мають здатність підвищувати або 
знижувати свій рівень залежно від сезонних коливань 
або погодних умов.  

Як правило, амплітуда таких коливань складає 1-1,5 
метра. Найбільший пік, природно, припадає на весну, 
на період масового танення снігового покриву. Проте 
формування рівня підтоплення, починається не навесні, 

як помилково вважає багато хто, а ще в грудні.  
Якщо приватний будинок з великою ймовірністю потрапляє в зону підтоплення, 

слід вжити превентивні заходи - облаштувати ущільнення в притворах дверей та 
вікон, підвальних і цокольних поверхів.  

На жаль, як показує практика, безпечність в подібних питаннях явище не рідке. 
Багато власників приватних будинків не приймають дієвих заходів проти 
підтоплення, доки ситуація не стане критичною. Якщо йдеться про паводкові води, 
які піднялися вище за рівень ґрунту, їх можна відвести по дренажних каналах, 
особливо якщо місцевість має природний нахил хоч би в декілька градусів.  

При загрозі підтопленні дворових територій рекомендується: 

 вжити запобіжні заходи - створити ущільнення в притворах дверей і вікнах 
підвальних, цокольних та перших поверхів;  

 очистити від сміття водоскидні канави на території Вашого будинку; 
 закрити вентиляційні отвори в підвальних приміщеннях з метою запобігання 

надходження зовнішніх поверхневих вод; 
 звільнити підвали від майна та продовольства; 
 заготовити мостики, дошки та опори до них, для облаштування проходів до 

будинку і надвірних будівель на підтоплених ділянках. 
Якщо оголошено про повідомлення про евакуацію, необхідно взяти з собою: 

документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб i 
народження дітей, трудову книжку або пенсійне посвідчення), гроші; одяг i взуття за 
сезоном, аптечку з необхідними ліками, постільну білизну, засоби особистої гігієни; 
2х-3х добовий запас продуктів, що не псуються та упаковані у герметичні місткості 
чи у поліетиленові пакети, воду; 

Після підтоплення:  
 перед тим, як увійти до будівлі, переконаєтеся у відсутності значних 

пошкоджень перекриттів та стін; 
 провітріть приміщення для видалення газів, що накопичилися; 
 не використовуйте джерела відкритого вогню до повного провітрювання 

приміщень та перевірки справності системи газопостачання; 
 перевірте справність електропроводки, труб газопостачання, водопроводу та 

каналізації; 
 просушіть приміщення, відчинивши усі двері та вікна; 
 не вживайте харчові продукти, які були у контакті з водою. 
 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Запорізької області 

ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ 


