
ШАНОВНІ ЗАПОРІЖЦІ ТА  

ЖИТЕЛІ ОБЛАСТІ! 

Катастрофічне затоплення частини 

території міста Запоріжжя та районів 

області можливе у разі прориву гребель 

Кременчуцького, Кам’янського, 

Дніпровського водосховищ. 

Підйом води в деяких місцях зони 

катастрофічного затоплення може 

досягнути 8-12 м і буде утримуватися 

від 4,0 до 7,0 годин з подальшим спадом 

води протягом 2 -4 діб. 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ 
руйнування греблі водосховища 

населення оповіщається про початок і 

порядок евакуації з використанням 

місцевих радіотрансляційних мереж і 

телебачення, через адміністрацію 

суб’єктів господарювання. 

Населенню повідомляються місця 

розгортання збірних пунктів евакуації, 

строки прибуття на пункти, маршрути 

руху під час евакуації, а також 

відомості, що співвідносяться з 

місцевою обстановкою, очікуваним 

масштабом лиха тощо. 

Як підготуватися до катастрофічного 

затоплення 

1. Уточніть в органах місцевого 

самоврядування чи потрапляє район, де 

Ви мешкаєте, в зону дії хвилі прориву 

та можливого катастрофічного 

затоплення. 

2. Дізнайтесь про місця збору 

евакуйованих, місце розташування 

найближчого збірного пункту 

евакуації та маршрут виходу до 

нього. 

3. Складіть перелік документів, 

цінностей та речей, які необхідно взяти 

з собою при евакуації. 

4. Вивчить і запам’ятайте межі 

можливого затоплення, піднесені місця, 

які розташовані в безпосередній 

близькості від Вашого житла. 

5. Запам’ятайте місця зберігання 

човнів, плотів чи будівельних 

матеріалів для їх виготовлення; 

6. Вивчіть самі та ознайомте Вашу 

родину з правилами поведінки при 

катастрофічному затопленні та 

правилами поведінки при організованій 

і індивідуальній евакуації . 

Дії у випадку загрози виникнення 

катастрофічного затоплення: 

 Запам’ятайте! Сирени та 

переривчасті гудки підприємств та 

транспортних засобів – це сигнал 

оповіщення «Увага всім!». Негайно 

ввімкніть радіоприймач або телевізор. 

Уважно прослухайте інформаційне 

повідомлення місцевих органів влади 

про надзвичайну ситуацію та 

інструкції щодо порядку дій.  

 При отриманні інформації про 

загрозу катастрофічного затоплення та 

початок евакуації невідкладно 

виходьте (виїжджайте) з небезпечної 

зони у визначений безпечний район, до 

збірного пункту евакуації, або на 

підвищенні ділянки місцевості. 

 Зберігайте спокій, попередьте 

сусідів, надайте допомогу інвалідам, 

дітям та людям похилого віку. Вони 

підлягають евакуації в першу чергу. 

 Візьміть з собою документи, 

гроші, одяг, предмети першої 

необхідності, запас продуктів 

харчування на 2-3 доби, медикаменти. 

Складіть все у валізу. 



П А М Я ’ Т А Й Т Е!  

Документи зберігайте у 

водонепроникному пакеті. 

ЗАЛИШАЮЧИ ПОМЕШКАННЯ: 
 Вимкніть електро-, водо-, 

газопостачання. 

 Частину майна, яке необхідно 

зберегти від затоплення, але 

неможливо взяти з собою, перенесіть 

на дах, або верхні поверхи будинку. 

 Переженіть худобу, яка є у 

вашому господарстві, на підвищену 

місцевість або відчиніть хлів – дайте 

худобі можливість рятуватися. 

РАПТОВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ 

катастрофічного затоплення викликає 

необхідність особливих дій та 

поведінки населення. 

Як діяти при катастрофічному 

затопленні 
 По можливості негайно залишіть 

зону затоплення.  

 При раптовому затоплені 

негайно займіть найближче найвище 

місце: підніміться на верхні поверхи 

стійкої будівлі, якщо будинок 

одноповерховий – займіть кровлю із 

зовні. 

 До прибуття допомоги 

залишайтесь на верхніх поверхах, 

дахах чи інших підвищеннях, 

сигналізуйте рятувальникам, щоб вони 

мали змогу швидко вас знайти. Для 

цього застосовуйте вдень помітну 

здалека тканину, а вночі – ліхтар. 

 Перевірте чи немає поблизу 

постраждалих, надайте їм, по 

можливості, допомогу. 

 Потрапивши у воду, зніміть з 

себе важкий одяг і взуття, відшукайте 

поблизу предмети, якими можна 

скористатися до одержання допомоги. 

 За будь-яких обставин не 

втрачайте самовладання, не 

піддавайтесь паніці,  чекайте на 

допомогу рятувальників. 

 Не переповнюйте рятувальні 

засоби (катери, човни, плоти та інше), 

оскільки це загрожує безпеці 

рятувальників і тих, хто підлягає 

врятуванню. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! 

Дисципліна, організованість, 

суворе виконання розпоряджень 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

дозволить зберегти Ваше здоров’я і 

життя. 

 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Запорізької області 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ 

ДЛЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ТА 

ВИНИКНЕННІ 

КАТАСТРОФІЧНОГО 

ЗАТОПЛЕННЯ 
 

 

м. Запоріжжя 


