
3. Дії в умовах НС природного характеру 

Дії населення в умовах НС природного характеру 
(сильної грози – блискавок, сильного вітру, повені та паводка) 

 

Сильні грози (блискавки) 

Гроза – атмосферне явище, при якому у потужних купно-дощових хмарах і між 

хмарами та землею виникають сильні електричні розряди – блискавки, які супроводжу-

ються громом. Як правило, при грозі випадають інтенсивні зливові опади, нерідко град, 

спостерігається посилення вітру, часто до шквалу. 

Блискавка – це гігантський електричний іскровий розряд  між  хмарами або  між  

хмарою  та землею,  який  проявляється яскравим спалахом світла та громом, що її супро-

воджує. Середня довжина блискавки близько 2,5 км, хоча деякі розряди ширяться  на 

відстань до 20 км. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же лунає гуркіт грому, 

тобто грозова хмара знаходиться над вами і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна. 

Основні  правила  поведінки  (дії) під  час  грози: 

1. Перш за все під час наближення грози краще утриматися від поїздок (походів)  

в ліс, поле або до водоймища. 

2. Найкраще ховатись в будинку (бажано з блискавковідводом), можна  у автомобілі. 

- якщо ви вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу – 

притягує кульову блискавку, подалі тримайтеся  від електропроводки, антен, вікон, дверей. 

Радіо і телевізори відключити від електромережі, не користуватися електроприладами 

і телефоном (особливо важливо для сільської місцевості. Не топити піч, оскільки дим, 

що виходить з труби, має високу електропровідність; 

- якщо ви у автомобілі, та зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, 

зупинитися і перечекати негоду. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під 

деревами або високими конструкціями, уникайте металевих парканів, стін, біля яких 

ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач. 

3. Не можна ховатися від негоди в невеликих господарських приміщеннях, під 

навісами, якщо вони зведені на підвищенні. 

4. Вода  відмінний провідник струму – удар блискавки поширюється навколо водойми в 

радіусі 100 метрів, нерідко вона б’є у береги. Тому не те що ловити  рибу  чи  купатися, а 

навіть відпочивати біля води під час грози не можна. необхідно подалі відійти від берега.  

5. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі (яму чи траншею). Не лягайте, 

краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі. Ні в якому разі не 

ховайтеся під окремими високими деревами (від нихкраще знаходитися на відстані 30 м).  

6. Будь які металеві деталі дуже привабливі для блискавки: годинники, ланцюжки, а 

особливо розкрита над головою парасолька та лопати, граблі, вила чи інший інструмент на 

плечі – потенційні об’єкти для удару блискавки 

7. Якщо гроза застала вас в лісі, сховатися необхідно на ділянці з низькорослими 

деревами.  Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – 

верба, клен та кущі, але не бігайте по лісу, шукаючи "безпечне дерево" – вірогідність 

попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його висоті.  

8. Якщо гроза застала вас в автомобілі – зупиніться, закрийте вікна, опустіть 

автомобільну антену і ні в якому разі не виходьте назовні до закінчення грози.  

9. Якщо ви застигнуті грозою на велосипеді або мотоциклі –  припиніть рух і 

перечекайте грозу на відстані біля 30 м від них 

10. Всі електричні прилади (в тому числі і мобільні телефони) є своєрідними приймачами 

для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
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Сильний вітер,  шквали  та  смерчі 
Сильний вітер - це рух повітря відносно земної поверхні з швидкістю  понад 25 м/с.   

Шквал - різке посилення швидкості  вітру до 15-20 м/с, а при окремих поривах 

30-40 м/с і більше протягом короткого проміжку часу (декілька хвилин). 

Смерч - атмосферне явище, що є стрімким  вихором з розмірами по горизонталі 

до 50 км і по вертикалі до 10 км, із швидкістю вітру понад 33 м/с, який витягується  від  

купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі. 

Основні  правила  поведінки (дії) під  час  сильного вітру (шквалу чи смерчі): 
1. З отриманням інформаціє про можливий сильний вітер, шквал чи смерч : 

- приберіть господарське майно з двору та балконів, машину поставте у гараж; 

- щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло 

заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами. 

- худобу поставте у капітальному хліві, двері та ворота міцно зачиніть; 

- перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся у внутрішніх приміщеннях - 

коридорі, ванній кімнаті, коморі, підвалі або погребі. 

- обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на вулиці.  

- зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте і швидко 

ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення. 
2. Дії після сильного вітру (шквалу чи смерчі): 

- допоможіть постраждалим, при потребі викличте їм медичну допомогу; 

- переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте стан мереж  

електро-, газо- та водопостачання. Перевірте, чи не існує загрози пожежі 
- не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога. 

Повінь, паводок 

Повінь – затоплення значної частини суші внаслідок тривалих злив та таненні 

снігу, підняття води вище звичайного рівня.  
Паводок – це фаза водного режиму річки, що характеризується інтенсивним збіль-шенням  

рівнів води, виходом води з русел річок на заплаву та затоплення значної частини суші, будівель 

та промислових об’єктів внаслідок дощів  сніготанення і під час відлиг.  

Основні  правила  поведінки (дії) під  час  повені чи паводка: 
1. З отриманням інформації про можливу повінь чи паводок: 

- перенесіть цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці; 

- міцно закрийте вікна та двері першого поверху (при потребі посильте їх щитами). 

- переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість; 

- при можливості залишіть зону підтоплення.  
2. Підчас повені, паводка: 

- відчиніть хлів – дайте худобі можливість рятуватися. 

- підніміться  на верхні поверхи або в горішні приміщення (дах, дерева тощо); 

- потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу 

предмети, якими можна скористатися, щоб вибратися з води та виберіться з неї. 
3. Після   повені,  паводка: 

- переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням; 

- не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку. 

- обов’язково кип’ятіть питну воду з джерел водопостачання, які були підтоплені. 

- просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезинфекцію забрудненого 

майна, посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території; 

- електроприладами  користуватися тільки після їх  ретельного просушування. 

-  позбавтеся  від  продуктів, які були підтоплені водою під час повені та від консервації, 

що була затоплена водою і отримала ушкодження. Вживати  їх заборонено.  

 Штаб  ЦЗ  коледжу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8

