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Альтернативні джерела водопостачання 
у надзвичайній ситуації 

 

У надзвичайній ситуації води у вашій системі водопостачання може не бути або вона 

може бути небезпечною для вживання. Ці поради допоможуть вам знайти та безпечно 

використовувати альтернативні джерела питної води. 
 

Які альтернативні джерела води є у вашому 

домі? 

 Можна злити воду з дренажної труби 

водонагрівача. Обов'язково вимкніть 

електрику та (або) газ, перед тим як 

відкрити дренажну трубу. Злийте воду в 

чистий контейнер. 

o У жодному разі не використовуйте 

контейнер, у якому раніше 

зберігалися пестициди, мастила, 

розчинники та т. ін. Якщо ви 

застосовуєте шланг або якщо 

контейнер неможливо почистити, 

прокип'ятіть воду, злиту з 

водонагрівача, щонайменше 

1 хвилину або додайте 10 крапель 

побутового відбілювача на галон 

води і відстоюйте протягом 

30 хвилин перед її використанням. 

 Можна злити воду з труб, що 

знаходяться у вашому будинку. Спершу 

перекрийте постачання води у будинок. 

Потім відкрийте кран на верхньому 

поверсі будинку. Перейдіть до крану, 

що знаходиться найнижче у будинку. 

Відкрийте кран і злийте воду, що вам 

потрібна, у чистий контейнер. 

 Можна використовувати воду, що 

зберігається в морозильнику, в лотках 

для кубиків льоду. 

Які альтернативні джерела води є поза 

вашою домівкою? 

 

Перш ніж пити воду із зазначених далі 

джерел, профільтруйте її за допомогою 

фільтра питної води для пікніків чи за 

допомогою фільтра для кави, рушника, 

марлі або лійки з ватним тампоном, для 

того щоб видалити якомога більше дрібних 

часток. Потім прокип'ятіть воду на 

сильному вогні щонайменше одну повну 

хвилину. Кип'ятіння є найкращим засобом, 

але якщо це неможливо, додайте 20 крапель 

побутового відбілювача на галон 

фільтрованої води і відстоюйте протягом 

60 хвилин.  

 Дощова вода 

 Річки та струмки 

 Ставки, озера та природні джерела 

 УВАГА! Хімічні забруднювачі 

кип'ятінням не видаляються. 

 
Яких джерел води слід уникати? 

 Не використовуйте воду, що містить 

тверді речовини, має запах або темний 

колір. 
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