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Зсуви та селі 
Зсуви та селі, як правило, починаються без попередження. Сила каміння, ґрунту або інших 

уламків, що рухаються униз по схилу, здатна зруйнувати все на своєму шляху. 

Перед зсувом 
 Зробіть оцінку стійкості вашої ділянки. 
 Окружний геологічний відділ або 

окружний відділ планування може мати 
конкретну інформацію щодо районів, яким 
загрожує зсув. Проконсультуйтеся з 
професіональним геоінженером щодо того, 
яких корегувальних заходів ви можете 
вжити. 

Страхування 
 Сель покривається полісами страхування 

на випадок повені за Державною 
програмою страхування від повені 
(National Flood Insurance Program). 
Страхування від повені можна придбати у 
місцевій страховій агенції. 

Мінімізуйте загрози для оселі 
 Посадіть рослини на схилах для 

стабілізації ґрунту та побудуйте 
затримуючі стіни. 

 Побудуйте канали або відхиляючі стіни, 
щоб направляти потік в обхід будівель. 

 Якщо ви побудуєте стіни для відхилення 
потоку уламків і потік опиниться на 
ділянці сусіда, вас можуть притягти до 
відповідальності за пошкодження. 

Розробіть плани евакуації 
 Заплануйте хоча б два маршрути для 

евакуації, тому що дороги можуть бути 
заблоковані або закриті. 

Навчіться розпізнавати попереджувальні 
ознаки зсуву 
 Двері та вікна вперше починають 

застрягати або заклинювати. 
 З'являються нові тріщини у штукатурці, 

плитках, цеглі або фундаменті. 
 Зовнішні стіни, доріжки чи сходи 

починають відсуватися від будинку. 
 На землі або на замощених ділянках 

з'являються тріщини, що повільно 
проявляються та розширюються. 

 Ламаються підземні лінії комунікацій. 
 Унизу на схилі випинається ґрунт. 
 Вода проривається через поверхню 

ґрунту. 
 Паркани, затримуючі стіни, стовпи 

комунікацій чи дерева нахиляються або 
рухаються. 

 Чується слабкий гуркіт, який стає 
гучнішим із наближенням зсуву. Ґрунтові 
схили спрямовуються униз в одному 
напрямку і можуть почати зсуватися у 
тому напрямку у вас під ногами. 

Під час зсуву. 
Якщо ви у приміщенні: 
• Не виходьте на вулицю. 
• Укрийтеся під столом або іншими 

міцними меблями. 

Якщо ви на вулиці: 
• Біжіть до найближчої височини в 

напрямку від дороги. 
• Якщо наближаються каміння та інші 

уламки, біжіть до найближчого сховища, 
наприклад до групи дерев або будинку. 

• Якщо втекти неможливо, згорніться в 
міцний клубок і захищайте голову. 

Після зсуву 
 Пам'ятайте, що після селю або зсуву може 

статися повінь. 
 Покиньте район зсуву; може існувати 

загроза подальших зсувів. 
 Перевірте, чи немає травмованих або 

застряглих людей поблизу місця зсуву. 
Надайте першу допомогу. 

 Не забудьте допомогти своїм сусідам, яким 
може бути потрібна спеціальна 
допомога, — дітям, людям похилого віку 
та інвалідам. 

 Слухайте інформацію щодо надзвичайної 
ситуації по радіо або по телевізору, що 
працюють від батареї. 

 Перевірте, чи не пошкоджені лінії 
комунікацій. Повідомте про будь-які 
пошкодження у комунальне підприємство. 

 Перевірте, чи є пошкодження фундаменту 
будинку, димоходу та оточуючого ґрунту. 

 Якнайшвидше засадіть пошкоджений ґрунт 
рослинами. Ерозія, викликана втратою 
ґрунтового покрову, може призвести до 
раптової повені. 
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