
 Дотримання правил безпеки при користуванні газом  

  З метою безпечної життєдіяльності населення та попередження нещасних 

випадків при використанні природного газу нагадуємо Правила безпечного 

користування газовими приладами.  

 

НЕОБХІДНО: 

пройти інструктаж в газовому господарстві щодо безпеки користування 

газовими приладами; 

при користуванні газовими приладами кватирку (фрамугу) вікна тримати 

постійно відкритою; 

 утримувати газові прилади та обладнання у чистому стані; 

стежити за нормальною роботою газових приладів і димовентиляційних 

каналів, перевіряти тягу до і після включення газових приладів з відводом 

продуктів згорання в димоходи, періодично очищати від сміття та цегли 

"кишеню" димоходу. В разі засмічення димоходів викликати спеціалістів 

спеціалізованої організації; 

 по закінченню користування газом закрити крани на газових приладах та перед 

ними; 

безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де 

встановленні газові прилади і пристрої, лічильники газу представників газового 

господарства, після пред`явлення ними відповідних службових посвідчень для: 

локалізації та ліквідації аварійної ситуації; відключення та заміни газових 

приладів; усунення порушень і несправностей в їх роботі; проведення 

планового технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи 

газопостачання і дворових вводів; зняття показань лічильників газу, перевірки 

наявності та цілості пломб на них; 

бути уважними та обережними при користуванні газовими приладами і 

обладнанням, використовувати їх тільки за призначенням; 

 за необхідності виконання монтажних робіт звертатися до організацій, які 

мають ліцензію та дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт, 

обов`язково укладати з ними договір; 

за необхідності виконання "дрібного" монтажу (заміни, перенесення, 

додаткового встановлення газових приладів, обладнання) звертатись тільки до 

спеціалістів ВАТ "Кіровоградгаз", оскільки ці роботи є газонебезпечними. 

http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2560-gazpobut03022017


 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

самовільно виконувати роботи з газифікації будинку (квартири), здійснювати 

перемонтаж, реконструкцію газових мереж без узгодження з газовим 

господарством; 

самовільно встановлювати, переносити, вносити зміни в конструкцію газового 

обладнання, балонів, запірної арматури; 

виконувати пуск газу до газового обладнання без представників газового 

господарства; 

змінювати димові і вентиляційні системи, замуровувати чи заклеювати 

"кишені" і "люки" призначені для очищення димоходів; 

користуватись газом при відсутності тяги, засмічуванні димоходів і 

вентиляційних каналів, відсутності щільності, несправності, обмерзанні і 

закупорці оголовків димоходів; 

відключати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом при 

несправностях газових приладів, автоматики, арматури і газових балонів; 

залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на 

безперервну роботу, обладнаних для цього відповідною автоматикою; 

використовувати газ і газові прилади не за призначенням, а також 

користуватися газовими плитами для обігріву житлових приміщень; 

користуватися газовими приладами при закритих кватирках (фрамугах), 

жалюзійних решітках, решітках вентиляторів; 

 застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу; 

 використовувати приміщення, де встановлено газове обладнання для сну і 

відпочинку; 

 в приміщенні, де встановлено газове обладнання розміщати санітарні вузли, 

ванні кімнати; 

 прив`язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопровід; 

встановлювати і користуватися зрідженим газом у будинку, в якому проведено 

природний газ; 

   допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, та 

недієздатних осіб. 

  Звертаємо Вашу увагу, що при появі запаху газу в під’їзді, приміщенні, на 

подвір’ї слід негайно припинити користування газовими приладами; перекрити 

крани на вводах до приладів і на приладах; відчинити вікна та двері для 

провітрювання приміщення; викликати аварійну газову службу за телефоном 

„104” (телефонувати слід за межами загазованого приміщення); не розпалювати 

вогню, не палити; не вмикати і не вимикати електроприлади та освітлення; 

забезпечити вільний доступ працівників газової служби. 



  Газ–паливо вигідне й екологічно чисте, але для власної безпеки навчимося 

використовувати його. Бережіть себе. Тепла і затишку Вашому дому! 

Головний страховий експерт з охорони праці  
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