
УВАГА! Мешканці району! Якщо у вас в квартирі газ… 

                                                

Як би ми не тішились цьому зручному способу обігріти власне житло та вирішити ряд 

інших побутових потреб – від приготування їжі до задоволення гігієнічних потреб, 

мусимо завждипам’ятати про обережність. 

Користування газовим обладнанням при додержанні правил та інструкцій – безпечно, 

дешево, зручно. Неправильна експлуатація газових приладів та поганий догляд за ними 

можуть привести не тільки до вибухів і пожеж, а й до смертельних отруєнь. 

Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення. 

Перевіряйте тягу до включення та під час роботи газових приладів з відведенням 

продуктів згорання газу в димоходи. 

При відсутності або слабкій тязі в димоході не користуйтеся газовими приладами – це 

смертельно небезпечно. Подальше користування газом в цих випадках можливе тільки 

після перевірки димоходів трубочисними майстрами. 

Вмикайте в роботу газові прилади тільки після того, якщо ви переконані, що всі крани на 

приладах і перед ними закриті. 

При закритому крані риска на пробці крану повинна знаходитися впоперек, а при 

відкритому крані – риска встановлюється уздовж труби. 

Не відкривайте кран на газовому приладі, не маючи в руках запаленого сірника, 

заздалегідь піднесеного до пальника приладу. 

Не допускайте заливання працюючих пальників. 

В газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, а при 

користуванні газовими приладами необхідно відчиняти і кватирки. 

По закінченні користування газом закрийте крани на газових приладах і перед ними.  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

-     залишати без догляду працюючі газові прилади; 

- самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, тощо, перестановку, заміну, 



відключення старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і 

газопроводів; 

- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, не 

контролюючих своїх дій; 

- ставити на плити виварки та інший посуд з широким дном без високих конфорок чи 

підставок; 

- використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлені газові 

прилади; 

- обігрівати приміщення та сушити білизну за допомогою газових плит, а також 

прив’язувати до газопроводів і лічильників мотузки. 

Місце витоку газу з газопроводу перевіряйте за допомогою мильного розчину. 

Використовувати для цієї мети вогонь категорично забороняється! 

У разі виникнення запаху газу негайно припиніть користування газовими приладами, 

перекрийте крани пальників газової апаратури, відкрийте кватирки /вікна, фрамуги, тощо/ 

для провітрювання приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте 

електроприлади, викличте аварійну службу за телефоном «104». 

Особи, які користуються побутовими газовими приладами, зобов’язані допускати в 

квартири робітників підприємства газового господарства після пред’явлення ними 

службових посвідчень для огляду і ремонту газопроводів і газового обладнання в будь-яку 

годину доби. 

Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам. 

Сподіваємось, що наведена інформація допоможе запобігти нещасним випадкам і стане в 

нагоді в профілактиці травматизму. 

  

 


