Пам’ятка користування газом в побуті
Увага споживачів газу! Побутовий газ це не тільки благо для людини, але і джерело
підвищеної небезпеки, яке при недбалому відношенні може стати небезпечним ворогом який
може привести до загибелі людей, значних матеріальних втрат.
Відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, акта розмежування балансової
належності й експлуатаційної відповідальності сторін, Правил безпеки систем газопостачання,
власник (балансоутримувач та / або орендар (наймач) має забезпечувати безпечну експлуатацію
і технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання, димових і
вентиляційних каналів, забезпечити доступ представникам оператора ГРМ для виконання
службових обов’зків.
З цією метою необхідно періодично проводити технічне обслуговування внутрішніх
газопроводів та газового обладнання, перевірку, прочищення і при необхідності ремонт
димових і вентиляційних каналів.
Споживачі природного газу! Своєчасно укладайте договори на проведення технічного
обслуговування внутрішніх газопроводів та газового обладнання, перевірку і прочищення
димових і вентиляційних каналів, держповірку сигналізаторів загазованості тільки зі
спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл на виконання цих робіт.
Нагадуємо правила безпечного користування газовими приладами в побуті
- забезпечувати збереження і утримання в чистоті газове обладнання;
- дотримуватись правильної послідовності дій при включенні газових приладів: спочатку
необхідно запалити сірник, а потім відкривати подачу газу;
- перед та під час використовування газового обладнання з відводом продуктів згоряння в
димохід - перевіряти тягу в димових і вентиляційних каналів, та справність сигналізаторів
загазованості;
- під час роботи газових приладів повинен бути постійний приплив свіжого повітря, що
забезпечить повне згорання газу ( відкрита кватирка, фрамуга, вікна);
- після закінчення користуванні газом закрити крани на газових приладах і перед ними;
Забороняється
- користуватися несправними газовими приладами при слабкій або недостатній тязі в
димохідному та вентиляційному каналах, при закритій кватирці (фрамузі вікна), при частих
аварійних відключеннях газового приладу, при спрацюванні сигналізатору загазованості,
несправній автоматиці або інших несправностях;
- проводити самостійну установку або заміну газових приладів, їх ремонт, внесення змін в
конструкцію;
- проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади;
- встановлювати вентиляцію зі штучним спонуканням (витяжки над газовими плитами,в
санітарних вузлах) в будинках, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в
димоходи (котли, колонки, опалювальні печі);
- змінювати конструкцію димових і вентиляційних каналів, користуватись газовими
приладами після закінчення терміну дії акту на перевірку і прочищення димових і
вентиляційних каналів, що не заклеювати вентиляційні решітки;
- заклеювати вентиляційні канали, замуровувати "кармани" і люки, призначені для чистки
димоходів;
- допускати до користування газовими приладами дітей, ненавчених осіб і осіб, які не
контролюють свої дії;
- використовувати газові прилади не за призначенням (нагрів приміщень за допомогою газової
плити, розігрів фарби або інших горючих речовин, сушки одягу, волосся і т.п.);
- залишати працюючі газові прилади без нагляду (крім приладів, розрахованих на безперервну
роботу і мають відповідну автоматику);
- користуватися вогнем для виявлення місць витоку газу;
- прив'язувати до газопроводів дроти і навантажувати газопроводи;

Дії споживача газу при появі запаху газу
- негайно припинити використання газових приладами (перекрити крани на газових приладах
та перед ними) ;
- негайно повідомляйте аварійну службу газу за телефоном 104 (вийшовши з загазованого
приміщення), відповідайте на всі питання диспетчера, послухайте інструктаж про те, що Вам
робити в тій чи іншій аварійної ситуації. Виконуйте всі вимоги і рекомендації диспетчера.
- відкрити двері, вікна або кватирки для провітрювання приміщення;
- не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення
і електроприлади, не користуватися електродзвінками;
Пам'ятайте! У загазованому приміщенні досить маленької іскри, щоб стався вибух!
Ваші правильні дії в екстремальних ситуаціях допоможуть уникнути небажаних
наслідків. Збережіть своє майно, життя і здоров'я!
Завжди дотримуйтесь правил безпечного користування природним газом!
Особи, які порушили «Правила безпеки систем газопостачання» несуть відповідальність
в установленому законодавством України порядку. Не будьте байдужі!

При витоку природного газу або виникненню аварійної ситуації терміново
телефонуйте 104.

