
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

              ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬННОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Небезпечний обігрів газовою плитою! 
 

Природний газ асоціюється у нас з теплом і затишком в наших оселях, але не слід 

забувати й про його небезпечні властивості. 

В першу чергу, природний газ – це горючий газ, який не має запаху, кольору. Тому, 

у разі витоку його з газопроводу і скупченості в різних приміщеннях може утворитися 

газоповітряна суміш, яка залишається непоміченою і може привести до нещасних 

випадків (задухи, вибуху). 

Взимку, коли системи централізованого опалення не в повній мірі забезпечують 

комфортну температуру в приміщеннях висотних будинків, дуже часто джерелом тепла 

для їх мешканців стає звичайна газова плита (ввімкнені конфорки, відкрита духова 

шафа). Але такі дії несуть в собі небезпеку. В приміщеннях де довгий час горить 

природний газ – важко дихати, з причини малої концентрації кисню в повітрі. При 

несправностях в мережах газопостачання чи витоку газу в разі ненавмисного погашення 

вогню, може статися вибух та пожежа. 

 

Запам’ятайте! 

Не залишайте без нагляду газові прилади 

увімкненими навіть на короткий час. 

    Стежте за справністю припливно-витяжної 

вентиляції. 

    Користуйтесь віконними кватирками для 

систематичної вентиляції приміщень. 

    Не користуйтесь газом при несправних 

газових приладах, автоматики, арматури і 

газових балонів. 

    Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, 

щоб вони були чистими і справними. 

    Не сушіть одяг та інші займисті предмети над відкритим вогнем газової плити. 

    Не розміщуйте баки для кип’ятіння білизни на звичайних конфорках газової плити. 

Посуд з широким дном потрібно встановлювати на спеціальні конфорки з високими 

ребрами. 

    Не набирайте в ємкості для приготування їжі дуже велику кількість води, тому, що 

при кипінні вона може загасити вогонь. 

    Не дозволяйте дітям користуватися газовими приладами. 

    Якщо ви відчули запах газу: 

    -    негайно перекрийте вентилі на газовому приладі і крани подачі газу; 

    -    повідомте людей, які знаходяться у приміщенні, про необхідність негайного 

залишення приміщення; 

    -    організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері; 

    -    повідомте аварійну службу газу за телефоном „104”; 

    -    організуйте чергування в загазованому приміщенні; 

    -    не допускайте людей в загазовану зону; 

    -    з прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їх вказівками. 

 

Будьте завжди уважні при користуванні газом – у цьому запорука безпеки! 
 

                                                                                             

                                                                              Обласний методичний кабінет 

                                                                              НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області 

 
 


