
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Газ у побуті – 

тиха небезпека! 
 

 

У наш час жодна людина не може уявити своє життя без газу. 

Завдяки газу ми можемо приготувати їжу, обігріти своє житло, 

підігріти воду та багато іншого. Але необережне, недбале 

поводження з газом може завдати людині великої шкоди. 

ПАМ`ЯТАЙТЕ! 

Під час горіння газу зменшується вміст кисню у повітрі й 

виділяються небезпечні речовини. Якщо у квартирі протягом однієї 

години горітиме 4 конфорки, то вміст шкідливих речовин у повітрі 

збільшиться вдвічі. Тому ваше помешкання обов’язково повинно 

мати вентиляцію. 

Крім природного та зрідженого 

газу мешканці сіл для приготування 

їжі чи обігріву житла користуються 

піччю або грубою. Люди, які їх 

мають, повинні знати, що якщо 

закрити заслінку димаря у 



протопленій печі раніше, ніж треба, до кімнати потрапить чадний 

газ. На противагу природному і зрідженому газу, цей газ немає 

запаху. Тому чадний газ є надзвичайно шкідливим для людини, бо 

отруєння ним настає непомітно. Найбільш небезпечний чадний газ 

уночі, коли люди сплять і не відчувають небезпеки. Надихавшись 

чадним газом, людина може загинути від нестачі в організмі кисню. 

 

Крім цього, отруїтися 

чадним газом можна 

навіть в автомобілі з 

увімкненим двигуном у 

зачиненому гаражі або 

в іншому закритому 

приміщенні, де немає 

циркуляції повітря.  

 

 

 

ЩОБ З ВАМИ НЕ ТРАПИЛОСЯ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЗАГАЛЬНІ 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 

ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ: 

 

 

- перед включенням газових приладів перевірте чи немає в 

приміщенні специфічного запаху, на весь час роботи газових 

приладів залишіть відчиненими двері кухні чи кватирку; 

- спочатку необхідно піднести вогонь до пальника, а вже потім 

відкрити кран на газовому приладі; 



- перш ніж запалити пальники духової шафи газової плити, 

необхідно перевірити її змахами дверцят духовки, або залишити 

відкритою на 5-7 хвилин; 

- не ставте на низькі конфорки посуд із широким дном, 

користуйтеся конфоркою з високими ребрами, інакше згоряння 

буде неповним; 

- щоб не отруїтися чадним газом, не використовуйте газові 

плити для обігріву приміщень; 

- не перекривайте димові та вентиляційні канали, стежте за 

вентиляцією на кухні; 

- не використовуйте газові прилади не за призначенням; 

- не залишайте без нагляду газові прилади увімкненими навіть 

на короткий час. А якщо раптом погасне вогонь, - негайно 

перекрийте всі крани і добре провітріть приміщення; 

- закінчивши користуватися газовими приладами, закривайте 

крани на газопроводі чи вентиль на балоні, а потім – на самих 

газових приладах; 

- не прив’язуйте до газопроводів мотузку, не сушіть випраний 

одяг чи волосся над включеною газовою плитою; 

- не користуйтесь газом при несправних газових приладах, 

балонах; 

- будьте завжди уважні при користуванні газом. 

 

 



Природний газ, яким 

ми щодня користуємося у 

побуті, є дуже отруйним і 

вибухонебезпечним. Він не 

має ні запаху, ні кольору. І 

для того щоб газ можна 

було відчути, до нього 

додають речовини зі 

специфічним запахом 

 

 

ЯК ТРЕБА ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ  

ЗАПАХ ГАЗУ У ПРИМІЩЕННІ: 

- негайно перекрийте всі вентилі і крани на газовому приладі чи 

балоні; 

- відкрийте вікна і двері для провітрювання приміщення; 

- рот і ніс прикрийте тканиною; 

- не вмикайте електричні прилади, не користуйтесь телефоном; 

- вийдіть з оселі, викличте аварійну службу за номером «104».  

 



 

 
 
 

 

БУДЬТЕ ЗАВЖДИ УВАЖНІ ПРИ КОРИСТУВАННІ 

ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ - ЦЕ ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ! 
 

 


