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1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці і 
являється нормативним документом який діє в межах Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі 
-  Університет) та є обов’язковою для виконання працівниками студентського містечка і 
осіб, які мешкають в гуртожитках.
1.2. Користування газовою апаратурою при дотриманні правил та інструкцій - 
безпечне, дешеве та зручне. Неправильна експлуатація газових приладів і поганий догляд 
за ними може привести не тільки до вибуху і пожежі, але й до смертельних отруєнь.
1.3. За даною інструкцією особи, які мешкають у гуртожитках, інструктується при 
поселенні у гуртожиток (первинний інструктаж), а потім на початку нового навчального 
року. Результат інструктажу заноситься до Журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка 
проводила інструктаж та підпис особи, яка проходила інструктаж.
1.4. За невиконання вимог даної інструкції мешканці гуртожитків та працівники 
студентського містечка несуть дисциплінарну, матеріальну та адміністративну 
відповідальність в межах визначених Законодавством України, в залежності від наслідків 
спричинених порушенням.
1.5. Технічне обслуговування та ремонт газових плит проводять служби, які мають на 
це дозвіл.
1.6. Користуватись газовими плитами можна у приміщеннях де передбачена проектом 
їх установка та справна вентиляційна - витяжна система.

2. Основні правила безпечного користування газовими плитами

2.1. При появі запаху газу негайно закривайте газові крани та провітріть приміщення, 
не запалюйте вогонь, не включайте та не виключайте електроосвітлення, викликайте 
аварійну службу за телефоном 104.
2.2. Перед користуванням газовою плитою перевіряйте тягу в приміщенні. При 
відсутності або слабкій тязі не користуйтесь газом - це смертельна загроза, небезпечна для 
життя.
2.3. Приступати до включення газової плити можна тільки після того, як Ви 
упевнитесь, що всі крани закриті.



2.4. Не відкривайте крани на газовій плиті не маючи в руках запаленого сірника, 
заздалегідь піднесеного до пальника.
2.5. Забороняється залишати без догляду працюючі газові плити.
2.6. В газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, 
а під час користування плитами також повинні бути відкриті кватирки вікон.
2.7. Забороняється самостійно пересувати, відключати діючі плити, або підключати 
нові газові прилади, допускати до користування газовими плитами дітей, а також осіб, що 
не пройшли навчання правилам користування газовими приладами.
2.8. Забороняється при допомозі газових плит обігрівати приміщення і сушити білизну, 
а також прив’язувати до газопроводів та лічильників мотузки (шнури).
2.9. До всіх газових приладів та газопроводу повинен бути забезпечений вільний 
доступ.
2.10. Не допускати заливання працюючих конфорок.
2.11. Для запобігання отруєнь не ставте на плити виварки та інший посуд з широким 
дном без високих конфорок або підставок.
2.12. При всіх пошкодженнях газових плит або неправильному горінні газу, не чекаючи 
слюсаря, телефонуйте в управління газового господарства Вашого району.
2.13. Не доручайте стороннім особам ремонтувати газові плити. Вимагайте від осіб, які 
приходять до Вас по питаннях газопостачання, пред’явлення службового посвідчення.
2.14. Горіння вважається нормальним, якщо вогонь пальника стабільний, голубий.
2.15. При ненормальному горінні вогонь стає жовтуватим, витягнутим, коптить - це 
небезпечно для здоров’я і вимагає негайного регулювання подачі свіжого повітря або 
чистки пальника.
2.16. По закінченні користування газом крани на газопроводі повинні закриватись на 
плиті. Кран перед плитою повинен закриватись на ніч.
2.17. Крім виконання вказівок безпечного користування газом, слід пам’ятати і про 
економне його використання.
2.18. Про всі недоліки та несправності у роботі газової плити слід повідомити 
адміністрацію гуртожитку або інженерну службу Університету.

3.1. При появі запаху газу або небезпеці виникнення пожежі повідомити адміністрацію 
гуртожитку, охорону або інженерну службу і діяти відповідно до їх інструкцій.
3.2. При загрозі життю негайно залишити приміщення (небезпечне місце), ужити 
заходів щодо попередження загрози життю та здоров’ю оточуючих. Попередити інших 
мешканців гуртожитку про небезпеку.
3.3. Надати першу долікарську медичну допомогу, травмованим при нещасному 
випадку, відповідно до інструкції на такий випадок, при необхідності викликати швидку 
допомогу.
3.4. При пожежі діяти за відповідною інструкцією з пожежної безпеки для мешканців 
гуртожитків.

3. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях
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