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І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1  Галузь застосування 
 

1.1.1 Правила безпеки систем газопостачання (далі – Правила) встановлюють 

вимоги до проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації систем 

газопостачання, які транспортують та використовують як паливо природні гази 

нафтових, газових і газоконденсатних родовищ (далі – газ), з надлишковим 

тиском не більш 1,2 МПа, скраплені вуглеводневі гази (далі – СВГ) з 

надлишковим тиском не більше 1,6 МПа. 

Вимоги цих Правил поширюються на проектування, будівництво нових, 

розширення, реконструкцію, технічне переоснащення і експлуатацію діючих 

систем газопостачання.  

1.1.2 Ці Правила є обов’язковими для підприємств, установ, організацій (далі 

– підприємства) незалежно від форми власності, відомчого підпорядкування, 

видів їх діяльності та поширюються на: 

- розподільчі газопроводи поза межами населених пунктів та споруди на них; 

- системи газопостачання населених пунктів; 

- системи газопостачання промислових та сільськогосподарських 

підприємств, котелень та ТЕС; 

- газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будинків; 

- газорегуляторні пункти (далі – ГРП), шафові газорегуляторні пункти (далі – 

ШРП), газорегуляторні установки (далі - ГРУ), комбіновані будинкові 

регулятори тиску (далі – КБРТ), установки для одержання газоповітряних 

сумішей; 
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- газонаповнювальні станції (далі – ГНС), газонаповнювальні пункти (далі – 

ГНП), проміжні склади балонів (далі – ПСБ); 

- спеціалізовані магазини з продажу СВГ; 

- стаціонарні автомобільні газозаправні станції (далі – АГЗС), стаціонарні та 

пересувні автомобільні газозаправні пункти (далі – АГЗП), резервуарні, 

групові, геотермальні(далі – ГТУ) та індивідуальні балонні установки, 

випарні та змішувальні установки СВГ; 

- системи протиаварійного захисту об`єктів систем газопостачання; 

- засоби захисту об’єктів систем газопостачання від електрохімічної корозії. 

1.1.3  Правила не поширюються на: 

- технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних, нафтохімічних, 

нафтогазовидобувних і нафтопереробних виробництв; 

- газове господарство металургійних та коксохімічних підприємств, крім 

підземних газопроводів (внутрішньоплощадкові і позаплощадкові) 

природного і попутного нафтових газів, ГНС та ГНП, резервуарних, 

випарних і балонних установок СВГ, громадських будинків і комунально-

побутових об’єктів, розміщених на їх територіях;  

- дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також установки, що 

використовують енергію вибуху газоповітряних сумішей,  установки для 

одержання захисних газів; 

- пересувні (переносні) прилади і установки, що використовують газ, а також 

газове обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річних, 

морських і повітряних суден; 

- автомобільні газонаповнювальні компресорні станції; 

- газопроводи і газове обладнання підприємств та установ, що використову-

ють природний газ із надлишковим тиском понад 1,2 МПа, а також штучні 

гази, біогаз, газ дегазації, повітряні суміші на їх основі та інші горючі гази; 

- спеціальне газове обладнання військового призначення; 

- експериментальні газопроводи та дослідні зразки газового обладнання. 

1.1.4 Проектування, будівництво і експлуатація систем газопостачання 

повинні виконуватись з урахуванням вимог цих Правил та інших відповідних 

чинних нормативних документів. 

Технічне обслуговування (експлуатація) об’єктів систем газопостачання 

повинно забезпечуватись силами СПГГ (регіональних спеціалізованих 

підприємств газового господартства) на підставі відповідних договорів. 

1.1.5 Розробка та впровадження нових технологічних процесів, обладнання та 

виробів для систем газопостачання, випробування зразків нового газового 

обладнання повинні здійснюватися за спеціальними проектами (завданнями), 

погодженими з органами Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (далі – Держгірпромнагляд) . 

1.1.6  Тимчасове припинення чинності вимог Правил здійснюється в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

1.1.7 Агрегати, обладнання, прилади, засоби автоматики, матеріали,  

арматура та вироби для систем газопостачання повинні відповідати вимогам цих 

Правил, норм і державних стандартів та сертифікату відповідності, мати дозвіл на 
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їх експлуатацію Держгірпромнагляду відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03 Порядок 

видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та 

його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.10. 2003 за № 1631 (далі – НПАОП 0.00-4.05-03). 

 

1.2  Вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу 
 

1.2.1 Працівники підприємств і їх структурних підрозділів, які виконують 

роботи з проектування, будівництва, налагодження, ремонту, сервісного 

обслуговування і експлуатації систем газопостачання і газового обладнання, 

димовідвідних пристроїв, вентиляційних систем і каналів, спеціалісти, які 

відповідають за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання 

підприємств, спеціалісти, які ведуть технічний нагляд за будівництвом об’єктів 

систем газопостачання, особи, зайняті навчанням Правилам користування газом, а 

також підготовкою кадрів, експерти, голови і члени постійно діючих 

екзаменаційних комісій, які приймають участь з перевірки знань  Правил повинні 

пройти перевірку знань цих Правил, а також відповідних розділів будівельних 

норм і правил інших нормативно-правових актів в обсязі виконуваної ними 

роботи у відповідності з НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про  

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, 

затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 

(далі – Держнаглядохоронпраці) 26.01.2005 № 15, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі -  

НПАОП 0.00-4.12-05). 

1.2.2 Працівники, які зайняті у газовому господарстві за своєю кваліфікацією, 

повинні відповідати вимогам, передбачених «Довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників», затверджених Міністерством енергетики 

України 23.12.1999 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики 

України від 22.12.1999 № 15-4315. 

1.2.3 До зварювання сталевих газопроводів допускаються зварники, 

атестовані відповідно до НПАОП 0.00-1.16-96 “Правила атестації зварників”, 

затверджених наказом Держнаглядохоронпраці 19.04.96 № 61, зареєстрованих 

Міністерством юстиції України 31.05.96 № 262/1287. 

До зварювання поліетиленових газопроводів допускаються зварники, що 

пройшли атестацію відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

1.2.4 Працівники, зайняті будівництвом, налагоджуванням і експлуатацією 

газопроводів, приладів і установок, що використовують газ, а також 

облаштуванням і експлуатацією вентиляційних каналів і димовідвідних 

пристроїв, перед призначенням на самостійну роботу зобов’язані пройти навчання 

з безпечних методів і прийомів виконання робіт і здати екзамен у відповідності з 

НПАОП 0.00-4.12-05. 

1.2.5 До виконання газонебезпечних робіт допускаються працівники, які 

пройшли навчання та перевірку знань цих Правил, технології проведення 

газонебезпечних робіт, вміють користуватись газоаналітичними приладами, 

засобами індивідуального захисту та надати першу допомогу потерпілим. 
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1.2.6 Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому господарстві 

працівників, зазначених в п. 1.2.1-1.2.5 цих Правил, спеціалістів, відповідальних 

за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства, а також осіб, 

допущених до виконання газонебезпечних робіт, повинно проводитись в 

професійно-технічних училищах, в навчальних центрах, учбово-курсових 

комбінатах (пунктах), та інших спеціалізованих навчальних закладах згідно з 

НПАОП 0.00-4.12-05. 

Практичні навички при навчанні газонебезпечним роботам повинні 

відпрацьовуватись на спеціально обладнаних навчальних полігонах і в класах. 

1.2.7 Перевірка знань цих Правил у осіб, зазначених в пп. 1.2.1-1.2.5, повинна 

проводитись за участю державних інспекторів органів Держгірпромнагляду в 

терміни, визначені НПАОП 0.00-4.12-05. Про дату перевірки знань відповідальні 

особи повинні не пізніше як за 5 днів письмово повідомити місцевий орган 

Держгірпромнагляду. 

1.2.8 Перевірка знань виконання газонебезпечних робіт може бути проведена 

одночасно з перевіркою знань цих Правил. У цьому випадку оформляється 

загальний протокол, в якому, крім результатів перевірки знань цих Правил, 

зазначається висновок комісії про можливість допуску спеціалістів до виконання 

газонебезпечних робіт. 

1.2.9 Результати перевірки знань цих Правил оформляються протоколом з 

зазначенням виду робіт, до якого допускається особа, що пройшла перевірку 

знань. На підставі протоколу перевірки знань особі, яка склала екзамен, видається 

посвідчення за формою згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.  

1.2.10  Працівники, які виявили незадовільні знання, повинні протягом 

одного місяця пройти повторну перевірку знань. Особи, які і при повторній 

перевірці знань виявили незадовільні знання, працевлаштовуються у 

відповідності з чинним законодавством. 

1.2.11 Позачергова перевірка знань цих Правил посадових осіб, спеціалістів і 

робітників, проводиться: 

- при введенні в експлуатацію нового обладнання та технічних виробів, при 

зміні або впровадженні нових технологічних процесів; 

- при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу 

посаду, яка потребує додаткових знань цих Правил; 

1.2.12 Працівник перед допуском до самостійного виконання газо-

небезпечних робіт повинен після перевірки знань пройти стажування під 

керівництвом досвідченого працівника згідно НПАОП 0.00-4.12-05. 
 

1.3 Організація відомчого контролю за дотриманням  

вимог цих Правил 
 

1.3.1 Відомчий контроль за дотриманням вимог цих Правил в процесі 

проектування, будівництва, наладки і експлуатації систем газопостачання 

повинен здійснюватися підприємством, що виконує названі роботи. 
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Контроль якості проектної документації, будівельно-монтажних робіт 

повинен здійснюватись згідно з вимогами чинних нормативних документів в 

галузі проектування і будівництва. 

1.3.2 На кожному підприємстві (об’єкті), згідно чинних нормативно-правових 

актів, повинно бути розроблене і затверджене керівником положення-інструкція з 

організації і проведення відомчого контролю за безпечною експлуатацію газового 

господарства, в якій повинні передбачатись вимоги проведення: 

- періодичності і обсягу перевірок; 

- аналізу причин допущених порушень та прийняття заходів щодо їх 

усунення; 

- перевірки діяльності керівників служб, цехів і інших підрозділів організацій 

щодо забезпечення на робочих місцях умов праці згідно вимог цих  

Правил. 

1.3.3 Контроль якості будівельно-монтажних робіт та порядок його 

проведення повинен здійснюватись у відповідності з вимогами “Положення  

про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при 

спорудженні систем газопостачання”, затвердженого наказом  

ДАХК “Укргаз”  від 04.02.97 № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15.04.97 № 135/1939, з урахуванням вимог ДБН В.2.5-20-2001 

«Газопостачання» (далі - ДБН В.2.5-20-2001), ДБН А 3.1-5-96 „Організація 

будівельного виробництва” та ДСТУ Б В.2.5-29:2006 «Система газопостачання. 

Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії»  

(далі - ДСТУ Б В.2.5-29:2006). 

 

1.4 Відповідальність за порушення цих Правил 

 

1.4.1 За безпечність проектних рішень, якість виконання будівельних та 

пусконалагоджувальних робіт, безпечність конструкцій, технологічного та 

газовикористовуючого обладнання, безпеку технологічних процесів, якість та 

достовірність технічного діагностування, тощо несуть відповідальність 

підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності та відомчого 

підпорядкування), що виконують відповідні роботи. 

1.4.2 Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи 

несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах 

покладених на них завдань та посадових обов’язків. 

1.4.3 Відповідальність за проведення своєчасного технічного обслуговування 

(доступ до об’єктів тощо), технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів , 

зазначених у п. 1.1.2 цих Правил, в тому числі побутового газовикористовуючого 

обладнання, лічильників газу, технічний стан димових та вентиляційних каналів 

та герметизації вводів інженерних комунікацій до житлових та громадських 

будинків, покладається на власників (балансоутримувачів) об`єктів.  



 6 

 

1.4.4 Відповідальність за технічний стан та безпечне користування 

побутовими газовими приладами і лічильниками газу, технічний стан вентиляції і 

димовідведення газифікованих приміщень державного (громадського) житлового 

фонду і житлово-будівельних кооперативів покладається на власників 

(балансоутримувачів) і квартиронаймачів, а в приватному житлі та інших 

спорудах (літні кухні, садові будинки та дачні будинки і т. ін.) – на їх власників 

або наймачів. 

1.4.5 Спеціалізовані підприємства газового господарства (далі – СПГГ) 

несуть відповідальність за дотриманням безпечних режимів газопостачання 

споживачів, якісне виконання робіт із технічного обслуговування і ремонту 

систем газопостачання населених пунктів та газового обладнання житлових та 

громадських будинків, оперативну ліквідацію аварійних ситуацій та своєчасне 

виконання заявок на усунення несправностей таких об’єктів, що знаходяться на їх 

балансі або обслуговуються ними за договорами. 

1.4.6 Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 
 

1.5 Порядок розслідування аварій  

і нещасних випадків 

 

1.5.1 Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце на об’єктах, 

на які поширюються ці Правила (п. 1.1.2), проводиться відповідно до НПАОП 

0.00-6.02-04 „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві” (далі - НПАОП 0.00-6.02-04), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112, 

ДБН В.1.2-1-95 «Положення про розслідування причин аварій (обвалень) 

будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів» та  

“Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого  

характеру”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 

№ 270. 

1.5.2 Технічні розслідування обставин та причин виникнення аварій, 

пов’язаних з використанням газу в побуті, проводяться у порядку визначеному 

Держгірпромнаглядом. 

1.5.3 До прибуття представника Держгірпромнагляду і членів комісії для 

розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку власник  

(балансоутримувач) газифікованого об’єкта зобов’язаний згідно з НПАОП 0.00-

6.02-04, забезпечити збереження всієї обстановки аварії (нещасного випадку), 

якщо це не загрожує здоров’ю та життю людей і не порушує режим роботи 

підприємства (об’єкта). 
 



 7 

ІІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
 

У цих Правилах застосовуються такі терміни і визначення: 

 
Автомобільна газозаправна 

станція СВГ (АГЗС) 

Комплекс, призначений для заправки газобалонних установок 

автомобілів СВГ  

Автомобільний газозаправний 

пункт СВГ (АГЗП) 

Стаціонарний або пересувний комплекс, призначений для 

заправлення паливних балонів СВГ автомобільного 

транспорту із стаціонарних резервуарів або з автоцистерн  

Балансоутримувач Власник або юридична особа, яка за договором з власником 

утримує на балансі відповідне майно, а також веде 

бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену 

законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, 

необхідних для своєчасного проведення капітального і 

поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує 

управління цим майном і несе відповідальність за його 

експлуатацію 

Балон  

 

Посудина, призначена для транспортування, зберігання  

і використання стиснених і скраплених газів 

Блокування 

 

Комплекс заходів, які забезпечують неможливість пуску газу 

або вмикання газовикористовуючого агрегату при порушенні 

вимог безпеки 

Ввідний газопровід 

 

Ділянка газопроводу від запірного пристрою на вводі в 

будинок (при встановленні запірного пристрою зовні будин-

ку) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, 

прокладений в футлярі через стіну будинку 

Внутрішній газопровід 

 

Ділянка газопроводу від газопроводу-вводу (при установці 

вимикаючого пристрою всередині будинку) або від ввідного 

газопроводу до місця підключення газового приладу, 

газовикористовуючої установки, теплового агрегату тощо  

Вузол обліку газу Сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних 

засобів, що призначені   для вимірювання, реєстрації 

результатів вимірювання та розрахунків об`єму газу, 

приведеного до стандартних умов 

Випарна установка Комплекс обладнання, призначений для регазифікації СВГ з 

подальшою подачею споживачам парової фази СВГ 

Власник Підприємство, організація, юридична та фізична особа, у 

володінні або користуванні якої на законних підставах знахо-

диться система газопостачання або її частина, в тому числі і 

внутрішньобудинкова система, які несуть відповідальність за 

її безпечну експлуатацію згідно з діючим законодавством 

Вогневі роботи Роботи, які пов’язані з використанням відкритого полум’я 

Газове господарство Газопроводи та споруди на них, засоби  захисту  від 

електрохімічної корозії, ГРП, ШРП, ГРУ, системи 

телемеханіки та АСУ ТП, промислові, побутові та 

комунально-побутові газоспоживаючі об’єкти, газове 

обладнання підприємств, житлових і громадських будинків 

незалежно від відомчої належності та форм власності 

Газопостачальне підприємство Суб`єкт господарювання, який здійснює постачання газу 

споживачу на підставі вимог чинних нормативних документів 
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Газотранспортне підприємство Cуб`єкт господарювання, що здійснює транспортування 

природного та нафтового газу магістральними 

трубопроводами та його зберігання з використанням об`єктів 

газотранспортної системи, які перебувають у його власності 

чи користуванні 

Газопровід-ввід Газопровід від місця приєднання до розподільчого 

газопроводу  до запірного пристрою (включно)на вводі в 

будинок 

Газове обладнання громад-

ських, адміністративних та 

житлових будинків  
 

 Газові прилади і пристрої, апарати та агрегати  (повної 

заводської готовності), які використовують газ в якості 

палива для приготування їжі, гарячого водопостачання та 

опалення 

Газорегуляторний пункт (ГРП) Комплекс обладнання для зниження тиску газу і підтримання 

його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці і 

розташований в будівлях (окремо розташованих або 

прибудованих до інших будинків) та приміщеннях  

вбудованих в будинки, а також на відкритих площадках 

Газорегуляторний пункт із  

засобами телемеханізації або 

диспетчеризації 

ГРП  з засобами управління та регулювання  за 

технологічним процесом на ГРП або засобами передачі даних 

про вхідний та вихідний тиск природного газу, 

несанкціонований доступ, температуру, загазованість, 

відсічку ЗЗК, відкриття ЗСК, відсутність напруги в ГРП на 

диспетчерський пункт СПГГ з метою контролю цих 

технологічних параметрів  

Газорегуляторний пункт 

блоковий (ГРПБ) 

Комплекс обладнання для зниження тиску газу та 

підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований у 

заводських умовах і розташований в одному або декількох 

контейнерах  

Газовикористовуючі установки Котли, виробничі печі, технологічні лінії та інші установки, 

які використовують газ як паливо для вироблення теплової 

енергії для опалення, гарячого водопостачання та на 

технологічні потреби різноманітних виробництв 

Газорегуляторна установка 

(ГРУ) 

Комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтриман-

ня його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на 

місці і розташований у приміщенні, в якому розміщені  

установки, які використовують газ, або в суміжному 

приміщенні, сполученому з ним відкритим отвором 

Газонаповнювальна   

станція (ГНС) 

Підприємство, призначене для приймання, зберігання та 

відпускання СВГ споживачам в автоцистернах та побутових 

балонах, заправлення паливних балонів СВГ автомобільного 

транспорту, ремонту та періодичного технічного 

опосвідчення газових балонів 

Газонаповнювальний  

пункт (ГНП) 

Комплекс, призначений для приймання СВГ в автомобільних 

або залізничних цистернах, зберігання та відпускання СВГ 

споживачам у побутових балонах 

Геотермальна установка  

(ГТУ) СВГ 

Вертикально заглиблена (до 50 м) герметична ємність з 

обсадних труб, яка використовує температуру грунту для 

природного випаровування СВГ 

Групова балонна установка 

СВГ (ГБУ) 

Установка газопостачання СВГ, до складу якої входить 

більше двох побутових балонів 

Газонебезпечні роботи Роботи, які виконуються в загазованому середовищі або при 

яких можливий вихід газу 
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Запобіжно-запірний клапан 

(ЗЗК) 

Пристрій для автоматичного припинення подачі газу до 

споживача при неприпустимому (за умовами експлуатації) 

підвищенні або зниженні тиску газу в контрольованій точці за 

регулятором тиску 

Запобіжно-скидний клапан 

(ЗСК) 

Пристрій для автоматичного видалення в атмосферу 

надлишкового обсягу газу з резервуару або газопроводу при 

неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні в них 

тиску газу 

Змішувальна установка Комплекс обладнання, призначеного для змішування  

парової фази СВГ з повітрям і подальшим подаванням 

споживачам газоповітряної суміші необхідних  

параметрів 

Індивідуальна-газобалонна 

установка (ІГБУ) СВГ 

Установка газопостачання СВГ, до складу якої входить не 

більше двох побутових балонів  

Інфрачервоні трубчаті газові 

обігрівачі (ІТГО) 

Пальники інфрачервоного випромінювання з темними 

випромінювачами – радіаційні труби, поверхня яких, 

нагріваючись продуктами згорання газу в газових пальниках, 

розміщених всередині, є джерелом інфрачервоного 

випромінювання 

Інвентарна заглушка 

 

Від’ємна деталь (різьбова або фланцева), яка дає змогу 

герметично закривати труби, отвори, штуцери або  

бобишки; листова заглушка повинна мати хвостовик. На 

заглушках повинно бути клеймо із зазначенням 

розрахункового тиску газу і діаметра газопроводу 

Комбінований регулятор тиску Газорегулююче обладнання, в якому скомпоновані (з’єднані) 

і незалежно працюють пристрої – безпосередньо регулятор 

тиску, ЗСК та ЗЗК. 

Комбінований будинковий 

регулятор тиску газу (КБРТ) 

Газорегулююче обладнання, призначене для постачання 

природним газом низького тиску одного або декількох 

житлових будинків та інших споживачів  

Капітальний ремонт 

 

Роботи по заміні ділянок газопроводів, які стали 

непридатними, зношених вузлів, деталей, конструкцій, а 

також роботи з ремонту основних конструкцій будівель і 

споруд систем газопостачання 

Комплексне приладове 

обстеження (КПО)  

Комплекс організаційно-технічних заходів по перевірці 

технічного стану зовнішніх газопроводів (герметичності, 

стану захисного покриття, корозійного стану труб, 

визначення наявності або відсутності електрохімічного 

захисту) за допомогою приладів, а також визначенню їх 

прив`язок на місцевості 

Лічильник газу Засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювань 

об`єму газу, що протікає через перетин трубопроводу 

Малометражні котли Котли  тепловою продуктивністю до 100 кВт включно 

Наземний газопровід 

 

Газопровід, прокладений на поверхні землі з обвалуванням 

або без обвалування 

Надземний газопровід Газопровід, прокладений на окремо розташованих опорах, 

колонах, естакадах, етажерках та по стінах будівель 

Небезпечна концентрація газу у 

повітрі 

Концентрація (об’ємна частина газу) у повітрі, яка більша або 

дорівнює 20%  нижньої концентраційної межі займистості 

Населені пункти Міста, селища міського типу, села 
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Опалювальне 

газовикористовуюче 

обладнання 

Технічні вироби повної заводської готовності, що 

використовують газ як паливо для виробництва теплової 

енергії 

Пальники інфрачервоного 

випромінювання із світлими 

випромінювачами (ПІВ) 

Інжекційні пальники, що спалюють газ без видимого факелу 

на випромінюючій керамічній насадці, яка нагріваючись стає 

джерелом інфрачервоного випромінювання 

Проміжний склад балонів 

(ПСБ) 

Комплекс, призначений для приймання, зберігання та 

відпускання споживачам побутових балонів СВГ 

Продувний трубопровід 

 

Трубопровід, призначений для продування і скидання в 

атмосферу з зовнішніх та внутрішніх газопроводів газу, 

повітря, інертного газу після продування, випробувань на 

герметичність і міцність, при заповненні ділянок газом (пуск 

газу), ремонті, консервації або тривалій перерві в подаванні 

по них газу 

Протиаварійний захист Пристрій, що забезпечує відключення подавання газу при 

аварійних ситуаціях 

Підприємства виробничого 

характеру комунально-побуто-

вого обслуговування населення  

Лазні, пральні, банно-пральні комбінати, підприємства 

хімічної чистки одягу, хлібопекарні та ін.  

Посудини під тиском Посудини, цистерни, резервуари, балони та ін., які працюють 

під тиском вище 0,07 МПа. 

Поточний ремонт 

 

Ремонт, призначений для постійного підтримування 

працездатності систем газопостачання, усунення дефектів і 

виходу газу, виявлених при технічному обслуговуванні, 

комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною 

деталей, вузлів, після виконання яких гарантується справність 

і безаварійність газопроводів і газового обладнання на 

наступний строк експлуатації 

Резервуар 

 

Стаціонарна посудина, призначена для зберігання 

газоподібних, рідких і інших речовин 

Режим резерву Стан газовикористовуючої установки, при якому газ не 

спалюється і  тиск газу в  газопроводах відсутній.  

При цьому запірна арматура на відводі газопроводу до 

установки повинна бути в положенні “закрито” 
 

Режим консервації Режим, при якому газопроводи газовикористовуючої 

установки звільнені від газу і відключені.  
 

Розподільчі газопроводи Майновий виробничий комплекс, який складається з організа-

ційно та технологічно пов`язаних об`єктів, призначених для 

транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів 

Реконструкція системи 

газопостачання 

Зміна структури побудови чи параметрів системи 

газопостачання, включаючи її технічне переоснащення 

Реконструкція газопроводу Комплекс робіт на газопроводі з метою повного відновлення 

працездатності систем газорозподілу в попередньому режимі 

або зміни її окремих параметрів, що забезпечують надійну та 

безпечну її роботу 

Резервуарна установка СВГ 

 

Установка газопостачання СВГ, до складу якої входять 

резервуари об’ємом від 2,5 до 5,0 м
3  

Скидний трубопровід  

 

 

 
 

Трубопровід призначений для скидання в атмосферу   газу при 

спрацюванні регулювальних або запобіжних пристроїв із тим, 

щоб тиск газу в контрольованій точці  не перевищував 

заданого. 
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Сигналізація 

 

Пристрої, які забезпечують подання звукового або світлового 

сигналів при досягненні попереджувального значення 

контрольованого параметру 

Система газопостачання 

підприємств (об’єктів) 

Технічний комплекс, до складу якого входять: 

- газопроводи та споруди на них; 

- засоби електрохімічного захисту від корозії; 

- газорегуляторні пункти та установки; 

- вузли обліку газу; 

-    газовикористовуючі установки, котельні, газифіковані 

будинки, які розташовані на території підприємства (об’єкту) 

Система газопостачання 

внутрішня 

Технічний комплекс, до складу якого входять: 

- внутрішні газопроводи, та встановлена на них арматура; 

- газове обладнання, газовикористовуючі установки, ГРУ; 

- допоміжне технологічне обладнання, що забезпечує 

роботу системи газопостачання; 

- вузол обліку газу. 

Складні інженерно-геологічні 

умови 

Наявність грунтів з особливими властивостями (просідаючі, 

здимані та інші) або можливість розвитку небезпечних 

геологічних процесів (карст, зсуви тощо), а також 

підроблювані території, сейсмічні райони, райони з 

водонасиченими грунтами 

Стандартні умови визначення  

об`єму газу 
Об`єм газу при температурі 20 С,  тиску 1293,15 Па. 

вологості газу 0% 

Станція регазифікації Установка, призначена для приймання, зберігання та 

регазифікації СВГ з подальшим подаванням споживачам 

парової фази СВГ 

Система газопостачання 

населених пунктів 

Технічний комплекс, до складу якого входять: 

- джерело газопостачання; 

- розподільчі газопроводи для транспортування газу ; 

- ГРП, ШРП, КБРТ; 

- споруди і пристрої на газопроводах; 

- засоби електрохімічного захисту від  корозії; 

- газифіковані промислові, сільськогосподарські та інші 

підприємства, котельні, ТЕЦ і ГРЕС, ГНС, ГНП, АГЗС, 

АГЗП, ПСБ, резервуарні, групові та індивідуальні 

установки СВГ, а також газифіковані житлові та 

громадські будинки 

Споживач Фізична або юридична особа, якій надаються послуги з 

газопостачання  

Спеціалізовані магазини Магазини з продажу СВГ (підприємство торгівлі), що 

здійснює реалізацію СВГ споживачам у побутових балонах  

Спеціалізована організація Організація, основний вид діяльності якої становлять роботи, 

пов’язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією 

систем газопостачання, та має необхідні дозвільні документи 

на ці види робіт 

Спеціалізоване підприємство 

газового господарства (СПГГ) 

Регіональні підприємства (організації) всіх форм  

власності незалежно від підпорядкування з правом 

юридичної особи, основним видом діяльності яких за 

Статутом являється виконання комплексу робіт з газо-

постачання споживачів, спорудження, пуском-налагодження 

та експлуатація систем газопостачання і які: 
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- мають на балансі системи газопостачання або угоду з 

власником систем газопостачання на виконання робіт, 

передбачених Статутом; 

- мають в своєму складі виробничу інфраструктуру для 

виконання всіх видів діяльності, передбачених  

Статутом; 

- укомплектовані навченими та атестованими у 

встановленому порядку фахівцями; 

- забезпечені відповідною нормативною та виконавчою 

технічною документацією; 

      мають провідний електрозв’язок “104” 

“Теплий ящик” Об’єм над топкою котла, де розміщуються колектори 

теплоносія (вода, пара). “Теплий ящик” має обладнання для 

вентиляції 

Трубопровід безпеки Трубопровід, призначений для запобігання попадання  

горючого газу в топку при непрацюючому обладнані, при 

пуску та запалюванні пальників. 

Трубопровід безпеки з’єднує з атмосферою ділянку 

внутрішнього газопроводу розміщену між робочим та 

контрольним запірними пристроями 

Технічна діагностика 

 

 

Комплекс робіт з визначення технічного стану, умов та 

термінів подальшої безпечної експлуатації технологічного 

обладнання систем газопостачання , та визначення  потреби у 

проведенні його ремонту, модернізації, реконструкції, або 

виведення з експлуатації 

Технічне обслуговування Системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу 

утримувати обладнання в справному стані. 

При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за 

технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення 

місць виходу газу, очищення, змащення, регулювання та інші 

операції по утриманню працездатності і справності 

газопроводів, ГРП, електрохімзахисту, сигналізації, 

обладнання ГРП, ГНС, ГНП і АЗГС, газовикористовуючих 

установок і газових приладів 

Технічний огляд 

 

Періодичний обхід з метою нагляду за станом герметичності 

газопроводів і споруд на них, станом  газового обладнання та 

засобів електрохімзахисту візуальним оглядом  

Технічне обстеження  

 

Періодичний обхід з метою нагляду за технічним станом гер-

метичності газопроводів і споруд на них, станом газового об-

ладнання та засобів електрохімзахисту приладовим методом 

Топкова Окремо розташована будівля або прибудоване приміщення 

житлових, громадських та виробничих будинків, призначені 

для встановлення опалювального обладнання (не більше  

2 приладів одночасно тепловою потужністю до 100 кВт 

включно), які відповідають вимогам ДБН - В.2.5-20-2001  

і мають окремий вихід назовні 

Цистерна 

 

Пересувна посудина, постійно встановлена на рамі залізнич-

ного вагона або на шасі автомобіля, призначена для транс-

портування і зберігання газоподібних, рідких і інших речовин 

Шафовий регуляторний пункт 

(ШРП) 

Комплекс обладнання для зниження тиску газу та 

підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований в 

заводських умовах, розташований в металевій шафі 
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ІІІ  ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО 
 

3.1 Проектування об’єктів систем газопостачання повинно проводитись на 

підставі гідравлічних схем газопостачання областей, районів, міст, селищ та сіл, а 

будівництво – за затвердженим проектом газопостачання, а також за наявності 

організації, на яку покладено технічний нагляд і приймання робіт, а в подальшому 

– і експлуатацію газового господарства цих населених пунктів та об’єктів. 
3.2 Проектна документація на будівництво об’єктів, вказаних в п. 1.1.2, 

повинна відповідати вимогам ДБН А 2.2-3-04 «Склад, порядок розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва»,  
ДБН В.2.5-20-2001, ДБН 360-92* «Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень» (далі - ДБН 360-92*), ДСТУ Б В.2.5-29:2006 цим 
Правилам. 

3.2.1 При проектуванні сталевих підземних газопроводів одночасно повинні 
розроблятися проекти захисту їх від корозії, згідно вимог 
ДСТУ Б В.2.5- 29:2006. 

Металевий газопровід після укладання в грунт повинен бути захищений від 
електрохімічної корозії в термін згідно ДСТУ Б В.2.5-29:2006.  

3.2.2 Газовикористовуюче обладнання та установки за технічним станом і 
улаштуванням повинні відповідати чинним нормативно правовим актам з 
охорони праці та промислової безпеки. 

3.2.3 Проектна документація на монтаж додаткових газових плит, 
переустановлення газових плит в межах приміщення, в якому вони встановлені, 
лабораторних пальників, які не вимагають організованого відведення продуктів 
згорання в димоходи, а також індивідуальних газобалонних установок СВГ з 
газовою плитою, може бути представлена ескізом, складеним СПГГ або 
проектною організацією, яка має відповідну ліцензію. 

3.2.4 Установлення побутових газових лічильників у газифікованих 

квартирах та житлових будинках може виконуватися за ескізами, складеними 

СПГГ або проектною організацією, яка має відповідну ліцензію.  

3.3 Проектна документація на об’єкти, що підлягають реєстрації в органах 

Держгірпромнагляду, до початку будівництва повинна бути погоджена 

замовником з СПГГ щодо її відповідності виданим технічним умовам на 

проектування, а також пройти експертизу на її відповідність нормативно-

правовим актам з охорони праці на підставі вимог Закону України «Про охорону 

праці” від 14.10.92 № 2694, постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.07  

№ 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів 

будівництва та проведення їх державної експертизи». 

Не підлягають проведенню попередньої експертизи та реєстрації в місцевих 

органах Держгірпромнагляду системи газопостачання індивідуальних житлових 

будинків з ділянкою газопроводу-вводу низького тиску довжиною до 50 м, а 

також окремі проекти газопроводів-вводів середнього тиску з БКРТ довжиною до 

50 м, які під’єднуються до діючих газопроводів. 

Проекти підлягають повторному погодженню, а за необхідності і 

коригуванню, якщо протягом 24 місяців не було розпочато будівництво по них. 

bachurin
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3.4 Об’єкти системи газопостачання (п. 1.1.2) повинні забезпечувати 

безперебійне та безпечне газопостачання і можливість оперативного відключення 

відгалужень до окремих мікрорайонів, підприємств, споживачів і ділянок 

газопроводів з тиском від 500 даПа до 1,2 МПа включно. 

3.5 При проектуванні розподільчих газопроводів середнього і високого 

тиску, які в перспективі повинні продовжуватись для подачі газу іншим 

споживачам (ГРП, підприємствам), на кінцевих ділянках необхідно передбачити 

за погодженням СПГГ встановлення запірних пристроїв з заглушеними 

патрубками довжиною не менше 500 мм. Запірні пристрої встановлюються в 

положенні «закрито». 

3.6 Проектування систем газопостачання повинно здійснюватися проектними 

організаціями (незалежно від форм власності та відомчої належності), які мають 

ліцензію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 

Працівники, що здійснюють проектування систем газопостачання, повинні 

періодично проходити навчання та перевірку знань чинних нормативно-правових 

актів згідно НПАОП 0.00-4.12-05. 

3.7 Будівництво та реконструкція об’єктів систем газопостачання повинно 

здійснюватися спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями та СПГГ, 

які одержали в установленому порядку ліцензію та дозвіл Держгірпромнагляду 

відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03 на виконання робіт підвищеної небезпеки і 

зареєстровані в органах Держгірпромнагляду за місцем виконання робіт. 

3.8 Лабораторії, що контролюють якість при будівництві систем 

газопостачання, повинні бути акредитовані в установленому порядку. 

3.9 Об’єкти систем газопостачання (п. 1.1.2), крім систем газопостачання 

житлових будинків, до початку їх спорудження, монтажу і наладки повинні бути 

зареєстровані в місцевих органах Держгірпромнагляду. 

3.10 Для реєстрації власник (замовник або його довірена особа) повинен 

звернутись до місцевого органу Держгірпромнагляду з листом, в якому 

зазначаються: 
- назва і адреса об’єкта, технічна характеристика, його відомча належність; 
- назва будівельно-монтажної організації. 
До листа повинні додаватись: 
- проектна документація з позитивним експертним висновком; 
- копія наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний 

нагляд за будівництвом і протокол перевірки її знань. 

3.11 Технічний нагляд за будівництвом об’єктів систем газопостачання, 

незалежно від відомчої належності замовника, повинен здійснюватися 

замовником і СПГГ.  

3.12 Не пізніше як за 5 днів до початку будівництва, будівельно-монтажні 

організації повинні повідомити про це СПГГ та місцевий орган 

Держгірпромнагляду, де зареєстрований проект. 

У разі, коли виїзд представника СПГГ на об’єкт не представляється 

можливим, СПГГ зобов’язано повідомити замовника письмово з проханням 

перенести дату і час роботи приймальної комісії з аргументуванням причин, але 

не більше, ніж на 5 календарних днів. 
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3.13 Після закінчення будівництва (реконструкції), об’єкти систем 

газопостачання (вказані в п. 1.1.2 цих Правил) повинні прийматися в 

експлуатацію в установленому порядку. 

3.14 Дозволяється приймання в експлуатацію розподільних газопроводів 

низького тиску (підземних, надземних і наземних протяжністю до 100 м) з 

газовим обладнанням за погодженням місцевого органу Держгірпромнагляду без 

участі інспектора. 

3.15 Крім документації на будівництво, передбаченої додатком Щ  

ДБН В 2.5-20-2001, приймальній комісії повинні бути представлені такі 

документи: 

- копія наказу про призначення особи, відповідальної за безпечну 

експлуатацію газового господарства підприємства; 

- положення про газову службу підприємства або договір з СПГГ чи іншою 

спеціалізованою організацією про технічне обслуговування і ремонт 

газопроводів та газового обладнання; 

- протоколи перевірки знань цих Правил, норм і інструкцій з питань 

охорони праці керівників, спеціалістів і робітників; 

- посадові та виробничі інструкції, технологічні схеми, а також інструкції з 

охорони праці; 

- акт приймання об’єктів систем газопостачання; 

- акт обстеження технічного стану опалювальних і опалювально-варильних 

печей, що підлягають переведенню на газове паливо; 

- акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів; 

- план локалізації та ліквідації  аварійних ситуацій і аварій, складений 

відповідно до вимог розділу 8 цих Правил (далі – ПЛАС); 

- акт про виконані роботи з герметизації вводів в будинки інженерних 

підземних комунікацій; 

- акт границі розмежування експлуатаційної відповідальності між СПГГ та 

власником (балансоутримувача) об’єкта. 

3.16 Комісії надається право вимагати розкриття будь-якої ділянки 

газопроводу для додаткової перевірки якості зварювання і ізоляції, а також 

проведення повторних випробовувань.  

У разі виявлення порушень на об’єкті будівництва, представник СПГГ 

зобов’язаний на місці роботи приймальної комісії виписати розпорядження з 

вказівкою порушень і посиланням на пункти нормативних документів, які були 

порушені. 

За відсутності зауважень або після їх усунення представник СПГГ 

зобов’язаний підписати документацію в повному об’ємі на місці проведення 

приймальної комісії. 

Приймання закінченого будівництвом об’єкта систем газопостачання 

оформляється:  

-   ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, ПСБ та експлуатаційних баз газового господарства 

за формами актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України 10.12.2008 № 575, зареєстрованого в Міністерстві 
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юстиції України 20 січня 2009 р. № 38/16054 та 24.12.2008 № 637 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2009 р.  

№ 39/16055; 

- об’єктів систем газопостачання (п. 1.1.2) за винятком об’єктів, вказаних  

абзацом вище (за формою додатку 5 цих Правил і ДСТУ Б В.2.5-29:2006).  

На підставі цих актів виконується пуск газу і видача власнику (замовнику) 

дозволу місцевого органу Державної інспекції з енергозбереження на 

виконання пусконалагоджувальних робіт (при необхідності). Після 

закінчення пусконалагоджувальних робіт органи Держгірпромнагляду 

дозволяють експлуатацію об’єкта і беруть його під контроль. Коли 

проведення пусконалагоджувальних робіт не потрібне, акт приймальної 

комісії є дозволом для введення об’єкта в експлуатацію 

3.17 Не допускається приймання в експлуатацію незакінчених будівництвом 

об’єктів, в тому числі підземних сталевих газопроводів і резервуарів, не 

забезпечених електрохімічним захистом від корозії. 

3.18 Перед пуском газу на об’єкти, що прийняті комісією, але не введені в 

експлуатацію протягом 6 місяців з дня його останнього випробовування, 

необхідно провести повторні випробовування на герметичність газопроводів, 

перевірити роботу установок електрохімічного захисту, стан димовідвідних та 

вентиляційних систем, комплектність і справність газового обладнання,  

арматури, засобів вимірювання, автоматизації, сигналізації та протиаварійного 

захисту. 

3.19 Пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватися організаціями,  

які мають ліцензію та дозвіл органів Держгірпромнагляду відповідно до  

НПАОП 0.00-4.05-03 на виконання робіт підвищеної небезпеки.  

Приймання газового обладнання для проведення комплексного випробування 

(пусконалагоджувальних робіт) повинно оформлятися актом комісії за формою 

додатка Ю ДБН В.2.5-20-2001.  

Пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватись за погодженням з 

підприємством, яке експлуатує або обслуговує систему газопостачання. 

Введення в експлуатацію об`єктів, обладнаних малометражними 

опалювальними котлами потужністю до 100 кВт, в тому числі в громадських 

будинках, повинно здійснюватися на підставі акту приймання їх в експлуатацію 

без проведення комплексних випробувань та оформлення акту згідно  

ДБН В.2.5-20-2001. 

3.20 Перед заповненням резервуарів, газопроводів СВГ, пуском котелень та 

інших агрегатів та установок повинно бути забезпечене приймання обладнання 

для комплексного випробовування, введення в дію автоматичних засобів 

контролю і управління, передбачене проектом і паспортами обладнання, 

протиаварійних і протипожежних засобів.  

Працівники, які допускаються до виконання зазначених робіт повинні 

володіти навиками виконання газонебезпечних робіт, знати вимоги розділу 7 цих 

Правил, бути проінструктованими про можливі неполадки і методи їх усунення, 

забезпечені відповідною технічною та технологічною документацією, засобами 
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індивідуального захисту, необхідними приладами, обладнанням та  

інструментом. 

На час комплексного випробування повинно організовуватись цілодобове 

чергування персоналу для спостереження за станом технологічного обладнання і 

вжиття заходів щодо своєчасного усунення несправностей і витоку газу та 

забезпечення безпеки під час виконання пусконалагоджувальних робіт. 

3.21 Приєднання (врізання) новозбудованих газопроводів підприємств та 

інших об’єктів до діючих розподільних газопроводів населених пунктів, 

експлуатація яких здійснюється СПГГ, повинно здійснюватися виключно 

спеціалізованими підрозділами СПГГ.  

Роботи з приєднання проводяться на підставі заявки власника (замовника) і 

при наявності акта приймання системи газопостачання в експлуатацію та угоди на 

її обслуговування з СПГГ у разі відсутності у власника (замовника) власної 

газової служби та оформлених договорів на поставку та транспортування газу з 

СПГГ. 

3.22 Приєднання до діючих новозбудованих газопроводів, ГРП, ШРП,  

газопроводів-вводів до житлових і громадських будинків, промислових і 

сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово-

комунального та побутового призначення та інших об’єктів, а також газових 

мереж всередині будівель повинно проводитись під час пуску газу в ці 

газопроводи або об’єкти.  

До приєднання новозбудованих розподільних газопроводів до ГРП, ШРП, 

вводів в кінці кожного газопроводу, що приєднується, повинні ставитися 

заглушки на зварюванні.  

Якщо в кінці приєднуваного газопроводу є запірний пристрій, після нього 

встановлюється інвентарна заглушка.  

Газопроводи-вводи в будинки, до приєднання їх до діючих, мають бути 

відключені від внутрішніх газопроводів з установкою заглушки після останнього 

відключаючого пристрою на них. 

Приєднання (врізання) новозбудованих газопроводів, газопроводів-вводів, 

відводів, незалежно від відомчої належності замовника повинно здійснюватись 

після підписання акту введення об’єкту в експлуатацію, в терміни: 

- газопроводи високого тиску І і ІІ категорій – не пізніше 15 робочих днів; 

- газопроводи, відводи середнього тиску – не пізніше 10 робочих днів; 

- газопроводи, відводи низького тиску – не пізніше 5 робочих днів. 

3.23 Подача газу у внутрішні газопроводи і до газових приладів 

новозбудованих житлових будинків (або після їх капітального ремонту) повинна 

проводитись по замовленню власника будинку. 

Наказом власника (балансоутримувача) будинку призначається особа 

відповідальна за технічний стан та безпечну експлуатацію будинкової системи 

газопостачання. Після пуску газу крани перед приладами повинні бути закриті і 

опломбовані. Система газопостачання після пусконалагоджувальних робіт 

передається по акту власнику будинку або балансоутримувачу. 
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Видача ключів власником будинку квартиронаймачу провадиться після 

обов’язкового інструктажу з безпечного користування побутовими газовими 

приладами і апаратами. 

3.24 В житлових будинках при відселенні з них мешканців на підставі рішень 

органів місцевого самоврядування, або договорів купівлі-продажу, і переведення 

їх з житлового фонду в нежитловий фонд (офіс, магазин, бар, кафе тощо), 

квартирна система газопостачання повинна від’єднуватись від будинкової газової 

мережі силами СПГГ на підставі письмової заяви балансоутримувача або 

власника зазначеного житлового фонду. 

Приєднання системи газопостачання нежитлового фонду до будинкової 

газової мережі повинна виконуватись СПГГ після приймання її комісією в 

установленому порядку. 

 

IV  ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

4.1 Загальні вимоги 

 

4.1.1 Введення в експлуатацію об’єктів, що входять до складу систем 

газопостачання населених пунктів і промислових підприємств, дозволяється за 

наявності акту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, який 

підписали всі члени приймальної комісії, технологічних схем об’єктів систем 

газопостачання, експлуатаційної документації з обслуговування об’єктів 

газопостачання, ПЛАС, документації з навчання і перевірки знань працівників, 

що експлуатують об’єкти системи газопостачання, а також наказу про 

призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію систем 

газопостачання.  

Дослідницько-промислове застосування нових технологічних процесів та 

застосування нового технологічного обладнання на системах газопостачання 

повинні виконуватись за спеціальною програмою, погодженою з органами 

Держгірпромнагляду . 

4.1.2 Не допускається виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація 

об’єктів, механізмів, машин, устаткування, підвищеної небезпеки на системах 

газопостачання природним та скрапленим газом без отримання у встановленому 

порядку відповідного дозволу Держгірпромнагляду відповідно до  

НПАОП 0.00-4.05-03. 

4.1.3 Спеціалізовані підприємства газового господарства та газові служби 

підприємств зобов’язані забезпечити: 

- виконання вимог цих Правил; 

- дотримання безпечних режимів газопостачання споживачів; 

- проведення якісного та своєчасного технічного огляду, технічного 

обслуговування, технічного обстеження, технічного діагностування та 

ремонту об’єктів газопостачання з дотриманням  вимог цих Правил; 
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- залучення спеціалізованих організацій до участі в технічному огляді, 

технічному обслуговуванні та технічному обстеженні, технічному 

діагностуванні і ремонті систем газопостачання після підписання акту про 

розмежування відповідальності робіт за угодами; 

- здійснення навчання та перевірки  персоналом знань цих Правил; 

- відомчий контроль за дотриманням вимог безпеки; 

- функціонування наявних систем протиаварійного захисту об’єктів систем 

газопостачання; 

- своєчасну локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій і аварій. 

4.1.4 За наявності на підприємстві газової служби, введення в експлуатацію 

(пуск газу) нового газового обладнання проводиться газовою службою 

підприємства. Про дату проведення пуску газу підприємство повідомляє СПГГ не 

пізніше ніж за 5 днів. 

Якщо на підприємстві газова служба відсутня, пуск газу проводиться СПГГ 

за договорами. Для пуску і налагодження складних газифікованих агрегатів 

можуть залучатись спеціалізовані організації. 

Подача газу в системи газопостачання об’єктів, що мають власні служби 

газозабезпечення, виконує СПГГ спільно та за замовленням власників 

(балансоутримувачів, орендарів) таких об’єктів до границі розмежування. 

4.1.5 Виконання робіт з приєднання (врізання) об’єкту до системи 

газопостачання та подачі газу житловим,  громадським будинкам та об’єктам 

комунально-побутового обслуговування населення провадиться СПГГ. 

4.1.6 Закінчення робіт з пуску газу фіксується в наряді-допуску на 

газонебезпечні роботи, який повинен додаватись до виконавчо-технічної 

документації об’єкта і зберігатися разом з нею. 

4.1.7 Організація і проведення робіт з технічного огляду, технічного 

обслуговування і ремонту споруд систем газопостачання здійснюється у 

відповідності з цими Правилами, інструкціями заводів-виготовлювачів 

газовикористовуючого обладнання та інструкціями з безпечного виконання робіт 

з технічної експлуатації газового обладнання, які затверджуються керівником 

(власником) підприємства.  

4.1.8 Інструкції з безпечного проведення робіт повинні розроблятися 

відповідно НПАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкції з охорони 

праці”, затвердженого Держнаглядохоронпраці України 29.01.98 № 9, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 № 22/2666. 

4.1.9 Про виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту об’єктів 

систем газопостачання робиться запис в експлуатаційних журналах довільної 

форми (надалі – журнали) і паспортах. 

4.1.10 Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту 

об’єктів систем газопостачання затверджуються керівником (головним 

інженером) підприємства. Графіки технічного огляду та технічного 

обслуговування підприємства, де об’єкти систем газопостачання обслуговуються 

за договорами, повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані 

роботи. 
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4.1.11 Посадові інструкції визначають права та обов’язки всіх працівників. 

Виробничі інструкції повинні розроблятись з врахуванням вимог  

НПАОП 0.00-4.15-98, експлуатаційної документації заводів-виготовлювачів 

обладнання, технологічних регламентів та містити вимоги безпеки при виконанні 

(проведенні) конкретних видів робіт. До інструкції з технічного обслуговування і 

ремонту технологічного обладнання ГРП, ГРУ, АГЗС, АГЗП, ГНС, ГНП котелень, 

газовикористовуючих агрегатів і установок повинні додаватися технологічні 

схеми з позначенням місць установки регулювальних пристроїв, запобіжної і 

запірної арматури, а також контрольно-вимірювальних приладів, вузлів обліку 

газу і засобів протиаварійного захисту. 

На обладнанні, регулювальних пристроях, запобіжній і запірній арматурі 

відповідно до технологічної схеми повинні бути проставлені номери, які повинні 

враховуватись інструкцією з технічного обслуговування. 

Виробничі інструкції і технологічні схеми повинні переглядатися і  

перезатверджуватися при реконструкції, технічному переоснащенні і зміні 

технологічного процесу до включення обладнання в роботу, але не рідше ніж 1 

раз на 3 роки. 

4.1.12 Інструкції з пожежної безпеки повинні відповідати вимогам  

НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні”, затвердженим 

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.04 № 126, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.11.04 № 1410/1009 (далі -  

НАПБ А.01.001-2004). 

4.1.13 Проектна і виконавча документація на об’єкти систем газопостачання, 

які експлуатуються, повинна зберігатися у балансоутримувача. Вказана 

документація передається на зберігання СПГГ у випадках укладання угоди на 

здійснення СПГГ технічного обслуговування і ремонту, а також при передачі на 

баланс СПГГ об’єктів систем газопостачання.  

Приймання, зберігання і видача технічної документації проводиться 

відповідно до порядку, визначеного власником (балансоутримувачем) та 

відповідними нормативами архівного діловодства. 

У разі відсутності (втрати) виконавчої документації на систему 

газопостачання та  споруд на ній організація робіт з її відновлення проводиться 

власником (балансоутримувачем) зазначеної системи з проведенням її візуального 

огляду, натурних замірів споруд, а також відповідних приладових обстежень 

щодо відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів. За основу 

відновлювальної документації слід брати форму будівельного паспорту на 

відповідний об’єкт газифікації згідно ДБН В.2.5-20-2001.  

Всі відновлені документи будівельного паспорта на об’єкти газифікації 

систем газопостачання повинні бути оформлені з дотриманням вимог  

ДБН В.2.5-20-2001 та узгодженої із СПГГ. 

Після закінчення робіт з відновлення виконавчої документації власник 

(балансоутримувач) направляє цю документацію в архів з присвоєнням 

інвентарного номера. 
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4.1.14 На кожен об’єкт систем газопостачання населених пунктів (крім 

житлових та громадських будинків) повинні складатися експлуатаційні паспорти. 

У паспорті повинні бути наведені основні технічні характеристики об’єктів 

систем газопостачання, а також дані про їх ремонт, реконструкцію, заміну 

обладнання тощо. 

4.1.15 Надземні, наземні і внутрішні газопроводи (за винятком житлових і 

громадських будівель), а також арматура повинні бути пофарбовані згідно з  

ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» і ГОСТ 4666-75 

«Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска». 

На запірній арматурі повинен бути вказаний напрямок обертання при 

відкритті і перекритті арматури.  

На газопроводах підприємств, котелень, ГРП, ШРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС, 

АГЗП повинно бути позначення напрямку потоку газу. 

4.1.16 Підземні газопроводи (з металевих та поліетиленових труб), які 

експлуатуються, підлягають технічному обстеженню, в тому числі і 

комплексному приладовому обстеженню (КПО), за допомогою приладів згідно із 

спеціально розробленою інструкцією та „Правилами обстеження, оцінки 

технічного стану, паспортизації і проведення планово-попереджувальних 

ремонтів газопроводів і споруд на них”, затвердженими наказом Державного 

комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.98 

№124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.11.98 №723/3163  

(далі – Правила обстеження). 

4.1.17 Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне 

діагностування) систем газопостачання здійснюється згідно вимог  

НПАОП 0.00-8.18-04 „Порядок проведення огляду, випробування та експертного 

обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 травня 2004 р. № 687 (далі НПАОП 0.00-8.18-04). 
 

4.2 Організація технічного обслуговування і ремонту  

об’єктів систем газопостачання підприємств і організацій 
 

4.2.1 На підприємствах, що мають системи газопостачання, наказом 

керівника(власника) підприємства призначаються посадові особи, відповідальні за 

технічний стан і безпечну експлуатацію системи газопостачання , які пройшли у 

встановленому порядку перевірку знань цих Правил, ДБН В.2.5-20-2001 та  

ДСТУ Б В.2.5-29:2006. 

На об’єктах, які належать громадянам на правах приватної власності, 

відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію системи газопоста-

чання покладається на власника або наймача, якщо це обумовлено договором 

найму. У громадських будинках, в штаті яких не передбачена посада керівника 

спеціалізованого підрозділу з експлуатації інженерних комунікацій та обладнання 

будинку або фахівця з технічною освітою, відповідальність за безпечну 
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експлуатацію системи газопостачання покладається на керівника (власника), який 

пройшов підготовку відповідно до вимог цих Правил і ДБН В.2.5-20-2001. 

4.2.2 Обов’язки осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об’єктів 

системи газопостачання підприємств, визначаються посадовою інструкцією, що 

затверджується керівником (власником). У ній повинні передбачатись основні  

обов’язки: 

- забезпечення безпечного функціонування об’єктів системи газопостачання; 

- участь в розгляді проектів газопостачання, технічному нагляді за 

спорудженням об`єктів системи газопостачання і в роботі комісій з приймання 

газифікованих об’єктів в експлуатацію; 

- складання графіків планово-запобіжних оглядів, обслуговування і ремонту 

об`єктів системи газопостачання та контроль за їх виконанням; 

- складання посадових і виробничих інструкцій з охорони праці та пожежної та 

техногенної безпеки, ведення експлуатаційної документації; 

- участь в комісіях з перевірки знань цих Правил, норм і інструкцій з 

газопостачання відповідними працівниками підприємства; 

- перевірка дотримання встановленого цими Правилами порядку допуску 

спеціалістів і робітників до самостійної роботи; 

- проведення обстеження і регулярного контролю за забезпеченням безаварійної 

і безпечної експлуатації системи газопостачання; 

- перевірка правильності ведення технічної документації при експлуатації і 

ремонті об`єктів системи газопостачання; 

- надання допомоги в роботі особам, які відповідають за безпечну експлуатацію 

газового господарства цехів (дільниць), контроль за їх діяльністю; 

- розроблення планів-заходів і програм заміни і модернізації застарілого 

обладнання; 

-  розроблення ПЛАС в газовому господарстві підприємства; 

- організація і проведення тренувальних занять з спеціалістами і робітниками 

відповідно до ПЛАС; 

- участь в технічних обстеженнях та технічних експертизах, що проводяться 

органами Держгірпромнагляду. 

4.2.3 Особи, які відповідальні за безпечну експлуатацію об’єктів системи 

газопостачання, мають право: 

- контролювати дотримання безпечних режимів газопостачання; 

- контролювати своєчасність, повноту і якість виконання спеціалізованими 

організаціями робіт з технічного обслуговування та ремонту систем 

газопостачання; 

- відсторонювати від обслуговування газового обладнання і виконання 

газонебезпечних робіт осіб,  які не пройшли перевірку знань, або які 

допускають порушення цих Правил, нормативних документів і інструкцій; 

- здійснювати технічний нагляд при спорудженні об’єктів системи 

газопостачання та реконструкцією газового господарства; 

- контролювати стан захисту об’єктів газопостачання від електрохімічної 

корозії. 
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4.2.4 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація системи 

газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, 

підприємств комунально-побутового обслуговування населення повинні 

забезпечуватися керівником (власником). 

4.2.5 На підприємстві, яке експлуатує систему газопостачання власними 

силами, повинна бути створена газова служба. 

4.2.6 Керівником (власником) повинно бути розроблено та затверджено 

Положення про газову службу, в якому визначаються завдання газової служби, її 

структура, чисельність і оснащення з урахуванням діяльності газового 

господарства, а також вимог цих Правил. 

4.2.7 Керівник (власник) підприємства зобов’язаний забезпечити газову 

службу приміщенням, телефонним зв’язком (в тому числі мобільним), 

транспортом, обладнанням, механізмами, приладами, інструментами, 

матеріалами, засобами індивідуального захисту, необхідними для проведення 

технічного обслуговування, ремонтних, газонебезпечних і аварійних робіт. 

4.2.8 Технічне обслуговування газового обладнання закордонного 

виробництва може здійснюватися згідно укладених договорів з власниками 

(балансоутримувачами):  

- фахівцями СПГГ або їх спеціалізованими сервісними службами;  

- фірмами - виготовлювачами або їх спеціалізованими сервісними службами 

за попереднім повідомленням СПГГ; 

- іншими спеціалізованими організаціями за попереднім повідомленням 

СПГГ, а також фахівцями балансоутримувача об’єктів систем газопостачання, 

згідно укладених договорів з фірмами виготовлювачами або їх спеціалізованими 

сервісними службами та за погодженням з СПГГ. 

4.2.9 Фірми-виготовлювачі та їх сервісні служби повинні отримати у 

встановленому порядку ліцензію та дозвіл Держгірпромнагляду відповідно до 

НПАОП 0.00-4.05-03 на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки. 

4.2.10 До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи 

газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств з 

комунально-побутового обслуговування населення, можуть залучатись за угодою 

СПГГ, інші спеціалізовані організації та підприємства виготовлювачі обладнання, 

які отримали у встановленому порядку ліцензію та дозвіл Держгірпромнагляду 

відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03 на виконання відповідних робіт підвищеної 

небезпеки. 

4.2.11 В угоді повинні визначатись обсяги робіт з технічного обслуговування 

і ремонту системи газопостачання, регламентуватись обов’язки і відповідальність 

сторін за забезпечення її безпечного функціонування. 

4.2.12 Технічне обслуговування засобів електрохімзахисту підземних 

газопроводів і резервуарів СВГ, виявлення і ліквідація корозійно-небезпечних зон 

на них, ремонт установок електрохімзахисту повинні забезпечуватися 

підприємствами-власниками. Вказані роботи можуть виконуватись за угодою 

службами СПГГ або спеціалізованими організаціями, які мають узгодження з 

СПГГ та дозвіл Держгірпромнагляду. 
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4.2.13 На підприємствах повинні бути розроблені ПЛАС в системі 

газопостачання та організовано систематичне проведення навчально-

тренувальних занять з обслуговуючим персоналом згідно цих планів відповідно  

затвердженого графіку з записом в журналі.  
 

4.3 Газопроводи і споруди 
 

4.3.1 Горючі гази, що подаються в газопроводи, повинні відповідати вимогам 

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия». Інтенсивність запаху газу повинна 

перевірятися СПГГ відповідно до вимог ГОСТ 22387.5–77 «Газ для коммунально-

бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха» (далі - ГОСТ 

22387.5–77). Пункти контролю і періодичність відбору проб встановлюються 

залежно від особливостей систем газопостачання. 

Результати перевірок повинні фіксуватися експлуатуючою організацією в 

журналі контролю одоризації та інтенсивності запаху газу в мережах . 

4.3.2 Перевірка наявності вологи і конденсату в розподільних газопроводах, 

їх видалення, повинні проводитися власником систем газопостачання з 

періодичністю, яка виключає можливість утворення ”рідинних пробок”. 

Періодичність перевірки встановлюється експлуатуючою організацією.  

4.3.3 Контроль тиску газу в розподільних газопроводах повинен 

здійснюватися СПГГ шляхом заміру його величини в контрольних точках за 

необхідністю, але не рідше двох разів на рік (в зимовий і літній періоди) в години 

максимального споживання газу, а також в точках найбільш неблагополучних 

згідно режиму газопостачання. 

Точки заміру тиску газу визначаються з врахуванням специфіки систем 

газопостачання населених пунктів (обов’язковий контроль тиску газу в тупикових 

дільницях газопроводів тощо).  

4.3.4 Технічний стан газопроводів (підземних, надземних та наземних) і 

споруд на них повинен власником або СПГГ систематично контролюватися 

комплексно технічним оглядом (обходом) трас газопроводів, технічним 

обстеженням, в тому числі комплексним приладовим, вимірюванням захисних 

потенціалів і перевіркою ефективності роботи засобів ЕХЗ, технічним 

діагностуванням також підлягати поточним, капітальним ремонтам, реновації та 

санації або заміні, відповідно до цих Правил.  

Відомості про заміну засувок, кранів, компенсаторів, а також виконані при 

капітальному ремонті роботи повинні заноситися в паспорт газопроводу, а про 

технічне обслуговування – в журнал стану запірної арматури та обслуговування 

компенсаторів. Запірна арматура і компенсатори повинні обслуговуватись раз у  

2 роки і за необхідності підлягати ремонту. 

4.3.5 При технічному огляді надземних газопроводів повинні виявлятися 

можливі витоки газу, перевірятися порушення кріплення, провисання труб, стан 

запірних пристроїв, ізолюючих фланцевих з’єднань, наявність діелектричних 

підкладок, пофарбування. Періодичність обходів трас надземних газопроводів 

складає 1 раз на 3 місяці. 
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При проведенні технічного обстеження надземних газопроводів 

перевіряється їх герметичність приладовим методом або із застосуванням мильної 

емульсії, перевірка стану підпор, кріплень, щільність з`єднань, засувок, 

ізолювальних фланців. Періодичність проведення технічного обстеження у 

розподільних надземних газопроводів встановлюється власником в диференційній 

залежності від технічного стану газопроводу, згідно до Правил обстеження. 

4.3.6 При технічному огляді підземних газопроводів (у т.ч. з поліетиленових 

труб) повинні перевірятися їх технічний стан, в т.ч. щільність, і виявлятися 

витікання газу за зовнішніми ознаками та за допомогою приладів 

(газоаналізатором або газошукачем).  

На наявність газу підлягають перевірці всі колодязі і контрольні трубки, а 

також колодязі, камери інших підземних комунікацій, підвали будинків, шахти, 

колектори, підземні переходи, розташовані на відстані до 15 м з обох сторін від 

вісі газопроводу; перевіряються стан настінних вказівників і орієнтирів систем 

газопостачання; очищаються кришки газових колодязів і коверів від снігу, льоду і 

забруднень; оглядається стан довкілля вздовж траси газопроводу з метою 

виявлення можливих обвалів грунту чи його розмивів. 

Контролюється виконання земляних і будівельних робіт, які проводяться в 

смузі 15 м по обидві сторони від осі газопроводу з метою попередження його 

пошкоджень. Виявляється зведення будівель та споруд з порушенням 

нормативного зближення з газопроводами згідно вимог ДБН 360-92*. Водночас 

повинен перевіритися зовнішнім оглядом стан установок ЕХЗ. 
 

4.3.7 При обході трас підземних газопроводів забороняється:  

- опускатися в шахти, колектори, колодязі та інші підземні споруди; 

- користуватись відкритим вогнем, курити біля підвалів, колодязів, шахт, 

колекторів та інших підземних споруд. 

4.3.8 При виявленні в 15-метровій смузі по трасі газопроводу загазованості 

підземних споруд, обхідник зобов’язаний терміново повідомити аварійно-

диспетчерську службу (АДС), вжити заходів щодо провітрювання загазованих 

підвалів, перших поверхів будівель, колодязів, камер, інших підземних споруд в 

радіусі 50 м від газопроводу.  

До приїзду аварійної бригади необхідно також попередити мешканців 

оточуючих будинків, перехожих про загазованість та про неприпустимість 

куріння, та користування відкритим вогнем. 

При виявленні газу на межі 50-метрової зони перевірка на загазованість 

продовжується за межі цієї зони. 

4.3.9 Періодичність технічного огляду трас підземних газопроводів, в тому 

числі на підроблюваних територіях, повинна встановлюватися власником в 

залежності від технічного стану газопроводів, корозійної активності грунтів і 

ефективності роботи засобів ЕХЗ, тиску газу, наявності сигналізаторів 

загазованості в підвалах, характеру місцевості і щільності її забудови, пори року, 

але не рідше, ніж у терміни, зазначені в таблицях 1 і 2. 

При щорічному виконанні комплексного приладного обстеження 

газопроводів періодичність встановлюється згідно п. 2.1 таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів 

 
 

Газопроводи 
Траси  газопроводів 

низького тиску в  
забудованій час-
тині населеного 
пункту 

високого і серед-
нього тисків  в  
забудованій час-
тині населеного 
пункту 

Усіх тисків  у  
незабудованій 
частині населених 
пунктів  

   
1. Новозбудовані і введені в 

експлуатацію 
Безпосередньо в день пуску  

і наступного дня 
 

2. Сталеві та поліетиленові, що 
експлуатуються в нормальних 
умовах та знаходяться у 
задовільному технічному стані, 
а також сталеві після реконст-
рукції методом протягування 
поліетиленових труб 
 

2.1 Такі ж  при щорічному КПО 

 
 

1 раз на 2 тижні 
 
 
 
 

 
 

1 раз на тиждень 
 
 
 

 
 

1 раз на 2 місяці 

не рідше 1 разу 
на місяць 

не рідше 1 разу 
на 2 тижні 

не рідше 1 разу  
на 6 місяців  

 

3. Сталеві, не забезпечені 

мінімальним захисним 

електропотенціалом 

не рідше 1 разу 

на тиждень 

не рідше 2 разів  

на тиждень 

не рідше 1 разу 

на 2 тижні 

4. Сталеві, що мають дефекти 

захисних покриттів, на яких 

були зафіксовані наскрізні 

корозійні пошкодження і 

розриви зварних стиків та 

поліетиленові, на яких були 

зафіксовані  наскрізні 

ушкодження та розриви  

зварних стиків 

 

Щоденно 

 

Щоденно 

 

1 раз на тиждень 

5. Сталеві, що мають позитивні і 

знакозмінні значення зміщень 

електропотенціалів 

Щоденно Щоденно не рідше 2 разів 

на тиждень 

6. Сталеві та поліетиленові, що 

знаходяться в незадовільному 

технічному стані, підлягають 

заміні 

-“- -“- Те  саме 

7. З тимчасово усуненим 

витіканням (бинт, бандаж) 

Щоденно до проведення ремонту 

8. Такі, що знаходяться в радіусі 

15 м від місця будівельних робіт 

Щоденно до усунення загрози ушкодження газопроводу 

9. Берегові частини переходів 

через водні перешкоди і яри 

Щоденно в період повені 

 

Примітка.  

1. Газопроводи з дефектами, зазначеними в п. 4, підлягають обов`язковому приладовому 

технічному обстеженню 

2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до житлових,  громадських будинків та 

підприємств повинна виконуватись в терміни як для  розподільних газопроводів. 
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Таблиця 2 

 

Періодичність технічного огляду трас газопроводів і споруд на них,  

які розміщені на підроблюваних територіях  

 
№

№ 

п/п 

Найменування робіт Періодичність проведення 

1 Обхід газопроводів усіх  тисків і споруд на них 

(засувок, кранів, компенсаторів), розташованих у 

забудованій частині населеного пункту чи 

промислової площадки 

1 раз на 2 дні 

2 Те саме в незабудованій частині 1 раз на 4 дні 

3 Перевірка на загазованість колодязів, підвалі 

будівель на відстані 15 м обидва боки від 

газопроводів і огляд коверів 

Під час обходу траси підземних 

газопроводів 

4 Огляд і перевірка запірної арматури на 

підземних газопроводах 

1 раз на 10 днів 

5 Огляд і перевірка запірної арматури на 

надземних та наземних газопроводах, у т.ч. 

ввідних (на стінах будівель) 

 

1 раз на рік 

 
 

4.3.10 Технічний огляд трас підземних газопроводів в населених пунктах 

повинен проводитися ланкою в складі не менше двох працівників.  

В незабудованій частині населеного пункту, а також по за проїжджою 

частиною доріг при відсутності в 15-метровій зоні по обидві сторони від вісі 

газопроводу колодязів, інших підземних споруд (комунікацій) обхід допускається 

одним робітником. 

4.3.11 Слюсарям з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 

(обхідникам)  повинні вручатися під розписку маршрутні карти трас газопроводу, 

на яких мають бути зазначені схеми трас з прив’язками розміщення газопроводів і 

споруд на них (колодязів, контрольно-вимірювальних пунктів, контрольних 

трубок тощо), а також розташовані на відстані до 15 м від них будівлі та інші 

надземні споруди з зазначенням підвалів і напівпідвалів, підземних комунікацій і 

їх колодязів, камери і шахти, які підлягають перевірці на загазованість. Вони 

повинні постійно уточнюватися, коригуватися і передаватися обхідникам по 

місцю роботи. 

Перед допуском до першого обходу робітники повинні ознайомитися з 

трасою газопроводу на місцевості. 

4.3.12 Результати обходу газопроводів повинні відображатися в журналі 

обходу трас газопроводів. 

При виявленні несправності, порушення, фактів самовільного ведення  

робіт в охоронній зоні газопроводу, обхідник негайно інформує безпосереднє 

керівництво СПГГ телефонним провідним зв’язком або засобами мобільного 

зв’язку. 
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4.3.13 Вздовж траси газопроводу, повинні бути виділені смуги завширшки 2 

м з обох боків від зовнішньої стінки газопроводу в плані, в межах яких не 

допускаються складання матеріалів і обладнання, садіння дерев, влаштування 

стоянок автотранспорту, гаражів та інших споруд. 

4.3.14 Керівник (власник) підприємства, на території якого прокладений 

транзитом газопровід, повинен забезпечити постійний протягом доби доступ 

персоналу організації, яка експлуатує газопровід, для проведення його огляду і 

ремонту. 

Винесення газопроводу з території підприємства здійснюється у 

встановленому порядку з обов’язковим погодженням з власником газопроводу. 

4.3.15 Власники суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані 

до 50 м по обидві сторони від осі газопроводу, зобов’язані забезпечити своєчасну 

очистку кришок колодязів і камер від забруднення, снігу і льоду для перевірки їх 

на загазованість. Кришки колодязів і камер повинні мати отвір діаметром 15 мм. 

4.3.16 Власники (балансоутримувачі ) будівель несуть відповідальність за 

наявність та надійність ущільнення вводів і випусків підземних інженерних 

комунікацій, забезпечення постійного провітрювання та перевірку на 

загазованість підвалів і технічних підпіль. 

Надійність ущільнення вводів і випусків інженерних підземних комунікацій 

повинна перевірятися власником (балансоутримувачем) щороку в осінній період і 

оформлятися актом, в якому повинен відображатися їх технічний стан. 

4.3.17 Підземні газопроводи (з металевих та поліетиленових труб) та наземні 

газопроводи підлягають комплексному приладовому обстеженню (надалі - КПО) 

згідно із спеціально розробленою спеціалізованим підприємством інструкцією. 

4.3.18 При виконанні КПО підземних сталевих, поліетиленових  газопроводів 

та наземних газопроводів  повинно визначатися: 

- місцезнаходження і глибина закладання газопроводу ( тільки для підземних); 

- герметичність газопроводу; 

- обстеження газопроводів на наявність корозії; 

- стан захисного ізоляційного покриття та електропотенціалу для сталевих 

газопроводів; 

- якість зварних з`єднань (при необхідності); 

Перевірку щільності та виявлення місць пошкодження ізоляції при КПО слід 

проводити до промерзання та після повного відтаювання грунту. 

4.3.19 КПО підземних та наземних сталевих  газопроводів слід проводити: 

- уперше – через рік після вводу в експлуатацію; 

- не рідше 1 разу на 5 років при тривалості експлуатації до 25 років таких, що 

знаходяться в задовільному технічному стані та нормальних геологічно-

корозійних умовах; 

- не рідше 1 разу на 3 роки при експлуатації понад 25 років таких, що 

знаходяться в задовільному технічному стані та нормальних геологічно-

корозійних умовах; 

- не рідше 1 разу на рік при тривалості експлуатації понад 25 років таких, що 

знаходяться у складних геологічно-корозійних умовах (сейсмічність  
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понад 6 балів, підроблювальні території), захисне покриття типу 

„нормальне”, включені в план капітального ремонту або заміни. 

На газопроводах, які мають захисне ізоляційне покриття нижче від типу 

“дуже посилене”, в доповнення до КПО, проводиться контрольне шурфування для 

виявлення стану труб і якості зварних стиків зовнішнім оглядом. 

Обстеження і призначення газопроводів для проведення капітального 

ремонту або заміни визначається Правилами обстежень. 

КПО стану поліетиленових газопроводів та сталевих після їх реконструкції 

методом протягування поліетиленових труб проводиться в терміни, які 

встановлені для обстеження сталевих газопроводів. 

4.3.20 Позачергові КПО газопроводів повинні проводитися: 

- по закінченню розрахункового ресурсу їх роботи (для сталевих 

газопроводів – 40 років, для поліетиленових – 50 років); 

- при виявленні нещільності чи розривів зварних стиків, наскрізних 

корозійних пошкоджень;  

- при зниженні величини потенціалу “газопровід–земля” до значень нижче 

мінімально припустимих; 

- при перерві у роботі електрозахисних установок понад 1 місяць – у зонах 

впливу блукаючих струмів і понад 6 місяців - в інших випадках, передбачених  

ДСТУ Б В.2.5-29:2006. 

4.3.21 Обстеження підземних сталевих газопроводів з метою визначення 

стану захисного ізоляційного покриття і металу трубопроводу, де використання 

приладів через індустріальні перешкоди неможливо, виконується шляхом 

розкриття на газопроводах контрольних шурфів розміром не менше 1х1,5 м. 

Обстеження газопроводу здійснюються по всій його трасі, особливо на 

корозійно небезпечних дільницях, в місцях перетинів газопроводів з іншими 

підземними комунікаціями та біля конденсатозбірників.  

4.3.22 Перевірка герметичності і виявлення місць витоків газу з підземних 

газопроводів в період промерзання ґрунту, а також на ділянках, розташованих під 

удосконаленим покриттям доріг, повинні проводитися шляхом буріння 

свердловин (або шпилькуванням) з подальшим відбором з них проб повітря. 

На розподільних газопроводах і вводах свердловини буряться біля стиків. За 

відсутності схеми розташування стиків свердловини повинні буритися через 

кожні 2 м.  

Глибина буріння їх в зимовий період повинна бути не менша від глибини 

промерзання ґрунту, в теплу пору року – відповідати глибині прокладання труби. 

Свердловини закладаються на відстані не менше 0,5 м від стінки газопроводу. 

При використанні високочутливих газошукачів допускається зменшення 

глибини свердловин і розміщення їх по осі газопроводу за умови, що відстань між 

верхом труби і дном свердловини буде не менш ніж 40 см. 

4.3.23 Застосування відкритого вогню для визначення наявності газу в 

свердловинах не допускається. 

4.3.24 Технічний стан поліетиленових газопроводів (труб та з’єднань) і стан 

захисного ізоляційного покриття сталевих ділянок поліетиленового газопроводу 

визначаються шурфовим оглядом в терміни, згідно п. 4.3.19 цих Правил. 
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На 1 км розподільних газопроводів перевіряється не менше однієї сталевої 

ділянки. Для можливості огляду стиків з’єднань поліетиленового газопроводу з 

сталевою ділянкою розмір шурфу повинен бути не менше 1,0х1,5 м над стиками 

з’єднань. 

Відкриття шурфів виконується за допомогою механізмів або вручну. 

При механізованому відкритті шурфів шар ґрунту над газопроводом 

товщиною не менше 300 мм повинен вилучатися вручну з додержанням 

запобіжних заходів щодо ушкодження газопроводу. 

4.3.25 Перевірка герметичності підземних сталевих і поліетиленових 

газопроводів здійснюється приладами при робочому тиску газу. При відключенні 

газопроводу від мережі перед повторним заповненням газом герметичність 

перевіряється опресовуванням повітрям згідно з нормами випробувань, 

викладеними в ДБН В.2.5-20-2001. 

4.3.26 За результатами КПО сталевих і поліетиленових газопроводів 

складається акт по формі додатку 2 Правил обстежень, в якому з врахуванням 

виявлених дефектів і оцінки технічного стану слід дати висновок про можливість 

подальшої експлуатації газопроводу, необхідність і строки проведення його 

ремонту і заміни. Акт КПО повинен затверджуватися уповноваженою особою 

СПГГ або підприємства. 

Результати обстеження записуються в паспорті газопроводу. 

4.3.27 Обстеження підводних переходів газопроводів повинно проводитися 

не рідше 1 разу на 5 років. При цьому уточнюється їх місце положення, глибина 

залягання, герметичність, баластування, стан покриття (ізоляція, футеровка). 

Обстеження переходів через судноплавні водні перешкоди повинні виконуватись 

спеціалізованою організацією з оформленням акта обстеження та звіту про 

технічний стан переходу. 

На підставі акта обстеження та звіту про технічний стан переходу СПГГ 

повинно дати оцінку технічного стану підводного переходу і визначити 

можливість його подальшої експлуатації. Інформація про виконані роботи та 

результати обстеження заноситься в паспорт підводного переходу. 

4.3.28 Витоки газу на газопроводах ліквідовуються в аварійному порядку.  

При виявленні концентрації газу вище від 20% нижньої концентрації межі 

займистості (НКМЗ) в підвалах, підпіллях будівель, колекторах, підземних 

переходах, галереях газопроводи негайно відключаються. До усунення витоків 

газу експлуатація їх забороняється. 

4.3.29 Для тимчасового (не більше тижня) припинення витоку газу на 

зовнішніх газопроводах дозволяється накладати бандаж або хомут, які 

забезпечують герметичність місця витоку, за умови щоденного їх огляду. 

4.3.30 У разі механічних пошкоджень сталевих підземних газопроводів та їх 

зміщенням одночасно з проведенням робіт з ліквідації витоків газу повинні 

відкриватися і перевірятися фізичним методом контролю найближчі з обох боків 

від місця пошкодження зварні стики. 

При виявленні дефектів у суміжних стиках відкривається і перевіряється 

фізичними методами контролю наступний стик газопроводу. 
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4.3.31 Пошкоджені (дефектні) зварні стики, наскрізні корозійні і механічні 

пошкодження сталевих газопроводів, каверни глибиною понад 30% від товщини 

стінки труби повинні ремонтуватися шляхом вирізання дефектних ділянок і 

вварювання котушок довжиною, яка дорівнює п’яти діаметрам труби, але не 

менше 200 мм, або шляхом установки на зварюванні підсилюючих бандажів. 

Допускаються інші методи ремонту дефектних ділянок газопроводів, які дістали 

позитивну експертну оцінку спеціалізованих організацій і погоджені з органами 

Держгірпромнагляду. 

Зварні стики і зварні шви, виконані при ремонті підземних сталевих 

газопроводів, повинні перевірятися фізичними методами контролю. 

Зварні стики і зварні шви, які не задовольняють вимогам розділу 16  

ДБН В.2.5-20-2001, повинні бути відремонтовані або вирізані. 

4.3.32 При пошкодженні зварних з’єднань поліетиленових газопроводів, а 

також при механічних пошкодженнях труб ремонт повинен провадитися шляхом 

вирізання дефектних ділянок і вварювання поліетиленових котушок довжиною  

не менше 500 мм із застосуванням теморезисторного зварювання, або 

застосуванням спеціальних поліетиленових деталей. При виявленні нещільностей 

в нероз’ємних з’єднаннях поліетиленових труб з сталевими, ці з’єднання (перехід 

поліетилен - сталь) вирізаються і замінюються новими. 

Якість ремонтних робіт визначається зовнішнім оглядом і перевіркою 

герметичності приладовими методами, мильною емульсією або пневматичним 

випробуванням. 

4.3.33 Перед початком ремонтних робіт на сталевих підземних газопроводах, 

пов’язаних з роз’єднанням газопроводу (заміна засувок, знімання і установка 

заглушок і прокладок, вирізання стиків), необхідно вимкнути засоби 

електрозахисту і встановити на роз’єднувальних ділянках газопроводу 

шунтувальні перемички з кабелю перетином не менше 25 мм
2
 (якщо немає 

стаціонарно встановлених шунтувальних перемичок) з метою запобігання 

іскроутворенню від дії блукаючих струмів. За неможливості установлення 

шунтувальної перемички зазначені роботи повинні провадитись після продувки 

газопроводу повітрям. 

4.3.34 Про припинення газопостачання та подальше відновлення його, 

споживачі попереджаються заздалегідь у встановлені терміни. 

4.3.35 Дефекти захисних покриттів на газопроводах, які розташовані в зоні 

дії блукаючих струмів, поблизу будівель з можливим скупченням людей, повинні 

ліквідовуватися першочергово, але не пізніше ніж через два тижні після їх 

виявлення. 

4.3.36 Виконання зварних і ізоляційних робіт при приєднанні і ремонті 

сталевих підземних газопроводів і контроль за їх якістю здійснюються відповідно 

до вимог ДБН В.2.5-20-2001. 

4.3.37 Організація, яка виконує будівельні і земляні роботи, повинна 

представити СПГГ проект виробництва робіт, складений з урахуванням вимог  

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (далі -  

СНиП 3.02.01-87), НПАОП 45.2-7.02-80 «Техника безопасности в строительстве» 



 32 

(далі - НПАОП 45.2-7.02-80), ДБН А 3.1-5-96 «Організація будівельного 

виробництва» (далі - ДБН   А 3.1-5-96). 

Будівельні і земляні роботи на відстані менше ніж 15 м від газопроводу 

допускаються тільки на підставі письмового дозволу СПГГ, у якому повинні бути 

зазначені умови і порядок їх проведення. До дозволу додається схема 

розташування газопроводу з прив’язками. 

4.3.38 Перед початком робіт ударних механізмів і землерийної техніки 

поблизу підземного газопроводу організація, яка виконує земляні роботи, 

зобов’язана виявити фактичне місцезнаходження газопроводу шляхом 

шурфування вручну і в присутності представника СПГГ. 

Ударні механізми для розпушування ґрунту можуть застосовуватися на 

відстані не ближче 3 м від підземного газопроводу, а механізми, здатні значно 

відхилятися від вертикальної осі (куля, клин-баба тощо),– на відстані  

не ближче 5 м.  

Забивання паль (шпунтів) дозволяється проводити на відстані не ближче 30 м 

від газопроводу. 

За необхідності забивання паль (шпунтів) на відстані менше ніж 30 м від 

газопроводу (але не ближче ніж на 10 м), стики газопроводу повинні бути відкриті 

на всій довжині забивання паль (шпунтів), плюс по 20 м від крайніх паль. 

Після закінчення виконання робіт із забивання паль (шпунтів) всі відкриті 

зварні стики сталевого газопроводу повинні перевірятися фізичними методами 

контролю. 

4.3.39 У випадках будівництва поблизу діючого підземного газопроводу 

каналів, колекторів, тунелів і перетину газопроводу із зазначеними інженерними 

спорудами будівельні організації повинні додержуватись вимог, передбачених 

ДБН А 3.1-5-96, СНиП 3.02.01-87, НПАОП 45.2-7.02-80, ДБН 360-92*, ДБН В.2.5-

20-2001 і проектом. 

4.3.40 При проведенні робіт з розширення і капітального ремонту основи 

залізничних і автомобільних доріг та трамвайних колій в місцях їх перетину 

газопроводами, останні незалежно від дати попередньої перевірки і ремонту, 

повинні перевірятися (згідно з вимогами п. п. 4.3.18, 4.3.19). 

Організації, що проводять ремонт або розширення доріг, повинні в 

обов’язковому порядку повідомляти про це СПГГ. 
 

4.4 Газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки 

і комбіновані будинкові регулятори тиску 

 

4.4.1 У кожному ГРП (ГРУ) на видному місці повинні вивішуватись схеми 

обладнання, попереджувальні написи та інструкції з експлуатації, протипожежної 

безпеки і охорони праці. 

4.4.2 Режим роботи ГРП і ГРУ встановлюється у відповідності з проектом і 

фіксується в затверджених режимних картках. 

4.4.3 Вихідний робочий тиск газу з ГРП (ГРУ) повинен регулюватися у 

відповідності до проектних розрахункових величин тиску в системах 

газопостачання споживачів. 
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Параметри настроювання обладнання ГРП і ГРУ промислових та 

сільськогосподарських підприємств, котелень та інших газоспоживаючих 

об’єктів, регламентуються проектом і уточнюються при пусконалагоджувальних 

роботах. 

Максимальний робочий тиск газу після регулятора тиску, який подає газ 

побутовим газовим приладам, встановлюється залежно від номінального перед 

приладами, але не більше 300 даПа для природного газу та 500 даПа –для 

скрапленого.  

4.4.4 Не допускається коливання тиску газу після регуляторів, яке перевищує 

10% робочого тиску. 

4.4.5 В системах газопостачання запобіжно-скидні клапани (далі – ЗСК) ГРП, 

ШРП і ГРУ повинні спрацьовувати раніше, ніж спрацюють запобіжно-запірні 

клапани (далі – ЗЗК) 

4.4.6 При настроюванні та перевірці параметрів спрацювання запобіжно-

запірних і запобіжно-скидних клапанів в ГРП, ШРП і ГРУ, запобіжно-скидні 

клапани повинні спрацьовувати раніше ніж запобіжно-запірні клапани. 

Запобіжно-скидні клапани настроюються на нижню межу спрацювання, яка 

не перевищує 15% максимального робочого тиску, а запобіжно-запірні клапани 

повинні забезпечувати припинення подачі газу при перевищенні максимального 

робочого тиску на 25%. 

Для систем газопостачання низького тиску до 300 даПа нижня межа 

спрацювання ЗЗК установлюється СПГГ, але не менше ніж 70 даПа у найбільш 

віддаленого споживача. 

Перевірка і настроювання запобіжних пристроїв і регуляторів тиску повинна 

виконуватись з забезпеченням безпечного газопостачання. 

4.4.7 Несправності регуляторів, які викликають підвищення або зниження 

робочого тиску, неполадки в роботі запобіжних клапанів, а також витоки газу 

необхідно ліквідовувати в аварійному порядку. 

4.4.8 Включення в роботу регуляторів тиску проводиться після встановлення 

причин спрацювання ЗСК і ЗЗК та їх усунення. 

4.4.9 Запірні пристрої на обвідній лінії (байпасі) повинні бути у закритому 

положенні (перед ЗСК – у відкритому) і опломбовані. Газ по обвідній лінії 

допускається подавати протягом часу, потрібного для виконання ремонтних робіт, 

а також при аварійному режимі роботи регуляторів тиску газу в ГРП. 

На період подачі газу по байпасу повинен бути забезпечений постійний 

контроль за вихідним тиском газу.  

4.4.10 Температура повітря в приміщеннях ГРП, де розміщені обладнання і 

контрольно-вимірювальні прилади, повинна бути не нижче за передбачену в 

паспортах заводів-виробників. 

4.4.11 На зовнішній стіні будівлі ГРП, ШРП або на огорожі ГРУ на видному 

місці необхідно встановити попереджувальні написи – “Вогненебезпечно. Газ”. 

4.4.12 Під час експлуатації ГРП (ШРП) та ГРУ повинні виконуватися 

технічний огляд та обстеження, регулювання обладнання, технічне 

обслуговування, поточний та  капітальний ремонт. 
Технічний огляд та обстеження здійснюється: 
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- у ГРП з регулюючими клапанами нормально відкрито «НВ» і нормально 
закрито «НЗ» – цілодобовим наглядом; 

- у інших ГРП (ШРП) та ГРУ – не рідше 1 разу на 7 днів; 
- у ГРП із засобами телемеханізації або диспетчеризації – не рідше 2 разів на 

місяць. 
Регулювання обладнання ГРП (ШРП) та ГРУ і перевірка параметрів 

спрацювання ЗСК і ЗЗК проводиться не рідше 1 разу на 3 місяці, а також після 
ремонту обладнання. 

Технічне обслуговування здійснюється не рідше 1 разу на 12 місяців, якщо 
завод–виготовлювач регуляторів тиску, запобіжних клапанів, телемеханічних 
пристроїв не вимагає проведення технічного обслуговування в інші терміни.  

Поточний ремонт здійснюється при потребі під час чергового технічного 
обслуговування. 

При капітальному ремонті здійснюється заміна обладнання, засобів 
вимірювань, ремонт будівлі, системи опалення, вентиляції, освітлення на 
підставі дефектних відомостей, складених за результатами оглядів та обстежень. 

4.4.13 При технічному огляді та обстеженні стану ГРП (ШРП) та ГРУ 
виконуються: 

- перевірка приладами величин тиску газу перед і після регулятора, перепаду 
тиску на фільтрі, температури повітря в приміщенні, а стану герметичності 
системи – за допомогою як приладів, так і  мильної емульсії; 

- контроль за правильністю положення молоточка зчеплення важелів ЗЗК; 
- перевірка справності КВП і А; 

- перевірка стану і роботи електроосвітлення і електрообладнання, вентиляції, 

системи опалення;  

- візуальний огляд системи блискавкозахисту та урівняння потенціалів 

ділянок технологічних трубопроводів, ізолюючих з`єднань та відключаючих 

пристроїв до та після виходу газу з ГРП (ГРУ); 

- візуальне виявлення тріщин і нещільностей стін, які відділяють основне і 

допоміжне приміщення; 

- зовнішній і внутрішній огляд будівлі, за необхідності – очищення 

приміщення і обладнання від забруднення. 

4.4.14 При виявленні порушень режимів газопостачання або наявності 

аварійних ситуацій слід негайно повідомити АДС і вжити заходів згідно з ПЛАС. 

4.4.15 При перевірці засмічення фільтрів максимальний перепад тиску газу в 

касеті фільтра не повинен перевищувати встановлений заводом-виготовлювачем, 

але не більше, даПа:  

- сітчастого     – 500; 

- вісцинового – 500; 

- волосяного   – 1000. 

Розбирання та очищення касет фільтра повинно проводитися поза 

приміщенням ГРП (ГРУ), в місцях віддалених від легкозаймистих рідин, горючих 

матеріалів на відстані не менше 5 м.  

4.4.16 При зніманні для ремонту запобіжних пристроїв замість них необхідно 

встановлювати випробувані запобіжні пристрої. 

bachurin
Callout
заводы производители регуляторов рекоментдуют проведение ТО раз в 5 лет  (предлагаем изложить в редакции п 4.4.25 этой редакции правил)
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Робота ГРП (ГРУ) без запобіжних пристроїв забороняється. 

4.4.17 При технічному обслуговуванні ГРП, ШРП (ГРУ) повинні 

виконуватися: 

- перевірка роботи засувок і запобіжних клапанів; 

- змащення тертьових частин і перенабивання сальників; 

- визначення щільності і чутливості мембран регуляторів тиску і регулятора 

управління; 

- продування імпульсних трубопроводів до регуляторів тиску, контрольно-

вимірювальних приладів і ЗЗК; 

- перевірка параметрів настроювання ЗСК й ЗЗК; 

- розбирання регуляторів тиску, запобіжних клапанів з очищенням їх від 

корозії і забруднень; 

- перевірка щільності прилягання клапанів до сідла, стану мембран; 

- ремонт або заміна зношених деталей; 

- перевірка надійності кріплень конструкційних вузлів, які не підлягають 

розбиранню; 

- ремонт запірної арматури, яка не забезпечує герметичності закриття; 

- чистка касети фільтра; 

- роботи, перелічені в п. 4.4.13.  

4.4.18 Запірні пристрої на лінії редукування при розбиранні обладнання 

повинні бути в закритому положенні. На межі відключених ділянок повинні 

встановлюватися інвентарні заглушки, які відповідають вхідному максимальному 

тиску газу. Бригада, яка виконує ремонтні роботи на ГРП (ШРП), повинна 

забезпечуватися комплектом інвентарних заглушок та шунтуючих 

потенціалоурівнюючих кабельних перемичок.  

4.4.19 Ремонт, наладка електрообладнання ГРП і заміна електроламп, які 

перегоріли, повинні виконуватись при вимкнутій напрузі електроживлення 

працівниками, які пройшли перевірку знань згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 

„Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого 

наказом № 4 від 04.01.2009 Держнаглядохоронпраці України, зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі НПАОП 40.1.21-98). 

При недостатньому природному освітленні допускається застосування 

переносних світильників у вибухозахищенному виконанні. 

4.4.20 При наявності в ГРП місцевого опалення з розташуванням 

індивідуальної опалювальної установки в допоміжному приміщенні необхідно 

контролювати газонепроникність стін (відсутність видимих тріщин, наскрізних 

отворів і т. ін.), які відділяють основне приміщення ГРП від приміщення, де 

встановлена опалювальна установка. 

При виявлені в розділювальних стінах нещільностей користуватися 

опалювальними установками забороняється. 

Перевірка і прочищення димоходів повинні проводитися перед кожним 

опалювальним сезоном і оформлятися актом. 
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4.4.21 Результати чергового технічного обслуговування, ремонтів обладнання 

ГРП, ШРП (ГРУ), що пов’язані з заміною деталей і вузлів, повинні заноситися в 

паспорт ГРП, ШРП (ГРУ). 

Перелік виконаних робіт, які не відображаються в паспорті ГРП, ШРП (ГРУ), 

повинен відображатись в експлуатаційному журналі, де вказуються також 

параметри  функціонування їх обладнання. 

4.4.22 В приміщеннях ГРП зварювальні та інші вогневі роботи повинні 

виконуватися за нарядами-допусками на виконання вогневих і газонебезпечних 

робіт. 

4.4.23 Приміщення ГРП повинні бути оснащені первинними засобами 

пожежогасіння: 

- порошковими вогнегасниками – ОП-5, 2 шт.  

- покривалом пожежним - 2х1,5 м; 

- ящиком з піском - 0,5 м
3
; 

- совковими лопатами, 2 шт. 

Зберігання матеріалів для обтирання та інших матеріалів в основному 

приміщенні ГРП не дозволяється. 

4.4.24 При кожному обході газопроводів-вводів перевіряється зовнішній 

стан, герметичність з’єднань комбінованих будинкових регуляторів (далі КБРТ)  

за допомогою приладів або мильної емульсії. 

4.4.25 Технічне обслуговування КБРТ повинно провадитися в терміни, 

визначені заводом-виготовлювачем, або при виявленні пошкоджень за заявкою 

власника. 

При цьому регулятор повинен пройти дефектацію, ремонт і налагодження 

згідно з ТУ в майстернях СПГГ. 

Замість знятого регулятора СПГГ встановлюється справний регулятор. 

4.4.26 За наявності заявки абонента на відхилення тиску газу від 

номінального слід перевірити його величину на виході регулятора КБРТ і, в разі 

необхідності, виконати регулювання обладнання та перевірки параметрів 

спрацювання ЗСК та ЗЗК. 

 

4.5 Внутрішні газопроводи і газове обладнання  

житлових і громадських будинків 
 

4.5.1 Вимоги цього розділу поширюються на ввідні, внутрішні газопроводи 

та газове обладнання, які розміщені в житлових, громадських будинках і 

комунально-побутових об’єктах невиробничого характеру згідно з ДБН В.2-15-

2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» та  

ДБН В.2.2-9-99* «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення». 

4.5.2 Перед первинним пуском газу в житлові будинки квартиронаймачі 

(споживачі), які користуються газовими приладами і апаратами, повинні пройти 

інструктаж в СПГГ з питань безпечного користування газом.  
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Інструктаж населення міст при заселенні в газифіковані будинки-новобудови 

і після капітального ремонту та при газифікації існуючого житлового фонду 

проводиться в технічних кабінетах на діючому газовому обладнанні або 

безпосередньо в квартирах під час пуску газу. 

Інструктаж населення селищ міського типу та сільських населених пунктів 

проводиться під час подачі газу. 

Власники громадських будівель, підприємств побутового та комунального 

призначення зобов’язані забезпечити підготовку осіб, відповідальних за 

технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання, згідно з п. 1.2.1 

цих Правил. 

Умовою подачі газу є укладання договору на надання послуг з 

газопостачання та надання послуг з технічного обслуговування. 

Подача газу в новозбудовані, реконструйовані або капітально 

відремонтовані, у т.ч. у разі переведення постачання газу в будинку із 

скрапленого на природний, здійснюється лише за умови оснащення всіх квартир 

лічильниками газу. 

4.5.3 Біля газових приладів з відводом продуктів згорання в димоходи 

повинні бути вивішені таблички або нанесені штампи з попереджувальними 

написами “Перевір тягу”. 

Приміщення, в яких встановлене газове обладнання з відводом продуктів 

згорання в димохід, повинні оснащуватись сигналізаторами контролю 

мікроконцентрацій чадного газу. 

4.5.4 Особи громадських будівель, підприємств побутового та комунального 

призначення, які користуються тільки побутовими газовими приладами і 

апаратами, лабораторними пальниками, повинні перед користуванням газом, а 

також не рідше одного разу на рік проходити інструктаж з питань безпеки 

користування газом. 

Інструктаж проводить особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем 

газопостачання, із внесенням запису до журналу інструктажів. 

4.5.5 У громадських будинках біля газового обладнання повинні бути на 

видному місці вивішені інструкції з безпечного користування газом. 

4.5.6 Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового 

обладнання житлових і громадських будівель комунально-побутових об’єктів 

невиробничого характеру повинно виконуватися згідно вимог заводів-

виготовлювачів газового обладнання та типового договору „Про надання 

населенню послуг з газопостачання”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.07.06 № 938 в обсязі та згідно “Положення про технічне 

обслуговування внутрішніх систем газопостачання житлових будинків, 

громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення”, 

затвердженим наказом Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» 

(далі – ДАХК «Укргаз») 30.07.97 № 35 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 02.10.97 № 451/2255.  

4.5.7 Технічне обслуговування газового обладнання закордонного 

виробництва може здійснюватися: 
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- фахівцями СПГГ, за погодженням з фірмами-виготовлювачами або їх 

спеціалізованими сервісними службами; 

- фірмами виготовлювачами або їх спеціалізованими сервісними службами за 

попереднім повідомленням СПГГ; 

- іншими спеціалізованими підприємствами за попереднім повідомленням 

СПГГ; 

- технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, в тому числі 

закордонного виробництва, здійснюється СПГГ або фірмами-виготовлювачами, їх 

спеціалізованими сервісними центрами, за умови укладення договорів з 

власниками на весь період експлуатації згідно вимог заводу-виготовлювача з 

визначеною зоною розмежування з СПГГ – відключаючий пристрій перед 

обладнанням. 

4.5.8 Організації, зазначені в п.4.5.7 повинні отримати у встановленому 

порядку дозвіл Держгірпромнагляду на виконання відповідних робіт підвищеної 

небезпеки 

4.5.9 Перестановка і заміна газових приладів і апаратів провадяться СПГГ з 

урахуванням вимог нормативних документів і внесенням змін в технічну 

документацію. 

Власники або квартиронаймачі несуть відповідальність за самовільне 

втручання у систему газопостачання квартири (будинку), перестановку і заміну 

газових приладів та апаратів, а також втручання в їх роботу. 

4.5.10 Доставка СВГ в балонах безпосередньо абонентам і заміна балонів 

повинні виконуватися працівниками СПГГ.  

Допускається самостійне доставляння і заміна балонів для власних потреб 

споживачами або фізичними особами (абонентами) не молодше 18 років, які 

пройшли практичне навчання і отримали дозвіл СПГГ на виконання цих робіт та 

мають транспортний засіб, який забезпечує безпечне доставляння балонів. 

4.5.11 Порожні і наповнені балони СВГ можуть зберігатися тільки зовні 

приміщень в безпечному місці, яке захищене від прямих сонячних променів та 

атмосферних опадів, з обов’язковим встановленням гумових кілець з перерізом  

25 мм та заглушок на штуцерах вентилів та ковпаків. Наповнені балони СВГ 

повинні доставлятися опломбованими. 

4.5.12 Герметичність газобалонних установок перевіряється під робочим 

тиском газу з застосуванням приладів або мильної емульсії. 

4.5.13 Проточні і ємкісні газові водонагрівачі, малометражні газові котли і 

інші опалювальні газові прилади з відводом продуктів згорання в димохід повинні 

бути обладнані автоматичними пристроями, які забезпечують відключення 

пальників при припиненні подачі газу, зниженні тиску газу нижче заданого 

значення, погасанні полум’я, відсутності необхідної тяги в димоході і припиненні 

подачі повітря (для обладнання, оснащеного пальниками з примусовою подачею 

повітря). 

Величина зниженого тиску газу перед автоматичним запірним клапаном 

визначається як сума нижньої межі стійкої ефективної роботи пальника і втрати 

тиску в автоматиці. 
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4.5.14 Відключенню від системи газопостачання з установкою заглушки 

підлягають прилади і апарати, в яких не забезпечена герметичність і які мають 

несправну автоматику безпеки, несправні димоходи, вентиляційні канали і їх 

оголовки, а також у випадках повторного відключення обладнання після 

самовільного його включення. 

4.5.15 Несправні газові плити, печі та інше обладнання, ремонт якого 

пов’язаний з його розбиранням, а також газове обладнання при капітальному 

ремонті помешкань житлових і громадських будинків повинно відключатись з 

встановленням  заглушок і оформлюватися актом, складеним представником 

СПГГ. Один примірник акта вручається власнику або квартиронаймачу. 

4.5.16 Сезонно працюючі газові прилади і апарати, встановлені в 

громадських і житлових будинках, де  відсутні газові лічильники, по закінченні 

опалювального сезону повинні відключатися від системи газопостачання з 

встановленням заглушки та пломби за заявою власника (споживача). 

Користування опалювальними приладами в міжопалювальний період 

допускається за заявою власника (споживача) будинку, яку необхідно подати в 

СПГГ. 

4.5.17 При газифікації житлових і громадських будинків, в яких 

встановлюються прилади і апарати з відводом продуктів згорання в димоходи, 

повинна проводитися первинна перевірка і прочищення димових і вентиляційних 

каналів. 

При цьому повинні перевірятися: 

- відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам проекту та  

ДБН В.2.5-20-2001 і СНиП 2.04-05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» (далі СНиП 2.04-05-91); 

- прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність нормальної тяги); 

- герметичність; 

- наявність і справність протипожежних розсічок від горючих конструкцій; 

- правильність розташування оголовка димоходу відносно даху і 

розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору 

та його справність; 

- відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин – на зовнішніх. 

Площа перетину з’єднувального патрубку від приладу до димоходу не 

повинна бути меншою за площу перетину патрубка газового приладу, який 

приєднується до димоходу. 

Нормальною тягою димоходу вважається мінімальне розрідження в 

димоході, встановлене державними стандартами на прилади і апарати, які 

підключені до димоходу, але не менше 2 Па.  

Зоною вітрового підпору каналу вважається простір нижче ліній, проведених 

під кутом 45  до горизонту від найбільш високих точок розташованих поблизу 

споруд і дерев. Прохідний перетин димоходу повинен бути оптимальним, 

забезпечувати повний відвід і мінімальне охолодження продуктів згорання і 

визначатись розрахунком залежно від теплової потужності приладів і апаратів. 

Забороняється установлення на димоходах зонтів та інших насадок. 
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4.5.18 Для димоходів і вентиляційних каналів, які знаходяться в зоні 

вітрового підпору, необхідно передбачати заходи, які запобігають перекиданню 

тяги в каналах. 

При нарощуванні димової труби за допомогою сталевого, керамічного або 

азбестоцементного патрубка останні на всю свою довжину повинні утеплюватись, 

щоб уникнути утворення конденсату. 

4.5.19 Гирла оголовків цегляних труб повинні захищатись від руйнування 

атмосферними опадами  штукатуркою або цементним розчином маркою не менше 

150 на висоту 0,2 м. 

4.5.20 При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в 

газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків 

перевіряється приладовим методом повітрообмін відповідно ДБН В.2.2-15-2005 та 

СНиП 2.04.05-91. 

При установці в приміщеннях тільки водонагрівальних або опалювальних 

апаратів з відводом продуктів згорання  в димохід кратність повітрообміну 

повинна бути не менше трьох. 

При незабезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється з 

приміщення, або кратності повітрообміну, газові прилади не повинні прийматися 

в експлуатацію. 

4.5.21 У приміщеннях будинків, які обладнані приладами і апаратами з 

відводом продуктів згорання в димоходи, не допускається влаштування витяжної 

вентиляції з штучним спонуканням. 

4.5.22 Вентиляційні канали кухонь і приміщень, які обладнані газовими 

приладами і апаратами, що працюють без відводу продуктів згорання в димохід, 

повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-15-2005 та СНиП 2.04.05-91. 

4.5.23 Вентиляційні канали повинні виводитись вище зони вітрового підпору, 

а при розташуванні поряд з димовими трубами мати висоту, яка дорівнює висоті 

цих труб. 

4.5.24 Первинне обстеження димоходів і вентканалів повинно провадитися 

спеціалізованою організацією, яка має підготовлений персонал, технічне 

оснащення і дозвіл на проведення таких робіт від органу Держгірпромнагляду 

відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03. Обстеження після ремонту і повторні 

перевірки димових і вентиляційних каналів в житлових будинках можуть 

виконуватись спеціалізованою організацією або іншими організаціями, які мають 

підготовлений персонал, технічне оснащення і дозвіл на проведення таких робіт 

від органу Держгірпромнагляду. Результати оформляються актом, в якому 

зазначається будова димоходів і вентиляційних каналів, їх прив’язки в площині і в 

розрізі, відокремленість, відсутність засмічення, герметичність, наявність та 

величина тяги, тип та номер приладу, що застосовувався для вимірів, справність 

оголовків.  

Термін зберігання первинного акту у виконавчо-технічній документації – 

постійний. 

4.5.25 Перевірку стану димових та вентиляційних каналів слід виконувати в 

присутності квартиронаймачів, власників (балансоутримувачів) з оформленням 

документів за їх підписом.  
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4.5.26 Періодичній перевірці і прочищенню підлягають: 

- димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і 

опалювальних котлів, які працюють сезонно, – не рідше 1 разу на рік перед 

початком опалювального сезону, які працюють цілий рік, – 2 рази на рік 

(навесні і восени); 

- димові канали опалювально-варильних печей – не рідше 2 разів на рік: перед 

початком опалювального сезону і після його закінчення; 

- димові канали від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого 

водопостачання, ресторанних плит – не рідше 1 разу на 6 місяців при 

цегляних і комбінованих (цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні) 

димоходах і не рідше 1 разу на рік – при металевих (з товщиною стінки не 

менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із 

спеціальних блоків жаростійкого бетону; 

- існуючі димові канали з перетином менше за перетин димовивідного 

патрубка газового приладу – не рідше 1 разу на 2 місяці. 

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з 

димовими. В разі відсутності димових каналів, вентиляційні канали підлягають 

перевірці 1 раз на рік.  

Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів оформляється 

актом, в якому зазначається їх стан за такими ж параметрами, що і при первинній 

перевірці. Строк зберігання актів у власника (балансоутримувача) будівель – 12 

місяців. Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних 

каналів з метою визначення їх придатності для подальшої експлуатації в строки, 

встановлені цими Правилами, покладається на власника (балансоутримувача) 

газифікованого об`єкту. 

Відомості про періодичні перевірки заносяться в журнал періодичної 

перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів. Журнали 

зберігаються у власників (балансоутримувачів) будинків і повинні бути 

прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою. 

Димові і вентиляційні канали на горищах, а при суміщеній покрівлі – на 

оголовках повинні бути побілені і пронумеровані фарбою відповідно до номерів 

квартир. Реєстри нумерації каналів зберігаються у власників 

(балансоутримувачів) будинків, квартир, громадських будівель. 

У випадку виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також 

не придатних до подальшої експлуатації, представник організації, яка виконує їх 

перевірку, зобов’язаний попередити споживача, власника (балансоутримувача) 

під розписку про заборону користування газовими приладами та апаратами, 

негайно представити СПГГ акт перевірки для відключення газових приладів від 

газопроводу. 

4.5.27 В будинках садибного типу, до подачі газу, власник будинку повинен 

укласти договір з СПГГ на технічне обслуговування будинкової системи 

газопостачання, в договорі вказується також обов’язок власника повторно 

перевіряти і прочищати димові і вентиляційні канали  власними силами, після 

одержання інструктажу і пам’ятки в спеціалізованій організації, або за угодою з 

організацією, яка  перевіряє і  прочищає канали. 
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У багатоквартирних житлових будинках вказані роботи повинні 

виконуватися спеціалізованою організацією. 

4.5.28 У зимовий період не рідше 1 разу на місяць власники 

(балансоутримувачі) житлових і громадських будинків повинні проводити огляд 

оголовків димоходів і вживати заходів щодо запобігання їх обмерзанню і 

закупорці. 

4.5.29 До початку робіт з ремонту димоходів і вентиляційних каналів, заміни 

газового обладнання і пічного опалення на водяне, власник (балансоутримувач) 

житлового будинку повинен письмово повідомляти СПГГ про необхідність 

відключення газових приладів і апаратів від системи газопостачання.  

Ремонт димоходів дозволяється починати тільки після відключення газових 

приладів і апаратів від системи газопостачання і одержання повідомлення СПГГ. 

Після кожного ремонту димоходи підлягають позачерговій перевірці і 

прочищенню у відповідності з вимогами пп. 4.5.17 і 4.5.22 цих Правил. 

4.5.30 Власники (балансоутримувачі) житлових і громадських будівель 

підприємств побутового та комунального призначення повинні:  

- надавати СПГГ всебічну допомогу при проведенні ними технічного 

обслуговування газового обладнання будинків;  

- утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, 

забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і 

вентиляцію; 

- забезпечувати та наглядати за станом ущільнення вводів підземних 

комунікацій в підвали будинків, а також місць перетинів газопроводами 

елементів будівель, своєчасно провадити їх ремонт; 

- забезпечити в будь-який час доби безперешкодний доступ працівників 

СПГГ у всі підвали, технічні коридори і підпілля, а також квартири і 

приміщення перших поверхів для перевірки їх на загазованість та 

виконання технічного обслуговування систем газопостачання; 

- своєчасно перевіряти стан і, в разі потреби, проводити ремонт димоходів і 

вентиляційних каналів, оголовків димоходів, а також  своєчасно передавати 

акти їх перевірки до СПГГ; 

- надавати заявку СПГГ про необхідність відключення газових приладів при 

виявленні несправностей димоходів, вентканалів або про відключення 

будинкової (квартирної) системи від газопостачання за 5 днів до відселення 

або знесення об`єкту; 

- провадити вселення мешканців, видачу їм ключів, тільки після проходження 

ними інструктажу з користування газом у побуті при наявності 

підтверджуючого документу; 

- надавати заявку СПГГ на подачу газу до будинкової, квартирної системи 

газопостачання за 5 днів до заселення об’єкту; 

- забезпечити навчання та переатестацію осіб, відповідальних за технічний 

стан і безпечну експлуатацію газового господарства; 

- негайно повідомляти СПГГ про необхідність відключення діючих газових 

приладів у разі несправності димових та вентиляційних каналів. 
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4.6 Газопроводи і газовикористовуючі установки промислових  

і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-

побутового обслуговування виробничого характеру 

 

4.6.1 СПГГ і підприємства повинні скласти акт і схему розмежування ділянок 

обслуговування в системах газопостачання за балансовою належністю. 

4.6.2 Розмежування ділянок обслуговування зовнішніх і внутрішніх 

газопроводів, а також газопроводів і установок всередині підприємства, повинно 

бути оформлене наказом (розпорядженням) по підприємству з додатком схем 

граничних ділянок з зазначенням меж. 

4.6.3 Межа обслуговування газопроводів СПГГ і газоспоживаючими 

підприємствами встановлюється за домовленістю сторін і обумовлюється угодою. 

4.6.4 Перед пуском газовикористовуючих установок, підприємство повинно 

скласти паспорт на газове господарство (цех, ділянку, котельню, 

газовикористовуючу установку).  

У паспорті повинні зазначатися всі зміни, які вносяться в об’єкт, з доданням 

відповідних схем, а також повинні відображатися такі основні дані: 

- відомості про осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового 

господарства; 

- відомості про газопроводи, ГРП, ШРП і ГРУ; 

- відомості про газовикористовуючі установки; 

- відомості про проведені ремонти і заміни обладнання; 

- відмітки контролюючих органів. 

4.6.5 На окремі об’єкти газопостачання, а також в цілому на цех (котельню), 

повинні вестися два журнали: агрегатний – з зазначенням про виконані ремонти, 

ревізії, налагоджування тощо і експлуатаційний – з зазначенням виявлених 

несправностей в кожній зміні, в тому числі порушень цих Правил, а також заходів 

щодо усунення порушень і строків їх фактичного виконання.  

Журнали повинні бути прошнуровані і знаходитись у чергового персоналу. 

4.6.6 Контроль за правильним веденням журналів покладається на осіб, 

відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію системи 

газопостачання. 

4.6.7 Всі однотипні газовикористовуючі установки, а також вузли на 

кожному об’єкті повинні бути пронумеровані. 

4.6.8 Біля кожної газовикористовуючої установки повинні бути вивішені 

схеми газового обладнання із зазначенням номерів вузлів. 

4.6.9 Газопроводи і газовикористовуючі установки підлягають технічному 

обслуговуванню і  ремонту відповідно до затвердженого керівником(власником) 

підприємства графіку. 

При складанні графіків повинні витримуватися строки, які вказані в 

паспортах або інструкціях заводів – виготовлювачів обладнання, приладів, 

апаратів з урахуванням місцевих умов експлуатації.  

При цьому їх технічне обслуговування повинно провадитися не рідше 1 разу 

на місяць, а поточний ремонт – не рідше 1 разу за 12 місяців. 
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Перевірки і прочищення газоходів і димових труб повинні провадитися 

водночас із поточним ремонтом печей, котлів і іншого обладнання, а також після 

кожного випадку порушення тяги, але не рідше 1 разу на рік. Результати 

оформляються актом, у якому зазначається відсутність засмічення, 

відокремленість, герметичність, справність оголовків димоходів. 

4.6.10 Перевірка герметичності приєднання імпульсних труб і гумотканних 

рукавів до штуцерів приладів або газопроводів повинна провадитися не рідше 1 

разу на тиждень за допомогою приладів або мильної емульсії. 

4.6.11 Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен 

провадитися не рідше 2 разів на рік. 

Огляд провадиться комісією, призначеною керівником (власником) 

підприємства. 

Обсяг контрольного огляду при організації технічного обслуговування і 

поточного ремонту газового господарства підприємства встановлюється наказом 

по підприємству. 

4.6.12 Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматура фарбуються не 

рідше 1 разу на 5 років фарбами або іншими покриттями відповідно до вимог 

ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» та  

ДСТУ Б В.2.5-29:2006. 

Потреба нанесення покриття в коротші строки визначається при 

контрольному огляді газового господарства. 

4.6.13 Зварювальні та інші вогневі роботи повинні виконуватися відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-2004 та розділу 7 цих Правил. 

4.6.14 Перед пуском в роботу газовикористовуючих установок їхні топки і 

газоходи повинні бути провентильовані (провітрені). 

Закінчення вентиляції визначається за допомогою газоаналізатора, при цьому 

вміст газу не повинен перевищувати 20% НКМЗ. 

4.6.15 До розпалювання газовикористовуючої установки повинні бути 

послідовно продуті газом газопровід перед колектором установки, колектор 

установки і відводи до пальників. 

Продувка газопроводу і колектора повинна проводитися при закритій 

запірній арматурі перед пальниками. Закінчення продувки визначається 

газоаналізатором або спалюванням проб, при цьому згорання газу повинно 

проходити без хлопків. 

4.6.16 Запірну арматуру безпосередньо перед пальником дозволяється 

відкривати тільки після включення запального пристрою або піднесення до нього 

запальника, який горить. Подача газу в топки, які обладнані автоматизованими 

газопальниковими блоками, що працюють за програмою, визначається 

інструкцією заводу – виготовлювача блоку. 

4.6.17 Якщо установки працюють на різних видах палива і мають спільні 

газоходи, то пуск установок на газовому паливі повинен провадитися при 

непрацюючих установках, які використовують інші види палива. 
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Якщо зупинка цих установок за технологією виробництва неможлива, 

допускається пуск установок на газовому паливі при працюючих установках на 

інших видах палива тільки з додержанням спеціальної пускової інструкції, 

затвердженої керівником (власником) підприємства. 

4.6.18 Перед ремонтом і при тривалій зупинці (понад три доби) установки (за 

винятком котлоагрегатів, що знаходяться в резерві), газопровід до неї і газопровід 

до запальника (при його живленні від колектора до відключення на установку) 

повинні відключатися від діючих газопроводів першим по ходу газу до неї 

запірним пристроєм із встановленням інвентарної заглушки. 

Газопроводи безпеки при цьому повинні залишатися у відкритому стані. 

4.6.19 Газоходи установок, які виведені в ремонт або зупинку понад один 

місяць, повинні відключатися від діючих за допомогою глухих шиберів. 

Газоходи установок, що заново монтуються, повинні бути відключені від 

діючих за допомогою глухих перегородок. 

4.6.20 Зняття заглушки і пуск газу після тривалої зупинки (понад 3 доби), або 

ремонту установки дозволяється за наявності актів контрольного випробування 

газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-

вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання. 

4.6.21 Первинна перевірка і прочищення димовідвідних пристроїв і газоходів 

повинні виконуватися спеціалізованою організацією. 

Наступні перевірки і прочищення допускається виконувати службами 

підприємств, працівники яких пройшли навчання і перевірку знань відповідно до  

п. 1.2.3 цих Правил, які одержали дозвіл на виконання таких робіт від місцевого 

органу Держгірпромнагляду відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03. 

4.6.22 Внутрішній огляд і ремонт топок установок (котлів) з перебуванням у 

них людей дозволяється тільки після відключення агрегатів від діючих 

газопроводів з встановленням заглушок, відключення газоходів з встановленням 

глухих шиберів або перегородок, вентиляції топок і перевірки її закінчення за 

допомогою приладів відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88. 
При цьому вміст кисню в пробах повинен бути не менше 20%. Кількість 

послідовно взятих проб повинна бути не менше двох.  
При роботі всередині топок дверці і люки установок повинні бути відчинені. 

У разі потреби в топки повинно подаватися чисте повітря “примусово”. 

4.6.23 Приміщення, в яких прокладені газопроводи, встановлені 

газорегулюючі пристрої, газовикористовуючі установки і запірні пристрої, 

повинні бути доступні для осіб, відповідальних за їх безпечну експлуатацію. 

Пристосовувати ці приміщення під склади, майстерні та ін. забороняється. 

4.6.24 Забороняється навантажувати газопроводи і використовувати їх як 

заземлення. 

4.6.25 Робота газовикористовуючих установок при несправності або при 

відключенні приладів контролю і захисту забороняється. 

4.6.26 Якщо при розпалюванні або в процесі регулювання пальника сталися 

відрив, проскакування або погасання полум’я, подача газу на пальник і запальний 

пристрій повинна бути негайно припинена. 
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Якщо відрив факелу стався під час розпалювання першого пальника до 

повторного розпалювання дозволяється приступати після вентиляції топки і 

газоходів протягом часу, вказаного у виробничій інструкції, а також після 

усунення причини неполадок. 

4.6.27 Не дозволяється залишати працюючу газовикористовуючу установку 

без постійного нагляду особами, відповідальними за їх безпечну експлуатацію. 

4.6.28 Робота газовикористовуючих установок без постійного перебування 

осіб, відповідальних за їх безпечну експлуатацію допускається за умови: 

- розміщення газовикористовуючих установок і допоміжного обладнання у 

відокремлених (які замикаються) приміщеннях, обладнаних охоронною і 

пожежною сигналізацією і аварійним вибухозахищеним освітленням, з 

ввімкненням його поза приміщенням; 

- оснащення газовикористовуючих установок системами автоматизації, які 

забезпечили б їхню безаварійну роботу, протиаварійний захист, відключення 

подачі газу на установку при загазованості, пожежі в приміщенні та 

вимкненні електропостачання; 

- виводу сигналів про загазованість приміщення і спрацювання захистів на 

диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю 

чергового; 

- наявності в оперативному підпорядкуванні у диспетчера чергового 

персоналу, здатного до виконання робіт з аварійної зупинки обладнання. 

4.6.29 Подача газу на установку повинна бути негайно припинена 

автоматикою і пристроями захисту при виході з ладу засобів автоматики чи 

пристроїв захисту особами, відповідальними за їх безпечну експлуатацію при: 

- згасанні полум’я пальників; 

- неприпустимому підвищенні або зниженні тиску газу; 

- відключенні дуттьових вентиляторів або неприпустимих відхиленнях у 

подачі повітря для згорання газу на пальниках з примусовою подачею 

повітря; 

- відключенні димососів або неприпустимому пониженні розрідження в 

топковому просторі; 

- появі нещільностей в обмурівці, газоходах і запобіжно-вибухових клапанах; 

- припиненні подачі електроенергії або зникненні напруги на пристроях 

дистанційного і автоматичного управління і засобах вимірювання; 

- несправностях КВП, засобів автоматизації і сигналізації загазованості та 

пожежної сигналізації; 

- виходу з ладу запобіжних і блокувальних пристроїв; 

- несправностях пальників; 

- появі загазованості, виявленні витоків газу на газовому обладнанні і 

внутрішніх газопроводах; 

- вибуху в топковому просторі, вибуху або загоранні пальних відкладень у 

газоходах. 

4.6.30 При вибуху чи пожежі в цеху або котельні особи, відповідальні за 

безпечну експлуатацію газовикористовуючих установок, повинні негайно 
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перекрити подачу газу запірним пристроєм, який встановлений на вводі 

газопроводу в приміщення газовикористовуючих установок. 

4.6.31 Керівник (власник) підприємства перед включенням в роботу 

установок сезонної дії, в тому числі опалювальних котлів, повинен забезпечити: 

- перевірку осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію 

газовикористовуючих установок, на знання виробничих інструкцій і інструкцій з 

охорони праці відповідно до вимог пп. 1.2.1 і 1.2.3 цих Правил; 

- прочистку газоходів, перевірку справності газоходів і  систем вентиляції; 

- виконання робіт згідно з п. 4.6.21 цих Правил. 

У вбудованих і прибудованих котельних необхідно перевірити 

газонепроникність огороджувальних конструкцій приміщень. 

Готовність до роботи газовикористовуючого обладнання сезонної дії 

підприємства повинна бути оформлена актом. 

Зняття заглушок і пуск газу дозволяється тільки за наявності документів, які 

підтверджують виконання вказаних робіт. 

4.6.32 При роботі установок з пальниками інфрачервоного випромінювання 

(далі - ПІВ), які працюють на СВГ, балони повинні знаходитись в тих же 

приміщеннях, де й установки. 

При роботі ПІВ дозволяється використовувати не більше одного балона. 

Якщо приміщення, де проводиться сушіння, має малі розміри, балони зі 

скрапленим газом, як виняток, можна встановлювати в суміжному приміщенні за 

умови вільного до нього доступу. Двері між цими приміщеннями повинні бути 

повністю і постійно відчинені. 

4.6.33 Забороняється використання пересувних і стаціонарних установок з 

ПІВ, які працюють на СВГ, в підвальних і цокольних поверхах, а також в 

магазинах, барах, кафе, ресторанах та інших торгівельних і громадських 

будинках. 

4.6.34 Опалювальні системи з ПІВ, призначені для опалювання приміщень, 

повинні бути обладнані автоматикою, яка забезпечує припинення подачі газу в 

разі згасання полум’я пальника. Допускається експлуатація таких систем без 

автоматики при безперервному нагляді за їх роботою. 

Необхідність обладнання ПІВ автоматикою, які встановлюються поза 

приміщеннями, повинна визначатися проектною організацією в залежності від 

конкретних умов їх розміщення і експлуатації пальників (технологічне 

розташування ПІВ, розпалювання пальників, встановлених на висоті більше  

2,2 м, наявність обслуговуючого персоналу і ін.). 

4.6.35 При використанні установок з ПІВ для сушіння приміщень повинна 

забезпечуватись їх вентиляція  через фрамуги, кватирки тощо. Якщо установки з 

ПІВ використовуються поза приміщеннями, пальники повинні захищатись від 

задування і атмосферних опадів. 

4.6.36 Вентиляція приміщень, де встановлюються ПІВ, повинна відповідати 

нормам гранично допустимих концентрацій СО та NOх у повітрі робочої зони. 

4.6.37 Інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі (далі – ІТГО) дозволяється 

застосовувати для опалення тільки виробничих приміщень з висотою стелі не 

менше 4 м, крім виробництв та приміщень, що відносяться по вибухопожежній та 



 48 

пожежній небезпеці до категорій А, Б та В і будинків ступенем вогнестійкості  

ІV, ІVа  та V. 

Будова ІТГО з відводом продуктів згорання в атмосферу та умови їх 

встановлення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-20-2001. 

4.6.38 Вентиляція приміщень, де встановлюються ІТГО, повинна відповідати 

вимогам будівельних норм з вентиляції виробничих приміщень в залежності від 

технології виробництв, які розміщуються в цих приміщеннях. 

4.6.39 Експлуатація установок з ПІВ та ІТГО повинна здійснюватися  

відповідно до інструкцій заводів – виготовлювачів обладнання. 

4.6.40 На кожну газовикористовуючу установку на підставі технічного звіту 

спеціалізованою налагоджувальною організацією повинна бути складена режимна 

карта роботи установки. 

 

4.7 Газопроводи і газове обладнання для  

газополум’яної обробки металів 
 

4.7.1 При проектуванні, монтажі, випробуванні і експлуатації газопроводів і 

газового обладнання для газополум’яної обробки металів відкритим полум’ям 

потрібно, окрім вимог цих Правил, додержуватися вимог техніки безпеки, 

пожежної безпеки і виробничої санітарії. 

На підставі цих Правил розробляються і видаються працівникам під розпис 

інструкції з безпечного виконання робіт. На помітних місцях виробництв повинні 

бути вивішені схеми та інструкції з обслуговування комунікацій і встановленого 

обладнання. 

4.7.2 Роботи з газовим різанням, зварюванням та іншими видами  

газополум’яної обробки металів, а також застосуванню відкритого полум’я від 

інших джерел допускаються на відстані (по горизонталі) не менше, м: 

- 10 – від групових газобалонних установок; 

- 5   – від окремих балонів з киснем і горючими газами; 

- 3 – від газопроводів і гумовотканних рукавів, а також від газорозбірних 

постів при ручних роботах; 

- 1,5 – при використанні автоматичних і напівавтоматичних ліній. 

Відстані стосуються газополум’яних робіт, при яких полум’я і іскри 

спрямовані в бік, протилежний джерелу живлення газами. У випадках 

спрямування полум’я і іскор в бік джерела живлення газами, воно повинно 

огороджуватись щитами (ширмами) з негорючих матеріалів або вказані відстані 

повинні бути збільшені вдвоє. 

4.7.3 Переносні пальники і пересувні приєднуються до газопроводів і балонів 

з горючими газами за допомогою гумовотканних рукавів за ГОСТ 9356-75 

«Рукава резиновые для газовой сварки и резки металла. Технические условия» 

(далі - ГОСТ 9356-75) класу I на тиск 0,63 МПа або за іншим ГОСТ, ДСТУ, якщо 

вони за технічними властивостями мають показники не нижче ніж за  

ГОСТ 9356-75. 
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Довжина рукава не повинна перевищувати 30 м. Він повинен складатися не 

більше як з трьох окремих частин, з’єднаних між собою гофрованими 

двосторонніми ніпелями. 

Кінці рукавів повинні надійно закріплюватися на газопроводі і на пальнику 

хомутами. Крім крана, який є на пальнику або пересувному агрегаті, повинен 

бути запірний пристрій, розташований перед приєднанням рукава. 

4.7.4 Рукава повинні бути захищені від пошкоджень. При складанні рукавів 

не допускається їх сплющення, закручення і перегинання. 

Забороняється користування замасленими рукавами, не допускається 

попадання на рукава вогню, іскор та їх навантаження предметами та матеріалами. 

Перед початком робіт рукава підлягають огляду для виявлення тріщин, надрізів та 

інших дефектів. 

До застосування, а в подальшому не рідше одного разу на три місяці рукава 

підлягають гідравлічному випробуванню на міцність тиском рівним  

1,25 Р, де Р – робочий тиск, час випробування не менше 10 хвилин. 

Забороняється продувати рукава для горючих газів киснем, кисневий рукав – 

горючим газом, а також замінювати рукава один одним. 

Гумовотканні рукави для горючих газів і кисню повинні бути пофарбовані 

відповідно у червоний і синій колір згідно до вимог ДСТУ 2448-94 «Кисневе 

різання. Вимоги безпеки».  

4.7.5 Застосування дефектних рукавів і їх ремонт забороняється. 

Дефектні місця рукава повинні бути вирізані, а окремі куски з’єднані 

металевими гофрованими ніпелями. Забороняється виконувати з’єднання рукавів 

за допомогою гладких трубок. 

4.7.6 Місця приєднання рукавів повинні перевірятися на герметичність перед 

початком роботи. На ніпелі водяних затворів рукава повинні щільно надягатися і 

не закріплюватися хомутом. 

4.7.7 При виконанні газополум’яних робіт в замкнених просторах (відсіках, 

котлах, резервуарах) повинна організовуватись “примусова” вентиляція, яка б 

запобігала концентрації шкідливих речовин понад вимоги санітарних норм. 

Використання СВГ за умови невиконання примусової вентиляції забороняється. 

4.7.8 Забороняється проводити газове зварювання, різання й інші види 

газополум’яної обробки металів із застосуванням скраплених газів у цокольних і 

підвальних приміщеннях, колодязях, а також в шахтах та інших підземних 

спорудах. 

4.7.9 При експлуатації установок для газополум’яної обробки металів 

забороняється: 

- відбирати СВГ з балонів при зниженні в них тиску нижче за встановлений 

паспортами приєднаного газового обладнання, залишковий тиск газу в балоні 

повинен бути не менше 0,05 МПа; 

- допускати стикання балонів, а також шлангів з струмопровідними приводами; 

- ремонтувати пальники, різаки та іншу апаратуру на робочому місці. 

Тиск газу, який подається газопроводом до робочого поста (постів), не 

повинен перевищувати  0,5 МПа. При тиску газу понад 0,5 МПа на газопроводі 

повинен бути встановлений регулятор для зниження його тиску. 
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При живленні робочого поста від балона на ньому повинен бути 

встановлений регулятор, призначений для регулювання використання газу. 

4.7.10 Газопроводи, арматура, апаратура і прилади повинні оглядатися не 

рідше одного разу за зміну. 

4.7.11 Працівники, які виконують газополум’яні роботи, повинні 

забезпечуватись спецодягом і засобами індивідуального захисту згідно  

наказу Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137. 

 

4.8 Газонаповнювальні станції, газонаповнювальні пункти,  

проміжні склади балонів, спеціалізовані магазини з продажу СВГ, 

автомобільні газозаправні станції, автомобільні газозаправні пункти 
 

4.8.1 Гази, які приймаються і поставляються споживачам, повинні 
відповідати вимогам ДСТУ 4047-2001 «Гази вуглеводневі скраплені паливні для 
комунально-побутового споживання. Технічні умови». 

4.8.2 СВГ, які надходять на ГНС, повинні перевірятися на інтенсивність 
запаху згідно з ГОСТ 22387.5-77. 

4.8.3 Ведення виробничих процесів, технічний стан технологічного і 
електрообладнання, газопроводів, вентиляційних установок і інших споруд на 
ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС і АГЗП повинні забезпечувати безперебійну і безпечну 
роботу об’єкта і працюючого персоналу. 

4.8.4. Виробничі процеси слід вести відповідно до затверджених інструкцій і 
технологічних схем, які повинні містити припустимі значення тисків і температур 
СВГ з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей і вибухонебезпечних 
характеристик. 

4.8.5 Будівництво нових, додаткова установка технологічного обладнання, 
розширення або реконструкція ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС і АГЗП проводяться за 
проектами, погодженими і затвердженими в установленому порядку. 

4.8.6 Для кожного виробничого приміщення, зовнішніх установок, залежно 

від характеру технологічного процесу, визначаються клас і категорія приміщень 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 

«Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01) та  

НАПБ Б.03.002-2007 „Норми визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою”, які у 

вигляді таблички розміром 200х200 мм вивішуються на дверях вибухопожежо-

небезпечних приміщень або на огорожах вибухопожежонебезпечних установок. 

4.8.7 Технічне обслуговування, ремонт газопроводів і технологічного 
обладнання СВГ слід проводити вдень. 

4.8.8 На АГЗС повинно забезпечуватись цілодобове чергування 
обслуговуючого персоналу. Включення АГЗС та АГЗП після перерви в роботі 
здійснюється після зовнішнього огляду технологічного обладнання, резервуарів, 
газопроводів, систем КВП, автоматики і засобів протиаварійного захисту. 

4.8.9 Приймання і передача зміни при ліквідації аварій і під час зливно-
наливних робіт забороняється. 
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4.8.10 Технологічне обладнання, газопроводи, запобіжна арматура, 
електрообладнання, вентиляційні системи, засоби вимірювань, протиаварійний 
захист, блокування і сигналізація вибухопожежонебезпечних виробництв ГНС, 
ГНП, АЗГС, АГЗП повинні щозмінно перевірятися обслуговуючим персоналом з 
метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. 

Наслідки огляду відображаються в експлуатаційних журналах. 

4.8.11 Виявлені при експлуатації витоки газу повинні негайно усуватися. 

Усунення витоків газу на працюючому обладнанні забороняється. 

4.8.12 Несправні агрегати, резервуари, газопроводи мають бути відключені з 

встановленням заглушок, відремонтовані або демонтовані. 

На газопроводах ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП необхідно вказувати напрям руху 

потоку газу. 

4.8.13 Запірна арматура, зворотні і швидкісні клапани повинні забезпечувати 

швидке і герметичне відключення подачі газу та виключати можливість 

втручання в їх конструкцію на місці експлуатації. 

Обслуговування і ремонт арматури слід проводити в строки, вказані в 

технічному паспорті або в інструкції з експлуатації. 

При цьому поточний ремонт повинен проводитися не рідше 1 разу на рік. 

Запірна арматура на газопроводах і обладнанні ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП 

перевіряються на положення “відкрито-закрито” і на герметичність закриття не 

рідше 2 разів на місяць.  

Різьбові і фланцеві з’єднання технологічного обладнання, трубопроводів і 

арматури перевіряються на герметичність за допомогою приладів або мильної 

емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності потрібно негайно усувати. 

Конструкція балонних вентилів повинна відповідати вимогам ДСТУ 2980-94 

«Пристрої запірні балонів для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. 

Загальні технічні умови». 

4.8.14 Розбирання арматури, різьбових і фланцевих з’єднань на газопроводах 

з метою ремонту повинно виконуватись після їх відключення і продувки інертним 

газом або парою. Заміна болтів фланцевих з’єднань дозволяється тільки після 

зниження надлишкового тиску газу до 40 500 даПа. Забороняється підтягувати 

різьбові з’єднання, які знаходяться під тиском. 

4.8.15 Тиск настроювання ЗСК не повинен перевищувати більше як на 15% 

максимальний робочий тиск в резервуарах і газопроводах. 

Порядок настроювання ЗСК повинен визначатися виробничою інструкцією 

заводу-виготовлювача. 

4.8.16 Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і 

газопроводів при несправних і не відрегульованих ЗСК. 

4.8.17 Спрацювання ЗСК повинно перевірятися шляхом короткочасного їх 

відкриття не рідше 1 разу на місяць. 

Перевірка параметрів настроювання ЗСК, їх регулювання повинні 

проводитися на спеціальному стенді або на місці їх експлуатації за допомогою 

спеціального пристрою. 
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Періодичність перевірки запобіжно-скидних клапанів – не рідше 1 разу на 2 

місяці. ЗСК після випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються 

в журналі. 

На місце клапана, який знімається для ремонту або перевірки, повинен 

встановлюватися справний запобіжно-скидний клапан. 

4.8.18 Гумовотканні рукави зливно-наливних пристроїв для захисту від 

статичних електричних зарядів повинні обвиватись мідним дротом діаметром не 

менше 2 мм або мідним тросиком площею перетину не менше 4 мм
2
 з кроком 

витка не більше 100 мм. Обидва кінці дроту або тросика з’єднуються з 

наконечниками рукава паянням або болтовим з’єднанням. 

Для зливно-наливних операцій можуть використовуватися металорукави або 

металеві газопроводи з шарнірними з’єднаннями, які виготовлені за 

затвердженою технічною документацією. 

4.8.19 Гумовотканні рукави, які застосовуються при зливно-наливних операціях і 

наповненні балонів, за наявності на них тріщин, надрізів, здуття і потертості 

повинні замінюватися новими. Тривалість експлуатації їх не повинна 

перевищувати строків, встановлених ГОСТ 9356-75 „Рукава резиновые для 

газовой сварки и резки метал лов. Технические условия” або технічними  

умовами. 

Гумовотканні рукави до встановлення, а в подальшому один раз на 3 місяці, а 

металорукави або металеві шарнірні рукави – 1 раз на рік повинні підлягати 

гідравлічному випробуванню тиском, що дорівнює 1,25 розрахункового. 

Рукави повинні мати маркування із зазначенням робочого тиску, строку 

проведеного і чергового випробування. 

4.8.20 При проведенні технологічних процесів забороняється підтягувати 

накидні гайки рукавів, від’єднувати рукави, а також застосовувати ударний 

інструмент при накручуванні і відкручуванні гайок. 

4.8.21 Забороняється залишати без постійного нагляду працюючі насоси і 

компресори ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП. 

В насосно-компресорному відділенні на зміні повинні бути машиніст та його 

помічник. 

4.8.22 Тиск газу на всмоктувальній лінії насосу повинен бути на 0,1 - 0,2 МПа 

вище від пружності насичених парів СВГ при даній температурі. 

4.8.23 Тиск газу в нагнітальному газопроводі компресора повинен 

перевищувати тиск конденсації парів СВГ за температури нагнітання і не бути 

вищим 1,6 МПа. При наливі газу в резервуари, для яких встановлено робочий 

тиск 1,0 МПа, потрібно встановлювати на трубопроводі наливу редукційний 

пристрій, який знижує тиск газу до 1,0 МПа. 

4.8.24 Кількість мастильних матеріалів, які містяться в насосно-

компресорному відділенні, не повинна перевищувати їх добової потреби за умови 

зберігання в шафі, яка замикається. 

4.8.25 Забороняється для компресорів і насосів використовувати мастила, які 

не передбачені заводською інструкцією з експлуатації і не мають сертифікатів. 
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4.8.26. На час виконання газонебезпечних робіт у приміщенні насосно-

компресорного відділення ГНС, ГНП або технологічного блоку АГЗС та АГЗП 

насоси і компресори повинні бути зупинені і відключені від енергопостачання, а 

приміщення перевірено на відсутність газу. 

4.8.27 Компресори і насоси підлягають аварійній зупинці при: 

- витоках газу і несправностях запірної арматури; 

- появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; 

- виходу з ладу підшипників і сальникового ущільнення; 
 

- зміні припустимих параметрів мастила і води; 

- виходу з ладу електроприводу, пускової арматури; 

- несправностях муфтових з’єднань; 

- підвищенні або пониженні встановленого тиску газів у всмоктувальному і 

напірному газопроводах; 

- підвищенні рівня рідини в конденсатозбірнику – на всмоктуванні 

компресора вище за припустиме. 

4.8.28 Робота насосів і компресорів з вимкненою або несправною 

автоматикою, вимкненою аварійною вентиляцією, а також при непрацюючому 

блокуванні електроприводів насосів і компресорів з вентиляторами витяжних 

систем, запірних пристроїв на газопроводі до та після насосно-компресорного 

обладнання забороняється. 

4.8.29 Відомості про режим експлуатації і помічені несправності в роботі 

компресорів і насосів повинні фіксуватися в експлуатаційному журналі. 

4.8.30 Технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт 

технологічного обладнання повинні провадитися за вимогами цих Правил, 

НПАОП 1.1.23-1.18-80 «Правила технической эксплуатации систем 

газоснабжения Украинской ССР (далі - Правила технічної експлуатації», 

паспортів і інструкцій заводу-виготовлювача по монтажу і експлуатації 

обладнання. 

4.8.31 На ГНС, ГНП і АГЗС наказом власника (балансоутримувача) повинен 

призначатися відповідальний за експлуатацію систем вентиляції. 

4.8.32 Кожній вентиляційній системі повинно присвоюватись позначення і 

порядковий номер, які наносяться яскравою незмивною фарбою на кожусі 

вентилятора або поблизу вентилятора на повітроводі. 

4.8.33 На кожну вентиляційну систему повинен складатися паспорт, в якому 

позначаються схема установки, її продуктивність, тип і характеристика 

вентилятора та електродвигуна. 

4.8.34 Включення в роботу вентиляційних систем в 

вибухопожежонебезпечних приміщеннях провадиться за 15 хвилин перед 

початком роботи технологічного обладнання, при цьому спочатку повинні 

вмикатися витяжні системи. 

4.8.35 Вибухозахищений вентилятор повинен відповідати категорії і групі 

вибухонебезпеки сумішей відповідно до ГОСТ 12.1.011-78* «ССБТ. Смеси 

взрывоопасные. Классификация и методы испытаний» 

4.8.36 У місцях відбору повітря забороняється виконувати роботи, які 

можуть призвести до появи парів СВГ і забруднення повітря. 
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4.8.37 При непрацюючих системах припливної вентиляції зворотні клапани 

на повітроводах повинні бути в перекритому стані. 

4.8.38 При тимчасових несправностях систем автоматичного контролю 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) парів СВГ у повітрі приміщень при 

працюючому технологічному обладнанні повинні проводитися контрольні 

перевірки ГДК парів СВГ не рідше двох разів за зміну. 

Кількість місць і умови відбору встановлюються відповідно до інструкції. 

При цьому на кожному місці повинно відбиратися не менше двох проб. 

Концентрація парів СВГ у повітрі з результатами аналізу повинна 

фіксуватись в журналі перевірки загазованості і роботи вентиляції приміщень 

ГНС, ГНП, АГЗС. 

4.8.39 Порядок обслуговування і ремонту систем вентиляції визначається 

інструкціями з їх експлуатації, що затверджуються керівником, а також вимогами 

чинного законодавства. Відомості про ремонти і налагодження фіксуються в 

журналі, вказаному в п. 4.8.38 цих Правил. 

4.8.40 Випробування і налагодження вентиляційних систем повинні 

проводитися при введенні в експлуатацію, а також після: 

- капітального ремонту і переобладнання установок; 

- збільшення об’єму приміщень; 

- незадовільних результатів аналізу повітряного середовища. 

Випробування проводяться спеціалізованими підприємствами або спеціально 

організованими структурними підрозділами, які одержали дозвіл в органах 

Держгірпромнагляду відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03. 

Профілактичне обслуговування вентиляційних систем повинно проводитися 

за графіком і в строки, передбачені паспортами на обладнання. 

Результати випробувань, оцінка ефективності і профілактичного 

обслуговування вентиляційних систем фіксуються в їх паспортах. 

4.8.41 Зміни в конструкції вентиляційних систем вносяться тільки згідно із 

затвердженим проектом. 

4.8.42 Усі транспортні засоби, які заїжджають на територію виробничої зони 

ГНС, ГНП, АГЗС, повинні бути технічно справними та обладнуватись 

іскрогасником на вихлопній трубі. 

Забороняється розміщення автотранспорту, не зв’язаного з експлуатацією 

таких об’єктів, на їх територіях. 

4.8.43 Кількість залізничних цистерн або автоцистерн, які одночасно 

подаються на ГНС, ГНП не повинна перевищувати кількість постів зливу, 

передбачених проектом. 

4.8.44 Операції з підготовки до зливання СВГ із залізничних цистерн повинні 

проводитися після закінчення маневрових робіт, закріплення цистерн на колії і 

видалення локомотива з території ГНС, ГНП. 

4.8.45 Залізничні і автомобільні (надалі – АЦСГ) цистерни для перевезення 

СВГ  і рукави, за допомогою яких проводиться наливання або зливання СВГ, 

повинні заземлятися за допомогою переносних пристроїв заземлення. 
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4.8.46 Під час зливно-наливних операцій СВГ з АЦСГ або заправкою газом 

паливних балонів автомобілів, двигуни повинні бути зупинені, за винятком 

АЦСГ, обладнаних насосами з приводами від їхніх двигунів. 

В АЦСГ забороняється підвищувати тиск газу за рахунок підключення їх до 

балонів або установок стисненого природного газу. 

4.8.47 Вмикати двигуни автомашин дозволяється тільки після закінчення 

зливу-наливу, від’єднання заземлення рукавів і встановлення заглушок на 

запірних пристроях цистерн. 

4.8.48 Зливання і наливання СВГ під час грози, а також при вогневих роботах 

у виробничій зоні ГНС, ГНП і АГЗС забороняється. 

4.8.49 Зливання газу із залізничних цистерн у святкові і вихідні дні, в нічний 

час (при забезпеченні достатнього освітлення залізничної естакади і 

резервуарного парку) повинно проводитися бригадою в складі не менше трьох 

чоловік під керівництвом посадової особи і з письмового дозволу керівника  

(власника) або балансоутримувача підприємства. 

4.8.50 Відкривати засувки і вентилі на газопроводах слід плавно. 

4.8.51 Під час зливання газу із залізничних цистерн повинно забезпечуватись 

безперервне спостереження за тиском і рівнем газу в цистерні і резервуарі, в які 

подається газ. 

Між персоналом, який проводить зливно-наливні операції, і машиністами 

насосно-компресорного відділення повинен здійснюватися постійний телефонний 

або радіозв’язок. 

4.8.52 Зливні і заправні колонки, залізничні і автомобільні цистерни, 

автомобілі з балонами СВГ під час зливання і наливання СВГ залишати без 

нагляду забороняється. 

4.8.53 Тиск СВГ в газопроводах, які подають газ для наповнення балонів, не 

повинен перевищувати робочого тиску, на який вони розраховані. 

4.8.54 Наповнення, утримання, обслуговування і ремонт резервуарів і балонів 

повинні виконуватися згідно чинних нормативно-правових актів. 

4.8.55 Придатність автомобілів з балонами СВГ для наповнення скрапленим 

газом повинна підтверджуватися штампом в шляховому (маршрутному) листі 

водія, завіреному підписом відповідального з нагляду за технічним станом 

газового обладнання, встановленого на транспортних засобах. 

Порядок заправлення автомобілів, що належать юридичним та фізичним 

особам, визначається згідно „Порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку 

газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та 

автомобільного транспорту”, затвердженого наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 03.06.2002 № 332, зареєстрованого в Мінюсті України 

24.04.2003 № 331/7652. 

4.8.56 Забороняється наповнення резервуарів, заповнення цистерн АЦСГ і 

заправлення паливних балонів автомобілів шляхом зниження в них тиску за 

рахунок скидання парової фази в атмосферу. 

4.8.57 Наповнення на АГЗС та АГЗП балонів, не призначених для 

використання на автотранспорті, забороняється. 
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4.8.58 Максимальний рівень наповнення надземних резервуарів і цистерн не 

повинен перевищувати 85% геометричного об’єму, а підземних – 90% їх 

геометричного об’єму. 

Наповнення балонів СВГ повинно відповідати нормам, зазначеним пунктом 

9.1.23 НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, 

що працюють під тиском» (далі - НПАОП 0.00-1.07-94). 

4.8.59 Усі балони, незалежно від способу наповнення газом, повинні 

підлягати перевірці ступеню наповнення ваговим методом. Ця вимога не 

відноситься до паливних балонів автомобілів. 

Для перевірки ступеню наповнення методом зважування застосовуються 

ваги, які б забезпечували відхилення точності  зважування балонів місткістю:  

1 л – не більше 10 г; 5 л – не більше 20 г; 27 л і 50 л – не більше 100 г. 

Ваги перед початком робочої зміни повинні перевірятися майстром за 

допомогою гирі-еталона. На ГНС, ГНП повинен вестися журнал наповнення 

балонів у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.07-94. 

4.8.60 При перевищенні припустимого максимального рівня наповнення 

резервуарів, автоцистерн або балона надлишок газу повинен бути злитий. 

Газ з балонів зливається в спеціально призначені для цього ємкості, а з 

переповнених резервуарів і автоцистерн – в незаповнені резервуари бази 

зберігання. Видаляти надлишок газу з резервуарів і балонів шляхом випускання 

СВГ в атмосферу забороняється. 

4.8.61 Злив невипарених залишків із резервуарів, випарників і балонів 

повинен здійснюватися в спеціально обладнані для цього герметичні ємкості. 

Злив невипарених залишків у відкриту тару або у виробничу каналізацію 

забороняється. Злив невипарених залишків з балонів повинен проводитися на 

зливних пристроях. 

4.8.62 Усі наповнені балони повинні перевірятися на герметичність вентиля і 

різьбового з’єднання. 

Після наповнення та перевірки герметичності на штуцері вентиля 

встановлюється заглушка згідно вимог ДСТУ 2980-94. 

4.8.63 Кількість балонів, які знаходяться водночас в наповнювальному цеху 

ГНС і ГНП, не повинна перевищувати половини сумарної годинної 

продуктивності наповнювальних установок, при цьому розміщення балонів у 

проходах, а також у два яруси забороняється. 

4.8.64 При переміщенні балонів слід вживати заходів щодо запобігання їх 

падінню і пошкодженню. 

4.8.65 Кількість наповнених і порожніх балонів, розміщених на вантажно-

розвантажувальних майданчиках, не повинна перевищувати подвійної добової 

продуктивності наповнювального відділення. 

4.8.66 Резервуари та балони перед внутрішнім оглядом, гідравлічним 

випробуванням, ремонтом повинні бути вивільнені від газу, невипарених 

залишків, пропарені або промиті водою і відключені від газопроводів з 

установкою інвентарних заглушок. 
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4.8.67 Обробка резервуарів і балонів СВГ повинна проводитися шляхом їх 

пропарювання або продувки інертним газом, або заповненням теплою водою 

(понад 45°С). 

Час обробки обумовлюється виробничою інструкцією залежно від 

температури теплоносія. 

4.8.68 Вода після промивання і випробувань резервуарів і балонів повинна 

відводитися в каналізацію тільки через відстійники з сифонами, які б 

унеможливлювали попадання СВГ в каналізацію. Відстійник повинен періодично 

очищатися і промиватися чистою водою. 

Забруднення з відстійників повинні вивозитися в спеціально відведені місця. 

4.8.69 Заходи з очищення стоків і видалення вибухопожежонебезпечних 

продуктів повинні унеможливлювати утворення в системі каналізації 

вибухонебезпечної концентрації СВГ. 

4.8.70 Якість дегазації повинна перевірятися аналізом проб повітря, 

відібраного в нижній частині посудини, концентрація скраплених газів у пробі 

після дегазації не повинна перевищувати 20% НКМЗ газу. 

Результати дегазації балонів відображаються в спеціальному журналі, в 

якому зазначаються результати аналізу проб повітря після дегазації. 

4.8.71 Розгерметизація резервуарів і балонів без попереднього зниження в 

них тиску до атмосферного, а також застосування для дегазації повітря не 

допускається. 

4.8.72 Не допускається заміна запірних пристроїв на балонах, які не пройшли 

дегазацію. 

4.8.73 Внутрішній огляд і гідравлічне випробування підземних резервуарів 

провадиться один раз на 10 років, внутрішній огляд надземних резервуарів – один 

раз на 4 роки, а гідравлічне випробування їх – один раз на 8 років згідно вимог 

НПАОП 0.00-1.07-94. 

Внутрішній огляд і гідравлічне випробування  надземних резервуарів та 

резервуарів АЦСГ провадиться в строки, передбачені для надземних резервуарів.  

Спеціаліст, відповідальний за проведення внутрішнього огляду або ремонту 

резервуарів, повинен особисто перевірити встановлення заглушок на 

технологічних газопроводах обв’язки резервуара і готовність для проведення 

огляду інспектором. 

4.8.74 Роботи з відключення резервуарів, внутрішнього огляду, гідравлічного 

випробування та ремонту повинні виконуватись на підставі письмового дозволу 

керівника (власника) або балансоутримувача ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП і наряду - 

допуску. 

4.8.75 Пірофорні відкладення на стінках резервуарів, а також забруднення і 

відкладення, вилучені з резервуарів, повинні підтримуватися у вологому стані до 

вивезення їх з території ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП.  

Пірофорні відкладення слід відвозити в місця спеціально відведені санітарно-

епідеміологічною службою. 

4.8.76 Для запобігання самозайманню пірофорних відкладень у трубах, 

ділянки газопроводів з пірофорними відкладеннями повинні в день їх розкриття 

демонтуватись і складатися в безпечній зоні. 
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4.8.77 Введення в дію резервуарів, обладнання і трубопроводів після 

технічного опосвідчення або ремонту повинно проводитися на підставі  

письмового дозволу керівника (власника) або балансоутримувача ГНС, ГНП, 

АГЗС,АГЗП згідно вимог НПАОП 0.00-1.07-94. 

4.8.78 Льодові закупорювання в газопроводах СВГ повинні ліквідуватися 

паром, нагрітим піском, гарячою водою. 

Забороняється застосовувати для цієї мети вогонь, а також засоби, при яких 

можливе виникнення іскроутворення. 

Розігрів льодових закупорювань дільниць газопроводів, що мають дефекти, 

здійснюється з обов’язковим відключенням ділянки від загальної системи, з 

встановленням інвентарної заглушки і з додержанням вимог щодо виконання 

газонебезпечних робіт. 

4.8.79 На території виробничої зони та у вибухопожежонебезпечних 

приміщеннях ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП забороняється застосовувати відкритий 

вогонь і проводити роботи, при яких можливе виникнення іскроутворення, а 

також вносити сірники, запальнички і предмети паління. 

4.8.80 Ремонтні роботи з застосуванням відкритого вогню допускаються за 

умови виконання вимог НАПБ А 01.001-04 та виконання вимог інструкції 

безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухо-

пожежонебезпечних об’єктах, затвердженої керівником (власником) або 

балансоутримувачем і погодженої місцевим органом Держгірпромнагляду. 

4.8.81 Вогневі роботи повинні проводитися згідно із спеціальними планами, 

затвердженими керівниками (власниками) або балансоутримувачами ГНС, ГНП, 

АГЗС, АГЗП, і нарядом-допуском. План вогневих робіт повинен бути погоджений 

з органами Державного пожежного нагляду. 

4.8.82 В’їзд автомашин на АГЗС, АГЗП, у виробничу зону ГНС і ГНП, а 

також злив і налив СВГ під час виконання вогневих та газонебезпечних робіт не 

дозволяється. 

4.8.83 Протягом всього часу виконання вогневих робіт у приміщеннях 

виробничої зони повинна працювати витяжна вентиляція з механічним 

збудженням. 

4.8.84 Перед початком і під час вогневих робіт у приміщенні, а також у  

20-метровій зоні від робочого місця повинен проводитися аналіз повітряного 

середовища на наявність парів СВГ за допомогою газосигналізатора. 

З появою у повітрі парів СВГ, незалежно від концентрації, вогневі роботи 

повинні припинитися. 

4.8.85 Території, виробничі приміщення ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС, АГЗП 

повинні забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння, згідно  

НАПБ В.01.058-2008/112 „Правила пожежної безпеки для об’єктів зберігання, 

транспортування та реалізації нафтопродуктів”, затверджені наказом Мінпалива 

та енергетики України від 24.12.2008 № 658, зареєстровані в Мінюсті України  

16 березня 2009 р. № 235/16251. 

4.8.86 На території ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП повинні вивішуватися 

попереджувальні написи про заборону паління і застосування відкритого вогню. 
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4.8.87 На території ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП не допускається знаходження 

сторонніх предметів і горючих матеріалів. Проїзди і проходи повинні бути 

вільними. 

Чистий і використаний матеріал для обтирання повинен зберігатися окремо в 

металевих скриньках з щільно закритими кришками. 
 

4.8.88 На виробничій території не допускається перебування сторонніх осіб.  

В’їзд на територію АГЗС і заправка автомобілів з пасажирами, 

забороняється. 

4.8.89 При аварійному витоку газу необхідно зупинити технологічні процеси, 

заглушити двигуни в усіх автомашинах і вжити заходів щодо ліквідації витоку. 

При аварійному витоку газу з резервуарів або трубопроводів, розташованих 

на території підприємства, видалити сторонніх осіб із зони можливої 

загазованості, створити, де це можливо, парову завісу і вжити заходів щодо 

ліквідації витоку. 

Роботи з усунення витоків повинні виконуватися згідно з ПЛАС. 

4.8.90 У випадку загорання газу поблизу надземних резервуарів, останні 

потрібно зрошувати водою для запобігання підвищенню в них тиску. 

При виникненні вогню поблизу залізничних і автомобільних цистерн, їх слід 

негайно вивезти в безпечне місце. Якщо це зробити неможливо, цистерни 

необхідно зрошувати водою. 

4.8.91 Порядок відпуску СВГ споживачам встановлюється інструкцією, 

розробленою з врахуванням вимог цих Правил і затвердженою керівником 

(власником) або балансоутримувачем. 

4.8.92 Балони СВГ, які одержують підприємства для виробничих цілей, 

забороняється передавати іншим підприємствам, а також використовувати в 

побутових і комунально-побутових приладах, вони повинні мати білу 

розпізнавальну кільцеву смугу завширшки 100 мм і повинні бути опломбовані. 

4.8.93 Балони повинні транспортуватися на спеціально обладнаних 

транспортних засобах з накрученими на горловину запобіжними ковпаками і 

установленими на вихідних штуцерах вентилів заглушками, які відповідають 

вимогам ДСТУ 2980-94. 

Допускається перевезення балонів у вищезазначеному стані на вантажних 

автомашинах із звичайним кузовом з використанням дерев’яних ложементів або 

брусів, гумових або мотузкових кілець, і застосуванням заходів які запобігають 

переміщенню балонів, удару та падінню під час транспортування. 

4.8.94 В автомашинах, призначених для перевезення СВГ, вихлопні труби від 

двигунів повинні бути виведені до їх передньої частини. 

В автомашинах, які використовуються для перевезення балонів періодично 

або тимчасово, на вихлопній трубі протягом всього часу рейсів повинен 

встановлюватись іскрогасник. 

4.8.95 При перевезенні СВГ автомобільним транспортом повинні 

виконуватися вимоги безпеки перевезень, визначені чинним законодавством і 

цими Правилами. 
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4.8.96 Забороняється стоянка АЦСГ і автомашин, навантажених балонами, 

біля місць з відкритим вогнем і місць можливого масового скупчення людей 

(ринки, магазини, видовищні заклади і та ін.). 

4.8.97 Машину типу “клітка” і бортові машини з балонами у разі потреби 

дозволяється зупинити не більше як на 1 годину на відстані не менше 20 м від 

житлових будинків і 40 м від громадських будівель. 

АЦСГ у разі необхідності їх стоянки більше як на 1 годину дозволяється 

ставити на відстані не менше 30 м від житлових будинків і 50 м – від громадських 

будівель. Відстань від місця стоянки автомашин для перевезення СВГ до 

вигрібних ям, льохів і кришок колодязів підземних комунікацій повинна бути не 

менше 15 м. 

4.8.98 Балони з СВГ можуть зберігатися як в спеціальних приміщеннях, так і 

на відкритому повітрі за умови їх захисту від атмосферних опадів і сонячних 

променів. 

Зберігання в одному приміщенні балонів СВГ з балонами інших газів 

забороняється.  

Допускається зберігання балонів у кількості до 10 шт. в спеціальних шафах. 

4.8.99 Балони, заповнені СВГ та порожні балони, що пройшли опосвідчення в 

установленому порядку, повинні зберігатись у вертикальному положенні з 

встановленими на штуцері вентиля заглушкою, згідно ДСТУ 2980-94 та ковпаком.  

4.8.100 Спеціалізовані магазини з реалізації балонів СВГ можуть бути окремо 

розташовані або знаходитись при ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП. Спеціалізовані 

магазини з продажу газу повинні мати склади для зберігання балонів СВГ – 

спеціальні приміщення або відкриті площадки захищені від атмосферних опадів і 

сонячних променів, які повинні відповідати вимогам підрозділу „Проміжні склади 

балонів” ДБН В.2.5-20-2001. 

Роздрібна реалізація спеціалізованими магазинами балонів СВГ ємністю  

27 та 50 літрів повинна виконуватися згідно вимог розділу „Організація 

роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання газу ” „Правил роздрібної 

торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для 

побутових потреб населення та інших споживачів”, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1790. 

Балони з СВГ, які реалізуються споживачам, в т.ч. фізичним особам, повинні 

бути наповнені виключно на ГНС, ГНП. 

 

4.9 Резервуарні, балонні, групові, геотермальні,  

випарні, змішувальні та індивідуальні  

балонні установки СВГ 

 

4.9.1 Заправка балонів СВГ, призначених для використання в побуті, повинна 

здійснюватися спеціалізованими підприємствами газового господарства на 

газонаповнювальних станціях та пунктах з обов’язковим виконанням комплексу 

заходів, що забезпечують безпеку при застосуванні балонів та подальшою їх 

доставкою абонентам спеціально обладнаним автотранспортом з підключенням 

до газових приладів. 
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4.9.2 Роботи з наповнення, зберігання та реалізації балонів СВГ населенню 

можуть виконувати і інші суб’єкти підприємницької діяльності за умови їх 

відповідності всім вимогам, що ставляться до спеціалізованих підприємств 

газового господарства, які здійснюють газопостачання скрапленим газом 

житлового фонду, а саме: 

- суб’єкти підприємницької діяльності повинні мати статус юридичної особи 

та дозвіл Держгірпромнагляду; 

- діяльність по наповненню, зберіганню та реалізації балонів СВГ населенню 

повинна бути передбачена Статутом підприємства; 

- наявність виробничих підрозділів, необхідних для виконання видів 

діяльності, передбачених Статутом, забезпечених відповідними технічними 

засобами, нормативною і технічною документацією та укомплектованих 

навченими та атестованими у встановленому порядку фахівцями; 

- наявність виробничої інфраструктури, що комплексно забезпечує безпеку 

при заправці, зберіганні та реалізації балонів населенню (ГНС, ГНП споруджені 

згідно проекту, розробленому спеціалізованою організацією та ін.); 

- наявність засобів метрологічного забезпечення наповнення балонів та 

обліку СВГ; 

- виконання робіт по доставці балонів СВГ безпосередньо абонентам 

спеціально обладнаним автотранспортом та (при необхідності) робіт по заміні 

балонів абонентам; 

- наявність угоди з споживачами СВГ на виконання всього комплексу робіт, 

пов’язаних з постачанням балонів СВГ та технічного обслуговування 

індивідуальних газобалонних установок; 

- укладання договору з регіональним СПГГ на розмежування зон 

пооб’єктного обслуговування та взаємодію з АДС СПГГ при виконанні аварійних 

заявок; 

- погодження з регіональними СПГГ (ПЛАС); 

- відповідальності за безпеку постачання балонів СВГ та технічне 

обслуговування (ІГБУ) СВГ. 

4.9.3 Резервуарні, геотермальні, випарні, змішувальні, групові та 

індивідуальні балонні установки (ГБУ) СВГ (надалі – установки) повинні 

прийматися в експлуатацію одночасно з газовим обладнанням об’єктів, для яких 

вони призначені. 

4.9.4 До прийняття в експлуатацію резервуари СВГ, установки і їх 

газопроводи повинні бути випробувані на міцність і щільність відповідно вимог  

НПАОП 0.00-1.07-94, ДБН В.2.5-20-2001, з урахуванням розділу 7 цих Правил. 

При введенні в експлуатацію (до пуску газу) резервуарних установок, їх 

обладнання і обв’язувальні газопроводи повинні бути піддані контрольному 

опресовуванню згідно з вимогами розділу 7 цих Правил. 

4.9.5 Порядок експлуатації установок і заходи безпеки при виконанні всього 

комплексу робіт в процесі експлуатації визначаються Правилами технічної 

експлуатації з урахуванням рекомендацій заводів-виготовлювачів і вимогами 

підрозділу 4.8 та розділу 7 цих Правил. 
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4.9.6 Робочий тиск СВГ після регулятора установки повинен відповідати 

проекту. ЗСК і ЗЗК установок повинні настроюватися на тиск згідно з п. 4.4.6 цих 

Правил. 

4.9.7 Установки з несправностями, які можуть призвести до аварій в системі 

газопостачання або до нещасних випадків, повинні бути негайно зупинені. 

4.9.8 СВГ з пониженим вмістом пропану можуть використовуватись в 

резервуарних установках тільки за умови забезпечення випарювання рідини і 

запобігання можливої конденсації парів СВГ в зовнішніх газопроводах при 

низьких температурах повітря і ґрунту. 

4.9.9 Теплоносій у випарники повинен подаватися тільки після заповнення 

резервуарів СВГ. 

4.9.10 Злив газу в резервуари і заміну балонів слід проводити в денний час. 

4.9.11 Перед зливом СВГ в резервуари все обладнання установок і АЦСГ, а 

також гумовотканні рукави слід оглянути на їх відповідність вимогам цих Правил. 

Злив СВГ забороняється при виявленні несправностей, закінченні терміну 

чергового технічного опосвідчення резервуарів, відсутності залишкового тиску в 

них і відсутності на установках первинних засобів пожежогасіння. 

4.9.12 Для виконання зливу-наливу АЦСГ і резервуари в період зливу-наливу 

повинні з’єднуватись гумовотканними рукавами з штуцерами рідинної і парової 

фаз. 

АЦСГ і рукави перед зливом повинні заземлятися. Від’єднувати АЦСГ від 

заземлювального пристрою дозволяється тільки після закінчення зливу і 

установлення заглушок на штуцери вентилів. 

4.9.13 При наповненні резервуарів слід керуватися вимогами підрозділу 4.8 

цих Правил. Користування відкритим вогнем в місцях проведення зливно-

наливних операцій забороняється. 

4.9.14 При зливанні газу не допускається переповнювання резервуарів понад 

встановлений рівень. Відкачування надлишків СВГ і невипарених залишків з 

резервуарів повинно проводитись в АЦСГ. 

4.9.15 Після наповнення резервуарів повинна перевірятись герметичність 

з’єднань. Виявлені витоки СВГ повинні усуватися негайно. 

4.9.16 Технічне обслуговування установок повинно проводитися 1 раз на 3 

місяці при плюсових температурах зовнішнього повітря і не рідше 1 разу на 

місяць – при мінусових. 

4.9.17 При технічному обслуговуванні установок перевіряється: 

- запірна арматура, регулятори, випарники, запобіжні клапани, 

трубопроводи, фланцеві, різьбові, зварні з’єднання на витікання газу;  

- справність захисних кожухів, огорожі і запорів на них, а також 

наявність попереджувальних написів, укомплектованість засобами 

пожежогасіння; 

- наявність заглушок та справність різьби на штуцерах патрубків для 

приєднання рукавів при зливі СВГ з АЦСГ; 

- справність і параметри настроювання регуляторів тиску, при 

необхідності настроюють регулятор на заданий режим роботи; 
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- спрацювання запобіжних клапанів по тиску, згідно встановленого 

режиму роботи регуляторів тиску; 

- справність і правильність показання манометрів шляхом короткочасного 

їх відключення і повернення вказівної стрілки на нуль. 

4.9.18 Поточний ремонт установок повинен проводитись не рідше 1 разу на 

рік. Обсяг робіт визначається технічним станом обладнання. 

При ремонті установок повинні виконуватися роботи, які входять в технічне 

обслуговування, а також: 

- набивання сальників запірних пристроїв і змащування пробкових кранів, 

перевірка ходу запірних пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і 

зварних з’єднань; 

- розбирання регулятора, запобіжних пристроїв і запірної арматури, огляд, 

усунення несправностей та їх збирання і налагодження регулятора і 

запобіжних пристроїв на встановлені режими роботи. 

4.9.19 Плановий ремонт установок повинен проводитися за затвердженими 

графіками. 

В графіках слід враховувати терміни проведення планового ремонту, 

передбаченого паспортами заводів-виготовлювачів на окремі види обладнання. 

4.9.20 Резервуари і балони для СВГ підлягають технічному опосвідченню в 

строки згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.07-94 та п. 4.8.73 цих Правил. 

ГТУ підлягають технічному опосвідченню 1 раз на 5 років. У зв’язку з 

неможливістю (з конструктивних особливостей ГТУ) проведення внутрішніх 

оглядів, останні замінюються гідравлічним випробуванням. 

Дані про всі роботи з ремонту та технічного опосвідчення резервуарів 

вносяться до паспорту резервуара. 

4.9.21 При довготривалій зупинці резервуарної установки необхідно вжити 

заходів по підтриманню її та газопроводів в справному стані на весь термін 

зупинки. Відновлення роботи резервуарної установки СВГ після довготривалої 

зупинки необхідно виконувати згідно вимог п. 4.9.2. 

4.9.22 Під час заміни балонів забороняється користуватися відкритим 

полум’ям, вмикати і вимикати електроосвітлення. 

4.9.23 Застосування групових ГБУ для подачі газу житловим і громадським 

будинкам, будинкам промислових підприємств повинно відповідати вимогам 

ДБН В.2.5-20-2001. 

4.9.24 На огорожах майданчиків резервуарних, випарних, змішувальних 

установок і ГТУ, шафових групових ГБУ повинні бути попереджувальні написи 

“Вогненебезпечно. Газ”. 

4.9.25 Резервуарні, геотермальні, випарні, змішувальні та групові установки 

повинні забезпечуватись первинними засобами пожежогасіння згідно  

НАПБ В.01.058-2008/112 „Правила пожежної безпеки для об’єктів зберігання, 

транспортування та реалізації нафтопродуктів” та додатку 1. 

4.9.26 При потребі проведення поблизу установок СВГ робіт з будівництва 

або ремонту підземних інженерних мереж, а також в інших випадках, при яких 
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можливе пошкодження установки і газопроводів, організація, що веде роботи, 

повинна одержати письмовий дозвіл від організації, яка експлуатує установку і 

веде облік виданих дозволів. В письмовому дозволі повинні зазначатись умови і 

порядок проведення робіт. 

Про початок робіт організація, яка їх веде, повинна сповістити 

експлуатаційну організацію не пізніше ніж за 5 днів. 

У період проведення робіт експлуатаційна організація повинна здійснювати 

щоденний контроль. 

4.9.27 Забороняється застосування газових приладів, обладнаних 

газобалонними установками СВГ в громадських будинках та закладах торгівлі і 

громадського харчування, розташованих в житлових будинках. 

4.9.28 Забороняється застосування газових приладів, обладнаних газоба-

лонними установками ємністю понад 5 літрів СВГ в пересувних торгових точках. 

4.9.29 Забороняється розташування пересувних торгових точок, обладнаних 

газобалонними установками в місцях масового скупчення людей (стадіони, ринки, 

зупинки транспорту, входи в метро та інше). 

4.9.30 Джерелом газопостачання підприємств громадського харчування 

можуть бути балони з СВГ ємністю 27 або 50 л, які встановлені тільки  

зовні будинку, де розміщена кухня, відповідно вимог норм проектування 

шафових групових газобалонних установок, що наведені в ДБН В.2.5-20-2001. 
 

4.10 Захист сталевих споруд систем  

газопостачання від електрохімічної корозії  
 

4.10.1 Заходи з захисту від корозії повинні забезпечувати цілісність споруди  

протягом амортизаційного терміну її функціонування. 

4.10.2 Проектування, будівництво та експлуатація установок ЕХЗ споруд 

систем газопостачання повинна виконуватись за вимогами ДСТУ Б.В.2.5-29:2006 

„Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до 

захисту від корозії” (далі - ДСТУ Б.В.2.5-29:2006) затвердженого наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 22.12.2006 № 424 та ГСТУ 320.03329031.008.97 “Інструкція з 

електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу”, 

затвердженого ДАХК «Укргаз» 01.01.1997. 

4.10.3 Відповідальними за стан ЕХЗ споруд систем газопостачання є їх 

власники (керівники). 

4.10.4 Всі види захисту від електрохімічної корозії (надалі – ЕХЗ), 

передбачені проектом, повинні вводитись в дію до введення побудованих 

підземних споруд в експлуатацію. 

4.10.5 Діагностичні, налагоджувальні і експлуатаційні роботи на установках 

ЕХЗ, а також проведення електричних вимірювань повинні здійснюватися 

персоналом, який пройшов спеціальну підготовку і має посвідчення на право 

роботи з електроустановками напругою до 1000 В, з додержанням вимог: ПУЕ,  

ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», 
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затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 № 257, зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 13.01.98 № 11/22451 (далі –ДНАОП 1.1.10-1.07-01), 

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 №93/2533 (далі - НПАОП 

40.1-1.21-98), НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 

засобів», затверджені наказом Мінпраці України від 05.06.01 № 253 (далі - 

НПАОП 40.1.07-01), ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок», затверджені наказом Мінпраці 

України від 21.06.01 № 272 (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), «Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства 

палива та енергетики України від 25.07.06 № 258, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 25.10.06 за № 1143/1307 (далі – ПТЕЕС), «Правила улаштування 

електроустановок», затверджені наказом № 305 від 28.08.06р. Мінпаливенерго. 

4.10.6 Налагодження та експлуатація засобів ЕХЗ споруд систем 

газопостачання населених пунктів повинна здійснюватися спеціалізованими 

службами СПГГ або іншими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду 

на їх експлуатацію. На вказані служби покладається відповідальність за своєчасне 

виявлення небезпечних корозійних зон і вжиття заходів щодо їх ліквідації. Ці 

служби повинні мати у своєму складі персонал, навчений та допущений до цих 

видів робіт згідно з п.4.10.5 цих Правил і бути оснащеними необхідним 

обладнанням та приладами. 

4.10.7 Власники (балансоутримувачі) засобів ЕХЗ, повинні забезпечити їх 

періодичний технічний огляд і обслуговування, контрольні вимірювання значень 

захисних потенціалів сталевих підземних газопроводів, а також ремонтні роботи 

установок ЕХЗ та періодичну перевірку ефективності дії засобів ЕХЗ. 

4.10.8 Технічний огляд установок ЕХЗ виконується в терміни, які 

забезпечують їх безперебійну роботу, але не рідше, ніж: 

- установка дренажного захисту – один раз на тиждень; 

- установки катодного захисту – два рази на місяць; 

- установки протекторного захисту – один раз на шість місяців; 

4.10.9 При технічному огляді провадяться: 

- зовнішній огляд всіх елементів установок; 

- очищення шаф від пилу, води, бруду і та ін.; 

- перевірка правильності монтажу і відсутності механічних пошкоджень 

окремих елементів, стану контактів; 

- перевірка робочих параметрів установок, включаючи вимірювання: 

- на установках катодного захисту – випрямлений струм і напруга 

перетворювача, потенціал відносно землі в точці приєднання та в 

контрольних (опорних) точках та на межі зони захисту ЕЗУ; 

- на поляризованих електродренажних установках – струм дренажу, потенціал 

відносно землі в точці дренування та в контрольних (опорних) точках та на 

межі зони дії електрозахисних установок (далі – ЕЗУ); 
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- на установках посиленого дренажного захисту – випрямлена напруга, струм 

в ланцюгу дренажу і потенціал газопроводу в точці дренування та на межі 

зони дії ЕЗУ; 

на протекторних установках: 

- потенціал споруди відносно землі при відключеному протекторі; 

- потенціал протектору при розімкнутому ланцюгу “споруда-протектор”; 

- потенціал споруди відносно землі в контрольних (опорних) точках на межі 

зони дії протекторної установки і струм в ланцюгу “споруда-протектор” при 

включеному протекторі. 

4.10.10 При технічному обслуговуванні установок ЕХЗ виконуються, окрім 

робіт, вказаних в п. 4.10.9 цих Правил, також: 

- перевірка опору розтікання анодного та захисного заземлення один раз на 

рік, а також під час проведення ремонтних робіт; 

- перевірка електричного опору ізоляції установок ЕХЗ та з’єднувальних 

кабельних ліній – один раз на рік; 

- перевірка справності електроізолювальних з’єднань – один раз на рік; 

- потенціал в контрольних (опорних) точках та на межі зони захисту ЕХЗ – 

один раз в квартал. 

Порушення в роботі установок ЕХЗ повинні усуватися в термін не більше  

1 місяця з моменту виявлення порушення. Роботу з ремонту установок ЕХЗ, що 

вийшли з ладу, слід вважати як аварійну. 

4.10.11 Вимірювання потенціалів на газопроводах повинні проводитися в 

зонах дії блукаючих струмів не рідше 1 разу на 3 місяці, а також після кожної 

зміни корозійних умов, у зв’язку із зміною режиму роботи установок 

електропостачання електрифікованого транспорту, розвитку мережі джерел 

блукаючих струмів, газопроводів і інших підземних металевих інженерних мереж, 

а також після кожного капітального ремонту установок ЕХЗ.  

В інших випадках – не рідше 2 разів на рік. Двічі на рік повинен проводитись 

аналіз корозійного стану підземних сталевих газопроводів з побудовою діаграми 

зміщення потенціалів. 

В зонах дії блукаючих струмів щорічно необхідно виконувати вимірювання 

стаціонарних потенціалів газопроводів в нічний час. 

4.10.12 Експлуатаційна організація, яка виконує роботи з захисту сталевих 

підземних споруд, повинна мати карти-схеми газопроводів з позначенням місць 

розміщення установок ЕХЗ і контрольно-вимірювальних пунктів, дані про 

джерела блукаючих струмів.  

За результатами обстеження технічного стану газопроводів експлуатаційна 

організація повинна виконувати щорічний аналіз корозійного стану сталевих 

підземних споруд і ефективності роботи електрохімзахисту, захищеності 

газопроводів протягом часу експлуатації. 

4.10.13 При виявленні корозійно-небезпечних та знакозмінних зон 

газопроводів власником (балансоутримувачем) повинні вживатися заходи щодо їх 

ліквідації. Терміни виконання робіт визначаються експлуатаційною організацією, 

яка виконує роботи з захисту газопроводів, але не більше 1 місяця. До усунення 

анодних і знакозмінних зон власником (балансоутримувачем) газопроводів 
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повинні бути розроблені і вжиті заходи, які б гарантували безпечну експлуатацію 

газопроводів. 

4.10.14 Власники (балансоутримувачі) повинні забезпечити виявлення 

причин корозійних пошкоджень газопроводів. Кожний випадок наскрізного 

корозійного пошкодження газопроводів підлягає розслідуванню комісією, до 

складу якої повинен входити представник організації, яка виконує роботи з 

експлуатації ЕХЗ. 

4.10.15 Роботи і вимірювання в контрольно-вимірювальних пунктах в межах 

проїзної частини вулиць і доріг, на рейкових коліях трамваю і залізничних 

шляхах, джерелах електроживлення установок електрозахисту повинні 

виконуватися бригадою в складі не менше двох працівників, один з яких стежить 

за безпекою робіт. 

Проведення робіт і вимірювань у колодязях, тунелях і траншеях глибиною 

понад 1 м повинно виконуватися бригадою в складі не менше трьох працівників. 

4.10.16 Всі роботи працівників підрозділів з експлуатації ЕХЗ на тягових 

підстанціях і відсмоктувальних пунктах електротранспорту проводяться тільки за 

участю працівників підстанції. 

4.10.17 Металеві корпуси електроустановок, які не знаходяться під напругою, 

повинні мати занулення і захисне заземлення. 

4.10.18 Підключення захисних установок до електромережі змінного струму 

110/220 В повинно виконуватись представником підприємства-власника джерела 

електричного струму.  

4.10.19 При виконанні ЕХЗ інженерних підземних мереж приєднання 

газопроводів до установок ЕХЗ повинно здійснюватися на підставі проектів, які 

погоджені з СПГГ. 

4.10.20 Поточний ремонт установок ЕХЗ здійснюється в процесі експлуатації 

на підставі висновків технічного огляду або технічного обслуговування. 

Плановий ремонт установок ЕХЗ здійснюється щорічно. 

 

4.11 Електрообладнання 
 

4.11.1 Електрообладнання повинно експлуатуватися  відповідно до вимог 

ПУЕ, ПТЕЕС, НПАОП 40.1-1.01-97, цих Правил, інструкцій заводів-

виготовлювачів обладнання  та згідно чинних нормативно-правових актів. 

4.11.2 Електрообладнання об`єктів газопостачання та газоспоживання 

повинно періодично обстежуватися, випробовуватися, технічно обслуговуватися і 

ремонтуватися згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.01-97. 

4.11.3 Огляд електрообладнання і електропроводки ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП 

повинен проводитися: 

- на початку кожної робочої зміни – обслуговуючим персоналом; 

- щотижня – особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства-

власника; 

    4.11.4.  Огляд електрообладнання ГРП - при технічному обслуговувані. 
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4.11.5 Випробування електрообладнання проводиться СПГГ або іншими 

організаціями, що мають відповідні дозвільні документи, відповідно до вимог і 

норм, встановлених інструкціями заводів-виготовлювачів, НПАОП 40.1-1.01-97, 

ПТЕЕС. 

4.11.6 Прилади, за допомогою яких проводяться електричні вимірювання в 

вибухонебезпечних зонах, повинні бути вибухозахищеними. 

Рівень і вид захисту повинен відповідати категоріям і групам 

вибухонебезпечних сумішей. Допускається проводити вимірювання за допомогою 

приладів у нормальному виконанні за умови унеможливлення утворення 

вибухонебезпечних сумішей під час проведення вимірювань, забезпечення 

максимального обміну повітря, а також за наявності наряду-допуску на 

газонебезпечні роботи. 
4.11.7 Технічне обслуговування вибухозахищеного обладнання повинно 

проводитися не рідше одного разу на 6 місяців, при цьому відкриваються кришки 
оболонок, розбираються вводи (при потребі), проводиться огляд електричних 
частин електрообладнання і усуваються виявлені несправності, роботи повинні 
виконуватися персоналом, який пройшов перевірку знань відповідно до вимог 
НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕС з додержанням технічних і організаційних заходів. 

4.11.8 Після кожного розкривання вибухонепроникних оболонок повинна 
бути проконтрольована ширина щілини (зазору) в плоских з’єднаннях між 
зовнішніми частинами оболонки при нормальній затяжці кріпильних болтів. 
Товщина щупа повинна бути на 0,05 мм більшою від ширини щілини, вказаної в 
інструкції з експлуатації електрообладнання. Перевірка проводиться не менше як 
у чотирьох точках, розміщених рівномірно по периметру з’єднання. 

4.11.9 Експлуатація вибухозахищеного електрообладнання забороняється:  
- при несправних засобах вибухозахисту, блокування, заземлення апаратів 

захисту, порушенні схем управління захистом, пошкоджених проводах і 
кабелях; 

- при відкритих кришках оболонок, наявності на вибухозахищених поверхнях 
удавлювань, подряпин і відколів; 

-    при зміні заводської конструкції захисту; 
-    при відсутності пломб, знаків і написів вибухозахисту. 

4.11.10 Забороняється проводити ущільнення кабелю ввідного пристрою 
ізоляційною стрічкою, сирою гумою, обрізками оболонки гнучких гумових 
трубок. 

4.11.11 Порядок організації ремонту вибухозахищеного електрообладнання, 
обсяг і періодичність робіт повинні відповідати вимогам РД 16.407-89. 

4.11.12 Забороняється використання електрообладнання, виготовленого 
власними силами. Замінене вибухозахищене обладнання повинно бути не нижче 
від класу вибухонебезпечної зони, категорії і групи вибухонебезпечної суміші. 

4.11.13 Перевірка максимального струмового захисту, пускачів і автоматів 

повинна проводитися не рідше одного разу на 6 місяців. 

4.11.14 Роздільні ущільнення, які встановлені на трубах електропроводки 

повинні випробовуватися надлишковим тиском повітря 250 кПа протягом 3 хв.  
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За термін випробувань допускається падіння тиску не більше ніж до  

200 кПа.  

Терміни випробувань визначаються згідно ПТЕЕС. Випробування повинні 

проводитися 1 раз на рік (під час поточного ремонту). 

4.11.15 Заземлення будівель і технологічного обладнання ГРП, ШРП, ГНС, 

ГНП, АГЗС, АГЗП, вузлів обліку газу належить перевіряти не рідше одного разу 

на рік. Також перевіряються системи внутрішнього та зовнішнього заземлення 

газовикористовуючого обладнання об’єктів (котли і проточні водонагрівачі з 

вмонтованими насосами та електророзжигом та ін.), яке одночасно має 

підключення до електричної мережі змінного струму напругою більшою ніж  

12 вольт і системи вирівнювання потенціалів внутрішніх металевих мереж 

(комунікацій).  

 Вимірювання рекомендується провадити в періоди найменшої провідності 

ґрунту: 

- один раз – влітку при найбільшому просиханні ґрунту; 

- другий – взимку при найбільшому його промерзанні. 

Окрім періодичних перевірок і оглядів стан заземлень повинен перевірятися 

після кожного ремонту обладнання. 

4.11.16 Для визначення технічного стану заземлювальних пристроїв 

проводяться: 

- зовнішній огляд їх видимої частини; 

- огляд з перевіркою ланцюга між заземленням і елементами, які 

заземлюються (відсутність обривів і незадовільних контактів у проводці, яка 

з’єднує обладнання з заземлювальним пристроєм), та інші роботи згідно з 

ПТЕЕС; 

- вимірювання опору заземлювального пристрою; 

- вимірювання опору (перевірка технічного стану) ізолюючого секціонуючого 

з’єднання на межі внутрішнього і зовнішнього (підземного і надземного) 

газопроводів. 

4.11.17 Підлягає перевірці блискавкозахист об’єктів СПГГ ( в т.ч. ГРП, ШРП 

і ГРУ, вузлів обліку газу, надземних газопроводів, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП) та 

газифікованих об’єктів споживачів до пуску газу і під час їх експлуатації.  

Заземленню підлягають як окремо стоячі блискавковідводи, так і встановлені 

на будівлях і спорудах, а також блискавкоприймальні сітки і надземні металеві 

газопроводи, що проходять по зовнішнім стінам, покрівлям і опорам. 

Перевірка стану пристроїв захисту від блискавки повинна проводитися для 

будівель і споруд I і II категорій 1 раз на рік перед початком грозового сезону, для 

будівель і споруд III категорії – не рідше 1 разу на 3 роки. 

Перевірці підлягають цілісність і захищеність від корозії доступних огляду 

частин блискавковідводів і струмовідводів та контактів між ними, а також 

значення опору струму промислової частоти заземлювачів, який не повинен бути  

більшим ніж при первинному прийманні заземлювального пристрою в 

експлуатацію. 

4.11.18 Для аварійного освітлення на ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП 

застосовуються переносні вибухозахищені світильники напругою до 12 В. 
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4.12 Контрольно-вимірювальні прилади, засоби  

автоматизації, сигналізації і захисту 
 

4.12.1 Власник (балансоутримувач) систем газопостачання повинен 

забезпечити постійний технічний огляд і технічне обслуговування, поточний і 

капітальний ремонти контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації, 

сигналізації і захисту.  

4.12.2 Перевірка герметичності імпульсних трубопроводів і запірної 

арматури проводиться при технічних оглядах і обслуговуванні газового 

обладнання. 

4.12.3 Правильність показів манометрів повинні перевірятися:  

- не рідше 1 разу на тиждень за графіком огляду технічного стану шляхом 

короткочасного відключення приладів і повернення вказівної стрілки на 

нульову поділку; 

- не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або 

перевіреним робочим приладом, який має з приладом, який перевіряється, 

однакову шкалу і клас точності. 

4.12.4 Обсяг і періодичність робіт з технічного огляду, обслуговування і 

ремонту засобів вимірювальної техніки контролю, автоматизації і сигналізації 

повинні виконуватись згідно з вимогами стандартів, інструкцій заводів-

виготовлювачів і виробничих інструкцій. 

4.12.5 Періодичній повірці підлягають робочі засоби вимірювань: 

- манометри вказівні, самописні, дистанційні – не рідше 1 разу на рік; 

- ваговимірювальні прилади, які використовуються для контрольного 

зважування балонів СВГ– не рідше 2 разів на рік; 

- стаціонарні і переносні газоаналізатори, сигналізатори довибухових 

концентрацій газу системи автоматичної пожежної сигналізації та інші 

засоби вимірювань, які застосовуються для забезпечення безпеки - в 

терміни, установлені органами Держспоживстандарту; 

- гирі-еталони – не рідше 1 разу на рік. 

4.12.6 Не допускаються до застосування засоби вимірювань, у яких відсутні 

пломби або тавро, прострочений термін повірки, є пошкодження, стрілка при 

відключенні не повертається до нульової поділки шкали. 

4.12.7 Манометр повинен вибиратися з такою шкалою, щоб межа 

вимірювання робочого тиску знаходилася в другій третині шкали, а діаметр 

корпусу дорівнював залежно від висоти його установлювання, м: 

- до 2 – не менше 70 мм; 

- від 2 до 5 – не менше 160 мм; 

- 5 і понад – не менше 250 мм. 

На шкалі манометра повинна бути нанесена червона риска або прикріплена 

до корпусу плата, що вказує робочий тиск. Перед манометром повинен  

встановлюватись триходовий кран або інший аналогічний пристрій для продувки 

манометра, якщо конструкція манометра не передбачає продувки. 
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4.12.8 Значення величин спрацьовування автоматики безпеки і засобів 

сигналізації повинно відповідати параметрам, вказаним у технічному звіті 

налагоджувальної організації. 

Виписки параметрів налагодження вивішують на робочих місцях. 

Сигналізатори, які контролюють стан повітряного середовища, повинні 

спрацювати при концентрації газу в повітрі не вище 20% НКМЗ. 

4.12.9 Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації 

повинна проводитися в терміни, передбачені інструкціями заводів-

виготовлювачів, а у разі їх відсутності при виконанні технічного обслуговування 

та поточного або капітального ремонту. 

4.12.10 Перевірка сигналізаторів загазованості на відповідність встановленим 

параметрам повинна виконуватися за допомогою контрольної газової суміші. 

4.12.11 Експлуатація газового обладнання з несправними або відключеними 

контрольно-вимірювальними приладами, автоматикою безпеки, приладами 

блокування, сигналізації і захисту забороняється. 

4.12.12 Всі прилади, що зняті в ремонт або на перевірку та повірку, повинні 

замінюватися на ідентичні. 

4.12.13 Допускається за письмовим дозволом короткочасна робота окремих 

установок і агрегатів з відключенням приладів технологічного захисту, які 

забезпечують безпеку всіх режимів експлуатації, за умови вжиття заходів, які 

забезпечують безаварійне і безпечне ведення робіт.  

Перелік осіб, які мають право видачі дозволу, визначається наказом по 

підприємству. 

4.12.14 До заміни сигналізаторів загазованості безперервної дії контролювати 

концентрацію газу в повітрі виробничих приміщень необхідно переносними 

приладами. Періодичність контролю визначається наказом по підприємству для 

кожного конкретного об’єкта. 

4.12.15 Манометри резервуарних і групових балонних установок 

перевіряються щоразу до і після наповнення резервуарів (заміни балонів), а також 

під час проведення технічного обслуговування. Перевірка проводиться  

шляхом короткочасного виключення манометра. При цьому стрілка манометра 

повинна встановлюватися на нуль. 

4.12.16 Перевірка справності рівнемірів повинна проводитися  відповідно до 

вимог, зазначених в паспортах заводів-виготовлювачів. 

4.12.17 Ваги, які застосовуються для зважування балонів (в тому числі вагові 

пристрої карусельних установок і наповнювальних рамп) при наповненні, перед 

початком кожної робочої зміни повинні перевірятися майстром наповнювального 

цеху за допомогою гирі-еталона, про що робиться запис у журналі. 

4.12.18 Результати перевірки контрольно-вимірювальних приладів повинні 

заноситися до журналу, в якому зазначаються дата перевірки, найменування 

приладу, заводський номер та результати перевірки. Несправні прилади слід 

негайно замінювати справними. 

4.12.19 Технічне обслуговування і ремонт засобів контролю, автоматизації і 

сигналізації повинно здійснюватися спеціалізованими службами підприємств, які 

експлуатують дані засоби, або спеціалізованими підприємствами за договором. 
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4.12.20 Роботи з регулювання і ремонту КВП систем автоматизації, захисту і 

сигналізації в загазованих зонах забороняються. 

 

4.13 Експлуатація пристроїв автоматики, телемеханіки і  

автоматизованих систем управління технологічними  

процесами систем газопостачання 
 

4.13.1 Експлуатація пристроїв автоматизації, телемеханіки (надалі – ТМ) і 

автоматизованих систем управління технологічними процесами (надалі – 

АСУТП) повинна забезпечити безперебійну подачу газу в систему газопостачання 

та контроль технологічних параметрів. 

4.13.2 Робота обладнання систем газопостачання при здійсненні контролю з 

диспетчерського пульту дозволяється при виконанні умов: 

- розташування обладнання в приміщеннях, які замикаються, вхідні двері 

повинні обладнуватись засобами сигналізації, що контролює їх положення, а 

приміщення – освітлення приміщень у вибухозахисному виконанні; 

- оснащення обладнання засобами автоматизації, контролю і регулювання; 

- наявності в оперативному підпорядкуванні у диспетчера чергового 

персоналу, у чиї обов’язки входить виконання всіх робіт, пов’язаних з аварійною 

зупинкою і технічним обслуговуванням обладнання. 

4.13.3 Змонтовані системи і пристрої автоматизації і ТМ повинні прийматись 

в експлуатацію комісією відповідно до вимог СНиП 3.05.07-85 «Системы 

автоматизации». 

4.13.4 Налагодження пристроїв автоматизації, ТМ, обчислювальної техніки і 

зв’язку повинно здійснюватися відповідною службою СПГГ або спеціалізованою 

пусконалагоджувальною організацією, яка отримала дозвіл органів 

Держгірпромнагляду на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки. 

Пусконалагоджувальна організація надає технічний звіт про налагоджувальні 

роботи з параметрами настроювання і регулювання приладів і пристроїв, 

кресленнями і описом всіх змін (схемних і конструктивних), які були внесені в 

схеми. 

 

4.13.5 Після закінчення налагоджувальних робіт повинно проводитись 

комплексне випробування пристроїв. 

4.13.6 Експлуатація систем і пристроїв автоматизації і ТМ, обчислювальної 

техніки і зв’язку повинна здійснюватися спеціальними службами СПГГ, 

відповідними службами власника (балансоутримувача) або спеціалізованими 

підприємствами.  

Експлуатаційні організації повинні мати інструкції з технічного 

обслуговування і ремонту відповідних пристроїв і вести на них експлуатаційну 

документацію. 

4.13.7 Пристрої автоматизації і засоби протиаварійних захистів, які 

експлуатуються, повинні постійно знаходитися в робочому стані. Введення їх у 

роботу і виведення з неї провадиться тільки з дозволу відповідальної особи з 

врахуванням вимог п. 4.12.14 цих Правил. 
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4.13.8 Робота з засобами ТМ та засобами диспетчеризації на 

диспетчерському пункті повинна проводитися персоналом, який пройшов 

навчання і має відповідне посвідчення. 

Обслуговування засобів ТМ, диспетчеризації і АСУТП повинно 

здійснюватися відповідно до інструкції підприємства, яке обслуговує ці засоби. 

4.13.9 Усі випадки відмови засобів диспетчеризації, автоматизації і ТМ 

повинні фіксуватися в експлуатаційному журналі, в якому зазначаються характер, 

причини та заходи, яких було вжито щодо усунення недоліків. 

4.13.10 Періодичність і обсяг робіт з обслуговування і ремонту 

встановлюються  відповідно до інструкції заводів-виготовлювачів і проектної 

документації на влаштування пристроїв автоматизації і ТМ. 

Графік проведення робіт повинен бути затверджений керівником підпри-

ємства, яке експлуатує, засоби диспетчеризації ТМ та АСУ ТП.  
 

V ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ, 

СПОРУДЖЕННІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 

 

5.1 При проектуванні, будівництві та експлуатації систем газопостачання на 

підроблюваних територіях повинні виконуватися вимоги ДБН В.1.1-5-2000 

«Будинки та споруди на підроблюваних територіях та просідаючих грунтах», 

«Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания 

полезных ископаемых», Инструкции о порядке утверждения мер охраны зданий, 

сооружений и природных объектов от вредного влияния горных выработок та 

РДИ 204 УССР 025-91 «Инструкция по проектированию защиты, строительству и 

эксплуатации газопроводов на территории угольных бассейнов Украины» (далі - 

РДИ 204 УССР 025-91), затвердженої наказом Державного комітету житлово-

комунального господарства України від 20.02.91 № 168. 

Гірничі підприємства при розробці планів гірничих робіт на територіях, які 

мають системи газопостачання, зобов’язані погоджувати їх з власником систем 

газопостачання до початку робіт. 

5.2 На перетинах підземних газопроводів з іншими комунікаціями (водовід, 

каналізація, тепломережа, кабель і та ін.) повинні передбачатись захисні заходи, 

згідно РДИ 204 УССР 025-91. 

5.3 Конструкція кріплення електровиводів для вимірювання 

електропотенціалу газопроводу повинна бути гнучкою і допускати його 

переміщення. 
 

5.4 З’єднання сталевих труб повинно проводитися електродуговими 

методами зварювання. Газове зварювання допускається тільки для газопроводів 

надземного прокладання тиском до 0,3 МПа та діаметром не більше 100 мм. 

Зварні шви повинні відповідати вимогам ВБН А.3.1-36-3-96 «Сварка 

стальных газопроводов». 

5.5 Газопровід повинен укладатися на основу з малозащемленого ґрунту 

товщиною не менше 200 мм і присипатися цим же ґрунтом на висоту не менше 

300 мм. 
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5.6 При великих очікуваних деформаціях земної поверхні, визначених 

розрахунком, газопроводи необхідно прокладати надземним або наземним 

способом. 

5.7 Компенсатори на газопроводах, передбачені проектом, повинні  

встановлюватись до початку гірничих робіт. 

5.8 Для збільшення рухливості газопроводу в ґрунті в якості конструктивних 

заходів захисту від впливу переміщень ґрунтів місця приєднань врізань слід 

розташовувати в непрохідних каналах. 

5.9 СПГГ, які експлуатують газопроводи на підроблюваних територіях, де 

ведуться гірничі роботи, повинні мати служби, завданням яких є: 

- контроль за безпекою систем газопостачання при виконанні будівельно-

монтажних та ремонтних робіт; 

- вивчення і аналіз інформації про гірничі роботи, які можуть мати 

негативний вплив на безпеку систем газопостачання; 

- проведення контролю та прогнозування напружно-деформованого стану 

газопроводів в ході гірничих робіт на підроблюваних територіях; 

- забезпечення надійності і безпеки газопроводів в процесі інтенсивної 

деформації земної поверхні; 

- розробка спільно з гірничовидобувними підприємствами і проектними 

організаціями методів захисту газопроводів від впливу гірничих робіт та 

запобігання проникненню газу в суміжні підземні комунікації та споруди. 

5.10 Газопроводи і споруди, які розміщені на підроблюваних територіях, 

підлягають технічному обслуговуванню з періодичністю, вказаною в додатку 2. 

5.11 Обхід підземних газопроводів у період активної деформації земної 

поверхні до зняття напружень у газопроводах повинен проводитись щоденно. 

5.12 При закріпленні на місцевості траси газопроводів на підроблюваних 

територіях межі підроблюваних територій повинні закріплятися постійними 

знаками, з точними прив’язками до пікетажу траси. 

5.13 Після припинення деформації земної поверхні, якщо не передбачається 

повторне підроблювання, гумово-кордові компенсатори можуть бути замінені 

прямими вставками, а колодязі і ніші засипані ґрунтом.  

Після цього технічне обслуговування газопроводів виконується, як за 

звичайних умов експлуатації. Закінчення деформацій земної поверхні повинно 

бути підтверджене висновком маркшейдерської служби гірничого підприємства, 

яке здійснює гірничі роботи. 

5.14 В паспорти газопроводів, що експлуатуються на підроблюваних 

територіях, вноситься інформація про виконані та рекомендовані роботи по 

забезпеченню їх надійності та безпеки. 
 

5.15. Роботи по захисту газопроводів від впливу підроблюваних територій і 

по запобіганню проникнення газу в суміжні підземні комунікації і споруди 

повинні проводитися під контролем СПГГ. 

5.16 При проектуванні і будівництві об’єктів систем газопостачання в 

районах з сейсмічністю 7 і більше балів повинні виконуватися вимоги  

ДБН В.1.1-12:2006 “Будівництво у сейсмічних районах України”, а в районах зі 

здимистими, просідаючими і набухаючими ґрунтами – вимоги СНиП 2.02.01-83 
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«Основания зданий и сооружений» та ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки та споруди на 

підроблюваних територіях та просідаючих грунтах». 

5.17 При спорудженні систем газопостачання в складних інженерно-

геологічних умовах необхідно вжити додаткові, згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001, 

заходи безпеки: 

- при спорудженні газових колодязів в районах з сейсмічністю 7 і більше 

балів плити основи залізобетонних колодязів і монолітна залізобетонна 

основа колодязів з цегляними стінами повинні укладатися на ущільнену 

піщану подушку товщиною 100 мм; 

- газові колодязі, які будуються у здимистих ґрунтах, повинні бути збірними 

залізобетонними або монолітними, зовнішні поверхні стін колодязів повинні 

бути гладкими, оштукатуреними із залізненням. Для зменшення зчеплення 

між стінами і мерзлим ґрунтом рекомендується влаштовувати покриття зі 

смолистих матеріалів або зворотну засипку пазух гравієм або піщано-

гравійним ґрунтом. Перекриття колодязя в усіх випадках повинно 

засипатись піщано-гравійним або іншим нездимистим ґрунтом; 

- при будівництві в просідаючих макропористих ґрунтах під основою 

колодязів ґрунт повинен бути ущільнений. 

5.18 Труби, матеріали і технічні вироби, при спорудженні систем газо-

постачання в складних інженерно-геологічних умовах, повинні застосовуватися з 

урахуванням вимог ДБН В.2.5-20-2001та РДИ 204 УССР 025-91. 

 

VI СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВИХ  

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, КОТЕЛЕНЬ 
 

6.1 Вимоги розділу поширюються на парові котельні установки з 

паропродуктивністю 35 т/год і вище, водогрійні котельні установки з тепловою 

продуктивністю 210 ГДж/год (50 Гкал/год) і вище, паро-газові і газотурбінні 

установки теплових електростанцій ТЕС і ДРЕС (далі – ТЕС), а також на 

установки виробничих і опалювальних котелень з потужністю одиничного 

котлоагрегату 420 ГДж/год (100 Гкал/год) і вище. 

6.2 Проектування, будівництво і приймання в експлуатацію систем 

газопостачання газовикористовуючих установок, в тому числі  паро-газових і 

газотурбінних на електростанціях і котельнях, повинно здійснюватися згідно з 

вимогами цих Правил, розділу 7 ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-58-75,  

СНиП II-35-76 «Котельные установки» та іншими діючими нормативно-

правовими актами. 

6.3 Експлуатація систем газопостачання електростанцій і їх котелень повинна 

здійснюватися згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів та цих 

Правил. 

6.4 Подача газу від позаплощадкових газопроводів у розподільчу мережу 

ТЕС і їх котелень повинна здійснюватися: 

- для енергетичних, парових і водогрійних котлів – через газорегуляторні 

пункти або газорегуляторні установки, при цьому для ТЕС потужністю понад  
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1000 МВт, які використовують газ як основне або резервне паливо, повинні 

передбачатись два вводи і два ГРП з організацією взаємного резервування; 

- для газомазутних енергоблоків потужністю 800 МВт і вище – через блочний 

газорегуляторний пункт. 

6.5 Конструкція котлоагрегату, який спалює газове паливо, компонування 

газопальникових пристроїв та організація системи рециркуляції продуктів 

згорання в топці повинні забезпечувати стійкий процес горіння і контроль за цим 

процесом, а також унеможливлювати утворення невентильованих зон. 

6.6 Газоходи для відводу продуктів згорання котельних установок і газоходи 

системи рециркуляції, а також закриті простори, в яких розміщуються колектори, 

не повинні мати невентильованих ділянок. 

6.7 Конструкція топки і газоходів повинна розраховуватись на внутрішній 

тиск, який перевищує атмосферний. Величина перевищення визначається заводом 

– виготовлювачем котла і повинна бути записана в паспорті котла. 

6.8 Кількість вибухозапобіжних клапанів визначається розрахунком, а місця 

їх встановлення – проектом. 

6.9 У топці котла повинні встановлюватись пристрої, які забезпечують 

можливість нагляду за горінням і які унеможливлюють викид полум’я. Дверці 

лазів, люків і пристроїв для нагляду за горінням повинні бути щільними і мати 

запори, що унеможливлюють самовільне відкриття. 

6.10 Газові пальники, які застосовуються, повинні атестуватись і мати 

паспорти заводів-виготовлювачів. 

6.11 Газові пальники повинні стійко працювати без відриву і проскакування 

факела в діапазоні регулювання теплового навантаження котла. 

6.12 Котельні установки повинні обладнуватись технологічними захистами, 

які забезпечують безпеку всіх режимів експлуатації. 

6.13 Блокування, захист від зупинки котла і переведення його на понижене 

навантаження слід здійснювати за технічними умовами, погодженими з заводом – 

виготовлювачем котельної установки. 

6.14 Введення і виведення захистів і блокувань, які перешкоджають пуску та 

зупинці котла, повинні здійснюватись: 

для захистів із погасанням загального факела і факела розпалювального 

пальника – автоматично; 

для інших захистів або автоматично, або існуючими в схемах захистів 

засобами виводу-вводу; 

для періодичної перевірки згідно з графіком, затвердженим керівником 

енергопідприємства. 

Вивід з роботи пристроїв технологічного захисту, блокувань і сигналізації на 

діючому обладнанні дозволяється тільки в випадках необхідності їх відключення, 

обумовлених виробничою інструкцією. 

Відключення повинно виконуватися з дозволу начальника зміни і 

обов’язковим повідомленням головного інженера або начальника котельні та з 

оформленням відповідних документів. 

6.15 Проведення ремонтних і налагоджувальних робіт в колах увімкнених 

захистів забороняється. 
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Ремонтні і налагоджувальні роботи в ланцюгах увімкнених блокувань і 

сигналізації без одержання дозволу з відповідним оформленням, згідно чинного 

законодавства, забороняються. 

6.16 Система газопостачання агрегатів, які використовують газове паливо, 

може знаходитися в таких режимах: 

- пуск – при виконанні робіт з первісного пуску газу (після монтажу або 

капітального ремонту) або виводу з режиму консервації; 

- робочий – при роботі на газі; 

- резерв – газопроводи заповнені газом без надлишкового тиску; 

- консервація - при проведенні аварійних, планово-попереджувальних або 

інших видів ремонту установки або на системі газопостачання. 

У режимі резерву газопроводи можуть знаходитися під тиском газу при 

роботі котла на іншому виді палива. 

Стан газопроводів у режимах характеризується: 

- у робочому режимі – заповнені газом під тиском; 

- у режимі резерву – заповнені газом без надлишкового тиску; 

- у режимі консервації – звільнені від газу, продуті продувальним агентом 

(стиснутим повітрям або інертним газом). 

6.17 Зняття заглушок на газопроводах повинно виконуватися за нарядом-

допуском на виконання газонебезпечних робіт. 

Після зняття заглушок необхідно: 

- проведення контрольного опресовування газопроводів повітрям при  

тиску 0,07 МПа; 

- забезпечення швидкості падіння тиску за 1 годину не більше 60 даПа; 

-  розроблення технологічних карт із зняття заглушок або спеціальної 

інструкції з проведення газонебезпечних робіт з вказівкою порядку їх 

проведення. 

6.18 Пуск газу в газопроводи агрегату, який виводиться з режиму 

консервації, повинен проводитися після технічного обслуговування. 

6.19 При пуску після простою тривалістю понад 3 доби повинні перевірятися 

справність і готовність механізмів дуття і тяги агрегату, допоміжного обладнання, 

засобів контролю і управління механізмами і арматурою, а також працездатність 

захистів, блокувань і засобів оперативного зв’язку. 

При подачі на пальники енергетичних котлів газу та наявності резервного 

палива-мазуту і необхідності збереження циркуляції мазуту в мазутопроводах 

котла, повинна бути можливість виключення дії блокувань на газу на вхідний 

запірний орган мазутопроводу і рециркуляції із збереженням блокувань на всі 

запірні органи на мазуті перед пальниками.  

При пуску після простою тривалістю не більше 3 діб перевірці підлягають 

тільки обладнання, механізми, пристрої захисту, блокування, засобів контролю і 

управління, на яких проводився ремонт під час цього простою. 

6.20 Перед розпалюванням агрегату, який був у стані резерву, повинна 

проводитися передпускова перевірка герметичності затвору, запірних пристроїв 

перед пальниками і перевірка настроювання і спрацювання ЗЗК. Порядок, норми і 
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методи проведення передпускової перевірки встановлюються виробничою 

інструкцією з експлуатації котельної установки. 

Розпалювання котла при виявленні нещільності затворів забороняється. 

6.21 Заповнення газопроводів котла газом повинно проводитися при 

ввімкнених тягодуттьових пристроях у послідовності, вказаній в інструкції з 

експлуатації котельної установки. 

6.22 Продувка газопроводів котла через трубопроводи безпеки і пальникові 

пристрої забороняється. 

6.23 Перед розпалюванням агрегату повинна бути виконана вентиляція 

топки, газоходів (у тому числі і рециркуляційних), “теплого ящика” (при його 

наявності), а також повітропроводів протягом не менше 10 хвилин при відкритих 

шиберах газоповітряного тракту і при витраті повітря не менше 25% 

номінального. 

6.24 Вентиляція котлів, які працюють під наддувом, а також водогрійних 

котлів при відсутності димососів повинна здійснюватися дуттьовими 

вентиляторами і димососами рециркуляції (при її наявності). 

6.25 Розпалювання котлів з врівноваженою тягою повинно вестися при 

увімкнених димососах і дуттьових вентиляторах, а розпалювання котлів, які 

працюють під наддувом,– при ввімкнених дуттьових вентиляторах. 

6.26 Розпалювання котла, на якому відсутні ЗЗК у всіх пальників і визначена 

група запальних пальників, повинно розпочинатися з розпалювання цих 

пальників. При згасанні пальника повинна бути негайно припинена подача газу до 

нього, вимикатись його запобіжно запірний пристрій (далі – ЗЗП) і проведена 

вентиляція пальникового пристрою при повному відкритті запірного органу на 

повітропроводі до нього.  

Продовження розпалювання забезпечується розпалюванням наступних 

пальників. Повторне розпалювання відключеного пальника повинно бути 

проведене після усунення причин його згасання. 

Розпалювання інших пальників повинно проводитися тільки при всіх 

працюючих запальних пальниках. 

У разі не загорання або погасання при розпалюванні будь-якого з пальників, 

що не входить в розпалювальну групу, повинна бути припинена подача газу на 

цей пальник і вимкнений його запальний пристрій. 

Повторне розпалювання пальника можливе тільки після продувки його 

повітрям, усунення причини незагорання або згасання. 

6.27 Розпалювання котла, всі пальники якого обладнані ЗЗК і ЗЗП, може 

починатися з розпалювання будь-якого пальника в послідовності, вказаній в 

інструкції з експлуатації котельної установки. 

При згасанні пальника повинна бути негайно припинена подача газу до 

нього, вимикатись його ЗЗП і проведена вентиляція пальникового пристрою при 

повному відкритті запірного органу на повітропроводі до нього. 

Продовження розпалювання забезпечується розпалюванням наступних 

пальників. Повторне розпалювання відключеного пальника повинно бути 

проведене після усунення причин його згасання. 
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6.28 Відключення запального пристрою (далі - ЗП) пальника дозволяється 

проводити після встановлення стійкого горіння і стабілізації факела кожного 

конкретного пальника. 

6.29 При переведенні котла з твердого або рідкого палива на газ при 

багатоярусному компонуванні пальників першими повинні переводитися на газ 

пальники нижніх ярусів. 

6.30 Перед переведенням агрегату на спалювання газу повинна проводитись 

перевірка спрацювання ЗЗК і працездатності технологічних захистів і блокувань з 

газопостачання на спрацювання виконаних механізмів або на сигнал в обсязі, 

який не перешкоджає роботі агрегату. 

6.31 У випадку повного відриву факела в топці (згасання топки) повинні бути 

негайно припинена подача газу до агрегату і відключатись всі ЗП.  

Повторне розпалювання повинно проводитися тільки після усунення причин 

погасання факела, вентиляції топки котла, газоходів, включаючи рециркуляційні, 

“теплого ящика”. 

6.32 При зупинці агрегату слід: 

- припинити подачу газу у внутрішні газопроводи котла і до пальників; 

- відкрити запірні пристрої на продувних трубопроводах і трубопроводах 

безпеки; 

- відключити ЗЗП і ЗП пальників; 

- виконати вентиляцію топки, газоходів і “теплого ящика” (коли він є) 

протягом 10 хвилин; 

- відключити тягодуттьові механізми котла. 

6.33 Подача газу в газопроводи котла повинна негайно припинятись 

персоналом у випадках: 

- неспрацювання технологічних захистів, які передбачені на котельній 

установці; 

- розриву газопроводів котла; 

- вибуху в топці, вибуху або загорання горючих відкладень у газоходах, 

неприпустимого розігріву несучих балок каркаса котла; 

- обвалення обмуровки, а також інших пошкоджень конструкцій, які 

загрожують персоналу або обладнанню; 

- зникнення напруги на пристроях дистанційного або автоматичного 

управління; 

- пожежі, яка загрожує персоналу або обладнанню, а також системам 

управління агрегату. 

6.34 Аварійна зупинка агрегату здійснюється діями захистів і блокувань, а 

при потребі – діями персоналу. 

При цьому необхідно: 

- припинити подачу газу у внутрішні газопроводи і до пальників котла 

закриттям відповідних запірних органів; 

- відкрити запірні пристрої на трубопроводах безпеки; 

- відключити ЗЗП і ЗП пальників. 

6.35 При виведенні агрегату або системи газопроводів у резерв повинні 

перекриватись: 
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- запірний пристрій (з електроприводом) на газопроводі до агрегату; 

- запірні пристрої на газопроводі перед кожним пальником; 

- ЗЗП на загальному внутрішньому газопроводі до агрегату і перед кожним 

пальником. 

Після цього слід відкрити запірний пристрій на продувних газопроводах і 

трубопроводах безпеки. Після закінчення операції заглушка за запірним 

пристроєм на відгалуженні газопроводу до котла не встановлюється. 

6.36 При виведенні газопроводів агрегату в режим консервації, а також перед 

виконанням робіт, пов’язаних з розбиранням газової арматури, приєднанням і 

ремонтом внутрішніх газопроводів агрегату, роботою всередині 

котла, – перші за ходом газу запірні пристрої повинні бути перекриті з 

встановленням за ними заглушок. 

Газопроводи повинні вивільнятись від газу і продуватись інертним газом, 

парою або повітрям. 

6.37 Внутрішній огляд, роботи в середині топки і ремонт агрегатів 

виконуються тільки за нарядом-допуском. 

Перед виконанням цих робіт необхідно виконати вимоги п. 4.6.22 цих 

Правил. 

При виявленні газу в верхній частині топки і “теплого ящика” приступати до 

роботи не дозволяється. 

6.38 Експлуатація обладнання повинна здійснюватися за вимогами до: 

- установок електрохімічного захисту від корозії – розділ 4.10; 

- електрообладнання – розділ 4.11; 

- контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації, блокування і 

сигналізації – розділ 4.12. 

6.39 Виконання газонебезпечних робіт здійснюється згідно з вимогами 

розділу 7 цих Правил. 

6.40 Технічне обслуговування газопроводів, газового обладнання ТЕС і їх 

котелень здійснюється згідно з графіками, затвердженими керівником 

підприємства. 

6.41 Згідно затверджених графіків повинні виконуватися: 

- огляд технічного стану; 

- перевірка параметрів спрацьовування ЗЗК та ЗСК, встановлених в ГРП; 

- перевірка працездатності запальних пристроїв та захисно-запальних 

пристроїв, які включені в схеми захисту і блокування котлів; 

- перевірка щільності фланцевих з’єднань, різьбових і зварних з’єднань 

газопроводів, сальникових набивок арматури за допомогою приладів або 

мильної емульсії; 

- контроль загазованості повітря в помешканнях ГРП і котельної зали; 

- перевірка працездатності автоматичних сигналізаторів загазованості в 

помешканнях ГРП і котельної зали; 

- перевірка спрацювання устроїв технологічного захисту, блокування і дії 

сигналізаторів; 

- включення і відключення газопроводів і газового обладнання в режими 

резерву, ремонту та консервації; 
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- проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому 

обладнанні; 

- виробничий контроль по забезпеченню безпечної експлуатації. 

6.42 Огляд технічного стану повинен проводитись в терміни, які 

забезпечують безпеку і надійність експлуатації систем газопостачання, але не 

рідше 1 разу в зміну для ГРП, внутрішніх газопроводів котельної і котлів,  

1 разу на місяць для надземних газопроводів і в відповідності з цими Правилами 

для підземних газопроводів. 

6.43 Огляд ГРП повинен проводитись двома робітниками. 

6.44 Підтягування сальників на арматурі, відкачка конденсату із дренажних 

устроїв газопроводів з тиском більше 0,6 МПа не допускається. 

6.45 Експлуатація газопроводів і газового обладнання з виявленими при 

огляді порушеннями забороняється. 

6.46 Перевірка параметрів спрацювання ЗЗК та ЗСК повинна проводитись не 

рідше 1 разу в 6 місяців, а також після ремонту газового обладнання. 

6.47 Запобіжно-скидні клапани в ГРП повинні настроюватись на параметри, 

які забезпечують початок їх відкриття при перевищені величини максимального 

робочого тиску на виході із ГРП не більше чим на 15%, а запобіжно-запірні 

клапани, в тому числі вмонтовані в регулятори тиску, - при перевищені робочого 

тиску не більше чим на 25%. 

6.48 При настроюванні і перевірці параметрів спрацювання ЗЗК та ЗСК не 

повинен змінюватись робочий тиск газу після регуляторів тиску на виході із ГРП. 

6.49 Перевірка спрацювання ЗЗК котлів і пальників повинна проводитись 

перед розпалюванням котла на газі після простою більше 3 діб, перед плановим 

переведенням котла на спалення газу, а також після ремонту газопроводів котла. 

6.50 Очищення фільтра необхідно проводити при досягненні максимально-

допустимого значення перепаду тиску, вказаного в паспорті заводу - 

виготовлювача. 

6.51 Контроль загазованості в приміщенні ГРП та котельні повинен 

проводитись стаціонарними сигналізаторами загазованості або переносним 

приладом із верхньої зони приміщення не рідше 1 разу в зміну. 

6.52 При виявленні концентрації газу необхідно організувати додаткову 

вентиляцію приміщення, виявити причину і негайно усунути витоки газу. 

Перевірка стаціонарних сигналізаторів загазованості на спрацювання повинна 

проводитися не рідше 1 разу на 6 місяців контрольною сумішшю. 

6.53 Перевірка спрацювання устроїв технологічного захисту і дій по 

максимальному і мінімальному тиску газу в газопроводах проводиться в терміни, 

які вказані в інструкціях заводів-виготовлювачів, але не рідше 1 разу на 6 місяців. 

При перевірці не повинен змінюватись робочий тиск газу в газопроводах. 

6.54 Технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання повинно 

проводитись не рідше 1 разу на 6 місяців. 
 

Обслуговування повинно здійснюватись бригадою в складі не менше трьох 

працівників під керівництвом майстра з оформленням наряду-допуску на 

проведення газонебезпечних робіт. До проведення технічного обслуговування 

можуть залучатись організації, які мають дозвіл на проведення таких робіт. 
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6.55 До початку виконання робіт з технічного обслуговування належить 

провести перевірку робочої зони приміщення (котельні, ГРП та ін.) на 

загазованість з відміткою в наряді-допуску. 

6.56 При технічному обслуговуванні ГРП повинні виконуватись: 

- перевірка ходу і щільність затвору вимикаючих устроїв (засувок, кранів, 

ЗЗК і ЗСК); 

- перевірка щільності фланцевих і зварних з’єднань газопроводів, 

сальникових набивок арматури приладовим методом або мильною 

емульсією; 

- перевірка щільності місць проходження з’єднань, приводних механізмів з 

регулюючими клапанами; 

- огляд та очищення фільтрів; 

- перевірка з’єднань приводів з регулюючими клапанами, усунення люфта 

та інших несправностей в кінематичній передачі; 

- продувка імпульсних ліній приладів засобів вимірювання, запобіжних 

запірних і регулюючих клапанів; 

- перевірка параметрів настроювань ЗЗК та ЗСК; 

- змащення тертьових частин, перенабивання (підтягання) сальників 

арматури, при необхідності, очищення. 

6.57 При технічному обслуговуванні внутрішніх газопроводів повинні 

виконуватись: 

- перевірка щільності фланцевих і зварних з’єднань газопроводів, 

сальникових набивок арматури приладами або мильною емульсією; 

- перенабивання (підтягання) сальників арматури, при необхідності, 

очищення; 

- продувка імпульсних ліній засобів вимірювань. 

6.58 При відключенні обладнання сезонної дії повинні встановлюватись 

заглушки. 

6.59 Поточний ремонт газопроводів і газового обладнання повинен 

проводитись не рідше 1 разу на 12 місяців на відключеному обладнанні і 

газопроводах з встановленням заглушок на границях ділянки, що відключається. 

6.60 До початку і в процесі виконання робіт повинен здійснюватись контроль 

повітря робочої зони. При концентрації газу в приміщенні понад 20% нижньої 

межі займистості, роботи слід припинити. 

Після закінчення робіт газопроводи повинні випробуватись на щільність, а 

після зварювальних робіт – на міцність і щільність у відповідності з діючими 

нормами. 

Результати випробувань заносяться в паспорт газопроводу. 

6.61 Перегляд режимних карт на газові котли повинен здійснюватись з 

періодичністю не рідше 1 разу на 2 роки, а також після капітального ремонту 

котла, заміни газових пальників. 
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VII ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ 
 

7.1 Газонебезпечними вважаються роботи, які виконуються в загазованому 

середовищі або при виконанні яких можливе надходження в робочу зону газу, а 

також роботи в умовах недостатнього вмісту кисню (об’ємна частка менше 20%). 

До газонебезпечних робіт належать: 

7.1.1 Приєднання новозбудованих газопроводів до діючої системи 

газопостачання. 

7.1.2 Пуск газу в системи газопостачання об’єктів при введенні в 

експлуатацію, після ремонту чи реконструкції, виконання 

пусконалагоджувальних робіт; введення в експлуатацію ГРП, ШРП, ГНС, ГНП, 

АГЗС, АГЗП, резервуарів СВГ. 

7.1.3 Технічне обслуговування і ремонт діючих зовнішніх і внутрішніх 

газопроводів, споруд систем газопостачання, комбінованих будинкових 

регуляторів тиску, газообладнання ГРП, ШРП, ГРУ, газовикористовувачих 

установок, обладнання насосно-компресорних і наповнювальних відділень, 

зливних естакад ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, резервуарів СВГ, а також 

вибухозахищеного електрообладнання. 

7.1.4 Робота на байпасі ГРП, ШРП і ГРУ. 

7.1.5 Усунення закупорок, установка і зняття заглушок на діючих 

газопроводах, а також від’єднання від газопроводів агрегатів, обладнання і 

окремих вузлів. 

7.1.6 Відключення від діючих газопроводів, консервація і реконструкція 

газопроводів і газовикористовуючого обладнання сезонної дії об’єктів систем 

газопостачання. 

7.1.7 Виконання зливно-наливних операцій на резервуарних установках ГНС, 

ГНП, АГЗС, АГЗП і АЦЗГ, заповнення СВГ резервуарних установок, злив СВГ з 

несправних і переповнених балонів, злив невипарних залишків, заправка 

газобалонних автомашин і балонів. 

7.1.8 Ремонт і огляд колодязів, видалення води і конденсату з газопроводів і 

конденсатозбірників. 

7.1.9 Підготовка до технічного огляду резервуарів і балонів СВГ і його 

проведення. 

7.1.10 Розкриття ґрунту в місцях витоку газу до їх усунення. 

7.1.11 Всі види робіт, які пов’язані з виконанням вогневих і зварювальних 

робіт на діючих газопроводах, ГРП, ШРП, установках СВГ і у виробничих зонах 

ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП. 

7.1.12 Технічне обслуговування і ремонт побутових газовикористовуючих 

приладів і апаратів. 

7.1.13 Роботи у технологічних апаратах, резервуарах, цистернах, колекторах, 

колодязях, тунелях, приямках тощо. 
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7.2 Газонебезпечні роботи, які перелічені в п. 7.1 цих Правил, повинні 

виконуватися під керівництвом інженерно-технічного працівника або майстра, які 

мають достатній досвід їх виконання та пройшли у встановленому порядку 

перевірку знань цих Правил.  

Допускається без інженерно-технічного працівника або майстра під 

керівництвом уповноважених осіб виконання наступних газонебезпечних робіт: 

- приєднання без застосування зварювання до діючих газопроводів 

низького тиску вводів у будинки діаметром не більше 50 мм; 

- приєднання або від’єднання без застосування зварювання окремих 

побутових газових приладів, апаратів і лічильників газу; 

- подача газу в системи газопостачання окремих квартир у житлових 

будинках квартирного типу, садибних та дачних житлових будинків; 

- проведення ремонтних робіт без застосування зварювання і газового 

різання на газопроводах низького і середнього тиску діаметром не більше 

50 мм; 

- введення в експлуатацію індивідуальних балонних установок; 

- наповнення СВГ резервуарів і балонів у процесі їх експлуатації; 

- огляд і вентиляція колодязів; 

- перевірка і видалення конденсату з конденсатозбірників; 

- злив невипарених залишків СВГ з резервуарів і балонів; 

- заправка газобалонних автомобілів; 

- технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газовикористовуючих 

установок, ГРП, ШРП, ГРУ, ГНС, АГЗС і установок СВГ. 

7.3 Газонебезпечні роботи повинні виконуватися бригадою в складі не менше 

двох працівників. Введення в експлуатацію індивідуальних ГБУ, а також окремих 

газових приладів і апаратів у житлових будинках, технічне обслуговування 

газового обладнання житлових і громадських будинків можуть виконуватися 

одним працівником. 

Допускається СПГГ проводити технічний огляд ГРП, які розташовані в 

окремих будівлях, вбудованих і прибудованих до будов з відокремленим входом, 

одним працюючим за інструкцією, яка містить додаткові заходи безпеки. 

Огляд ГРП, обладнаних системами телемеханіки, розташованими в шафах, на 

відкритих площадках, а також ГРУ може провадитися одним працівником. 

Ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах глибиною 

понад 1 м, колекторах і резервуарах повинні виконуватися бригадою не менше як 

із трьох працівників. 

7.4 На виконання газонебезпечних робіт повинен видаватися наряд-допуск, в 

якому передбачаються основні заходи безпеки виконання цих робіт. Наряд-

допуск оформляється згідно додатку 3. 

7.5 Уповноважені особи, що мають право видавати наряди-допуски, 

призначаються наказом по підприємству, з числа керівників чи інженерно-

технічних працівників, що пройшли у встановленому порядку перевірку знань 

цих Правил. 
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7.6 Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в 

аналогічних умовах постійним складом працюючих, можуть проводитися без 

оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт 

виробничими інструкціями та інструкціями з безпечних методів роботи. 

До таких належать роботи, перелічені в пп. 7.1.4, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.12, а також 

технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання без відключення 

газу, технічне обслуговування запірної арматури і компенсаторів, злив СВГ з 

залізничних цистерн і АЦСГ, наповнення СВГ резервуарів і балонів, роботи на 

газовикористовуючих установках, котлах і агрегатах. 

На кожному підприємстві повинен розроблятися перелік газонебезпечних 

робіт, які виконуються без керівництва ІТП (майстра), а також без оформлення 

наряду-допуску за інструкціями, дотримання яких забезпечує їх безпечне 

проведення. 

Первинне виконання вищезгаданих робіт проводиться з оформленням 

наряду-допуску. 

Якщо роботи, крім газонебезпечних, відносяться до вогневих, то їх слід 

виконувати тільки за нарядом-допуском на виконання газонебезпечних робіт в 

газовому господарстві. 

7.7 За нарядом-допуском і спеціальним планом, затвердженим керівником 

СПГГ, чи керівником підприємства у разі виконання робіт силами власної газової 

служби, виконуються: 

- пуск газу в газові мережі населених пунктів, у газопроводи середнього і 

високого тиску; 

- роботи з приєднання газопроводів середнього і високого тиску до діючих 

систем газопостачання; 

- ремонтні роботи в ГРП ШРП і ГРУ, у виробничій зоні ГНС, ГНП, АГЗС, 

АГЗП із застосуванням зварювання і газового різання; 

- ремонтні роботи на діючих газопроводах середнього і високого тисків з 

застосуванням зварювання і газового різання; 

- зниження і відновлення робочого тиску газу в газопроводах середнього і 

високого тиску; 

- припинення і відновлення подачі газу в цілому на об’єкт; 

- первинне заповнення резервуарів зрідженим газом на ГНС, ГНП, АГЗС, 

АГЗП. 

7.8 Особі, відповідальній за виконання газонебезпечних робіт, повинен 

видаватися завчасно наряд-допуск з спеціальним планом їх виконання для 

своєчасної підготовки до роботи. 

7.9 В спеціальному плані виконання газонебезпечних робіт вказуються: 

особи, що здійснюють керівництво та несуть відповідальність за проведення 

газонебезпечної роботи, список учасників робіт, послідовність проведення робіт, 

розташування працівників, потреба в технічних засобах, обладнанні та 

інструменті, заходи безпеки при виконанні робіт. 

7.10 До спеціального плану виконання газонебезпечних робіт і наряду-

допуску додається виконавчо-технічна документація із зазначенням місця і 

характеру роботи, що виконується. Перед початком проведення газонебезпечних 
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робіт особа, відповідальна за їх проведення, повинна перевірити відповідність 

виконавчого креслення фактичному стану об’єкта, провести інструктаж 

виконавцям з охорони праці та пожежної безпеки на місці проведення робіт. 

7.11 Роботи з локалізації і ліквідації аварій провадяться без наряду-допуску 

до усунення прямої загрози безпеці людей та довкіллю. Після усунення загрози 

роботи з відновлення системи газопостачання повинні проводитися за нарядом-

допуском. 

У випадку, коли локалізація та ліквідація аварії здійснюється виключно 
аварійною службою, складання наряду-допуску не вимагається. Роботи з 
локалізації аварій виконуються в будь-який час під безпосереднім наглядом 
керівника робіт або фахівця. 

7.12 В наряді-допуску вказуються термін його дії, час початку і закінчення 

роботи. При неможливості закінчити роботу у встановлений термін наряд-допуск 

підлягає продовженню особою, яка його видала. 

Наряди-допуски реєструються в журналі за формою згідно з додатком 4. 

Керівник газонебезпечною роботою, отримуючи наряд-допуск і повертаючи 

його після закінчення роботи, повинен поставити свій підпис у журналі. 
7.13 Наряди-допуски повинні зберігатися не менше одного року.  
Наряди-допуски, які видаються на приєднання в діючі газопроводи, на 

первинний пуск газу, виконання ремонтних робіт на підземних газопроводах із 
застосуванням   зварювання,   зберігаються   постійно   у   виконавчо-технічній 
документації. 

7.14 Якщо газонебезпечні роботи, згідно наряду-допуску, проводяться понад 
1 день, керівник робіт повинен щоденно доповідати про їх хід особі, яка видала 
наряд-допуск. 

7.15 До початку газонебезпечних робіт, що проводяться за нарядом-
допуском, їх керівник безпосередньо на місці робіт зобов’язаний проінструк-
тувати під розписку в наряді-допуску всіх учасників робіт щодо заходів безпеки. 

7.16 В процесі виконання газонебезпечної роботи всі розпорядження повинні 
надаватися виключно керівником газонебезпечних робіт. Інші посадові особи і 
керівники, які беруть участь чи присутні при виконанні газонебезпечних робіт, 
можуть давати вказівки виконавцям тільки через керівника робіт. 

7.17 Газонебезпечні роботи повинні виконуватися в світлий час доби, а при 
ліквідації наслідків аварійної ситуації – цілодобово. 

7.18 Приєднання газопроводів і об’єктів до діючої системи газопостачання 
повинно проводитися тільки під час пуску газу. 

В окремих випадках допускається виконувати приєднання в діючу систему 
газопостачання вузлів підключення з запірною арматурою для подальшого 
підключення газопроводів, які будуються. В цьому випадку після запірної 
арматури необхідно передбачити патрубок довжиною не менше 0,5 м з 
заглушкою.  

7.19 Зниження тиску газу в діючому газопроводі при виконанні робіт з 
приєднання до нього нових газопроводів повинно проводитися за допомогою 
вимикаючих пристроїв або регуляторів тиску. Скидний газ повинен спалюватися. 
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7.20 Надлишковий тиск повітря в газопроводах, які приєднуються, повинен 
зберігатися до початку робіт з  приєднання або пуску газу. 

7.21 Приєднання газопроводів до діючих газопроводів слід провадити згідно 
з спеціальними інструкціями, розробленими СПГГ.  

Після врізання відгалужень в діючий газопровід з’єднання  
повинні перевірятися на щільність за допомогою приладів або мильною 
емульсією. 

7.22 Всі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх 
приєднанням до діючих газопроводів підлягають зовнішньому огляду і 
опресуванню повітрям. 

 

7.23 Зовнішні газопроводи всіх тисків перед приєднанням до діючих 

підлягають контрольному опресуванню тиском 0,1 МПа при відсутності в них 

надлишкового тиску. 

Падіння тиску не повинно спостерігатися протягом 10 хвилин. 

7.24 Контрольне опресування внутрішніх газопроводів промислових і 

сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-

побутового обслуговування населення виробничого характеру, а також 

обладнання і газопроводів ГРП, ШРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП повинне 

проводитися тиском 0,01 МПа.  

Падіння тиску не повинне перевищувати 10 даПа за 1 год. 

7.25 Контрольне опресування внутрішніх газопроводів і газового обладнання 

житлових і громадських будинків повинно проводитися тиском 500 даПа. 

Падіння тиску не повинно перевищувати 20 даПа за 5 хвилин. 

7.26 Резервуари СВГ, газопроводи обв’язки резервуарних і групових 

балонних установок повинні випробуватися тиском 0,3 МПа протягом 1 год. 

Результати контрольного опресування вважаються позитивними при відсутності 

видимого падіння тиску на манометрі і витоків, які виявляються приладом або за 

допомогою мильної емульсії. 

7.27 Результати контрольного опресування повинні записуватися в нарядах-

допусках на виконання газонебезпечних робіт, які постійно зберігаються в 

виконавчо-технічній документації. 

7.28 Якщо оглянуті і опресовані газопроводи не були заповнені газом, то при 

поновленні робіт з пуску газу вони повинні повторно оглядатися і 

опресовуватися. 

7.29 При ремонтних роботах в загазованому середовищі повинні 

застосовуватися інструменти з кольорового металу або інструменти з  нанесенням 

спеціального покриття, який би унеможливлював іскроутворення. Інструменти і 

пристрої з чорного металу повинні бути оміднені або густо змазані солідолом. 

Забороняється застосування у загазованому середовищі електричних 

інструментів, які дають іскріння. 

7.30 Працівники і спеціалісти, які виконують газонебезпечну роботу в 

колодязі, резервуарі, в приміщеннях ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП, повинні бути 

у спецодязі і взутті без сталевих підківок і цвяхів. 

7.31 При виконанні газонебезпечних робіт повинні застосовуватися 

переносні  вибухозахищені світильники напругою не більше 12 В. 
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7.32 У колодязях, що мають перекриття, тунелях, колекторах, технічних 

коридорах, ГРП, ШРП, ГРУ і на території ГНС (виробничої зони), ГНП, АГЗС, 

АГЗП не допускається проведення електрогазозварювання і різання на діючих 

газопроводах без відключення і продування їх повітрям або інертним газом. При 

відключенні газопроводів після запірних пристроїв повинні встановлюватися 

інвентарні заглушки. 

7.33 У газових колодязях електрогазозварювання, різання, а також заміна 

арматури, компенсаторів та ізолювальних фланців допускається тільки після 

повного зняття перекриттів. 

7.34 Перед початком зварювання або газового різання в колодязях, 

котлованах і колекторах повинна проводитися перевірка на загазованість. 

Вогненебезпечні роботи дозволяється починати при відсутності 

вибухопожежонебезпечних речовин у повітряному середовищі, або якщо об’ємна 

частка газу в повітрі не перевищує 20% НКМЗ.  

Проби повинні відбиратися з невентильованих зон. Протягом виконання 

вогневих робіт на газопроводах СВГ колодязі і котловани повинні вентилюватися 

нагнітанням повітря. 

7.35 Електрогазозварювання та різання на діючих газопроводах при 

приєднанні до них газопроводів і їх ремонт повинні проводитися під 

надлишковим тиском газу 40-200 даПа, який контролюється протягом виконання 

роботи. 

При зниженні тиску нижче 40 даПа і підвищенні його понад 200 даПа різання 

або зварювання слід припинити. 

Допускається проводити приєднання газопроводів до діючих без зниження в 

них тиску за умови виконання робіт спеціалізованою організацією та 

використання спеціальних технологій та обладнання, які отримали дозвіл на 

виконання робіт та експлуатацію обладнання. Приєднання газопроводів без 

зниження тиску слід проводити за спеціальною інструкцією, розробленою СПГГ і 

погодженою з місцевим органом Держгірпромнагляду. 

Для контролю тиску в місці проведення робіт повинен використовуватися 

манометр, розміщений на відстані не більше 100 м від місця проведення робіт. 

7.36 При виконанні робіт на діючих внутрішніх газопроводах, електрогазо-

зварювальні та різальні роботи слід проводити на відключених ділянках, які 

продуті повітрям або інертним газом. 

7.37 Перевірка герметичності газопроводів, арматури і приладів вогнем 

забороняється. 

7.38 Паління в місцях проведення газонебезпечних робіт і застосування 

відкритого вогню забороняються. 

Котловани і колодязі при проведенні в них робіт повинні огороджуватися. 

Котловани повинні мати розміри, достатні для проведення робіт. Поблизу місця 

робіт повинні встановлюватися попереджувальні знаки безпеки.  

Для закріплення стінок котлованів та колодязів повинні застосовуватись 

інвентарні кріплення. 
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7.39 При електрогазозварювані та різанні або на діючих газопроводах для 

попередження утворення високого полум’я, місця виходу газу повинні 

замазуватися глиною з азбестовою крихтою. 

7.40 Демонтаж заглушок, встановлених на відгалуженнях до споживачів 

провадиться за вказівкою особи, яка керує роботами з пуску газу, після огляду і 

опресування газопроводу відповідно до пп. 7.21, 7.25 цих Правил. 

7.41 Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного 

опресування не допускається. 

7.42 При пуску газу газопроводи повинні продуватися газом до витіснення 

повітря. Закінчення продування визначається аналізом або спалюванням 

відібраних проб. Об’ємна частка кисню в пробі газу не повинна перевищувати 

1%, а згорання газу повинно проходити стабільно, без „спалахів”. 

Для звільнення від газу, газопроводи повинні продуватися повітрям або 

інертним газом до повного витіснення газу. Закінчення продування визначається 

аналізом. Залишкова об’ємна частка газу в продувному повітрі не повинна 

перевищувати 20% НКМЗ. 

При продуванні газопроводів забороняється випускати газоповітряну суміш в 

приміщення, сходові клітини, а також в димоходи, вентиляційні канали та інші 

приміщення. Приміщення, в яких проводиться продування газопроводів, повинні 

провітрюватися. 
 

Газоповітряна суміш при продуванні газопроводів повинна випускатися в  

місця, де неможливе її попадання в приміщення, а також займання від будь-якого 

джерела вогню. 

7.43 Ділянки газопроводу, які відключаються, повинні звільнятися від газу, 

відрізатися та заглушатися. Надземні і наземні газопроводи, які відключені і 

непередбачена подальша їх експлуатація – демонтуються.  

7.44. При внутрішньому огляді і ремонті котли та інші газифіковані агрегати 

повинні відключатися від газопроводу за допомогою заглушок.  

Робота в топці котла або агрегату дозволяється тільки після  провітрювання 

топки і перевірки на загазованість. 

7.45 Перед спуском в колодязь необхідно провести його перевірку на 

наявність горючих газів та кисню в робочій зоні. Для спуску в колодязі, які не 

мають скоб, котловани, а також в резервуари повинні застосовуватися металеві 

драбини з іскробезпечними торцями і з пристосуваннями для їх закріплення на 

краю колодязя, котловану і люка резервуара. 

7.46 В колодязях і котлованах з діючим газопроводом дозволяється 

одночасне перебування не більше двох працівників. Роботи повинні виконуватися 

ними в рятувальних поясах і шлангових протигазах на кожного працюючого в 

колодязі (котловані). Страхування працюючих здійснюється з поверхні (навітряна 

сторона) не менше ніж двома працівниками. 

7.47 Роботи, пов’язані з розгерметизацією зовнішніх і внутрішніх 

газопроводів, обладнання (заміна арматури, фільтрів, лічильників та ін.) повинні 

проводитися на відключеній ділянці газопроводу. Після вимикаючих пристроїв, у 

напрямку руху газу, повинні встановлюватися інвентарні заглушки. 
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7.48 Заглушки, які встановлюються на газопроводах, повинні відповідати 

робочому тиску газу та мати хвостовики з маркуванням тиску газу і діаметра 

газопроводу. 

7.49 Набивка сальників запірної арматури без застосування спеціальних 

пристроїв, розбирання різьбових з’єднань конденсатозбірників на зовнішніх 

газопроводах середнього і високого тисків допускається при тиску газу не більше 

40-200 даПа. 

7.50 Заміна прокладок фланцевих з’єднань на зовнішніх газопроводах 

допускається при тиску газу в газопроводі 40 - 200 даПа . 

7.51 Розбирання фланцевих, різьбових з’єднань і арматури на внутрішніх 

газопроводах будь-якого тиску повинно проводитися при відключеній від 

газопостачання ділянці газопроводу. 

7.52 Допускається змащування кранів на газопроводі низького тиску 

діаметром до 50 мм внутрішньої і зовнішньої систем газопостачання будинку без 

припинення подачі газу при дотриманні необхідних заходів безпеки. 

7.53 При виконанні робіт в загазованих приміщеннях слід встановити зовні 

постійний контроль за працюючими, не допускаючи поблизу джерел вогню.  

Зовнішні двері загазованого приміщення повинні бути постійно відчинені. 

7.54 Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов’язаних 

з роз’єднанням газопроводу (заміна засувок, зняття і встановлення заглушок, 

виріз стиків), необхідно попередньо відключити засоби ЕХЗ і встановити на 

роз’єднаних ділянках газопроводу шунтуючу перемичку з кабелю перерізом не 

менше 25 мм
2
 (у разі відсутності стаціонарно встановлених перемичок). 

7.55 Ліквідація льодових, гідратних, нафталінових та інших закупорок 

газопроводів шляхом заливки розчинників або відігрівання парою допускається 

при тиску газу в газопроводі не більше 500 даПа. Застосування відкритого вогню 

для відігрівання газопроводів забороняється. 

7.56 При ліквідації закупорок газопроводів слід забезпечити мінімальний 

витік газу з газопроводу. Роботи повинні проводитись у шлангових протигазах. 

Випуск газу в приміщення забороняється. 

7.57 На час виконання робіт з ліквідації закупорок газопроводів споживачі 

повинні попереджатись про необхідність відключення газовикористовуючого 

обладнання на час виконання робіт. 

7.58 Різьбові і фланцеві з’єднання, які розбиралися для усунення закупорок в 

газопроводі, після збирання повинні перевірятися на герметичність приладом або 

мильною емульсією. 

7.59 Працівники, що приймають участь у виконанні газонебезпечних робіт 

повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту. 

Забезпеченість засобами індивідуального захисту обумовлюються в наряд-

допуску на газонебезпечні роботи. 

При організації робочого місця керівник роботи зобов’язаний забезпечити 

можливість швидкого виведення працівників з небезпечної зони. 

7.60 Працівники, що безпосередньо приймають участь у виконанні 

газонебезпечних робіт в колодязях, траншеях та загазованих приміщеннях, 
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повинні забезпечуватися рятувальними поясами в комплекті з рятувальною 

мотузкою та шланговими протигазами. Застосування фільтрувальних протигазів 

не допускається. 

7.61 Необхідність забезпечення протигазами інших учасників 

газонебезпечних робіт визначається керівником робіт. Працівники, які 

застосовують протигази повинні пройти медичний огляд і спеціальний інструктаж 

з правил користування протигазом. 

7.62 Тривалість роботи в протигазі без перерви не повинна перевищувати  

30 хвилин. 

7.63 Повітрозабірні патрубки шлангових протигазів повинні 

встановлюватися з навітряного боку. 

За відсутності примусового нагнітання повітря вентилятором довжина 

шлангу не повинна перевищувати 15 м. 

Шланг не повинен мати різких перегинів і будь-чим затискатися. 

7.64 Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з вузлом кріплення 

мотузки на їх перетині з боку спини. 

Пояс повинен підганятися так, щоб вузол кріплення розміщався не нижче 

лопаток. Застосування поясів без наплічних ременів не допускається. 

7.65 Протигази перевіряють на герметичність перед виконанням кожної 

газонебезпечної роботи.  

7.66 Рятувальні пояси повинні випробовуватись згідно інструкції заводу-

виробника. При її відсутності рятувальні пояси з кільцями для карабінів 

випробовують протягом 5 хвилин вантажем масою 200 кг, що кріпиться до кільця 

пояса, застебнутого на обидві пряжки. Після зняття тягаря на поясі не повинно 

бути слідів пошкоджень. 

7.67 Поясні карабіни випробовують протягом 5 хвилин вантажем масою  

200 кг, що кріпиться до карабіну з відкритим затвором. Після зняття 

навантаження вивільнений затвор карабіна повинен стати на своє місце. 

7.68 Рятувальні мотузки випробовують вантажем масою 200 кг протягом  

15 хвилин. Після зняття навантаження на мотузку в цілому і на окремих її нитках 

не повинно бути пошкоджень. 

7.69 Випробування рятувальних поясів, поясних карабінів і рятувальних 

мотузок повинно проводитися не рідше 1 разу на 6 місяців під керівництвом 

відповідальної особи, призначеної наказом по підприємству. 

Перед видачею поясів, карабінів і мотузок вони перевіряються зовнішнім 

оглядом. Кожний пояс і мотузка повинні мати інвентарну бірку, на якій вказані  

дати проведеного і наступного випробувань. 

Зберігання засобів індивідуального захисту повинно бути організовано згідно 

з вимогами заводів-виготовлювачів. При цьому доступ до місць зберігання 

повинен бути забезпечений цілодобово. 

Персонал повинен знати місце знаходження засобів захисту. 
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VIII ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

8.1 Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій здійснюється аварійно-

диспетчерською службою (аварійна газова служба) “104” (далі – АДС), її 

філіалами і постами, що працюють цілодобово і без вихідних. 

Служби АДС повинні забезпечуватись: 

- провідним телефонним зв’язком “104”, зблокованим з засобами запису 

телефонних переговорів на магнітну стрічку чи іншу систему реєстрації 

переговорів; 

-  телефонним зв’язком з пожежно-рятувальною службою, швидкою 

медичною допомогою, міліцією, енергопостачальними організаціями; 

-  засобами радіозв’язку; 

- технологічними схемами газопроводів високого і середнього тисків 

населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тис. чоловік; 

-  планшетами газопроводів масштабом не більше 1:1000, або 

комп’ютерними гео- інформаційними схемами газопроводів. 

Чисельність і технічне оснащення АДС (філій) і місця їх дислокації 

визначаються, виходячи з вимоги прибуття бригади АДС на місце аварій не 

пізніше ніж за 40 хвилин. На аварійний виклик бригада АДС повинна виїхати 

протягом 5 хвилин. 

8.2 Експлуатаційні дільниці, які не мають у своєму складі АДС, повинні 

обслуговуватися найближчою АДС. Закріплення за АДС зони обслуговування 

здійснюється наказом по СПГГ. 
 

8.3 Підприємства, що самостійно експлуатують системи газопостачання, 

виконують аварійні роботи силами і засобами власної газової служби із 

залученням, в разі необхідності, АДС СПГГ згідно укладеної угоди. 
 

8.4 Локалізація та ліквідація аварій на ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП та на об’єктах 

промисловості виконуються власним експлуатаційним персоналом. Участь АДС 

СПГГ в аварійних роботах обумовлюється ПЛАС цих об’єктів та при 

необхідності, згідно угоди. 

8.5 Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій здійснюється згідно ПЛАС, 

що розробляється у відповідності з вимогами цих Правил та НПАОП 0.00-4.33-99 

“Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 

№112, зареєстрованого в Мінюсті України 30.06.99 № 424/3717. 

ПЛАС регламентує послідовність виконання аварійно-відновлювальних 

робіт та взаємодію з іншими відомствами. 

АДС СПГГ повинна погодити план взаємодії з цими відомствами. 

Відповідальність за складання планів, своєчасність внесення в них доповнень і 

змін, перегляд і перезатвердження їх (не рідше ніж 1 раз на 5 років) несе власник 

(керівник) підприємства. 

8.6 З бригадами АДС повинно проводитися тренувальні заняття на кожному 

підприємстві з наступною періодичністю: 

- з ПЛАС по кожній темі для кожної бригади – не рідше 1 разу на 3 місяці; 

bachurin
Callout
П. 8.1. после фразы… средствами радиосвязи, дополнить фразой…  «или мобильной связи».
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- з планів взаємодії служб різного призначення підприємств і організацій 

населеного пункту – не рідше 1 разу на рік. 

Тренувальні заняття повинні проводитися в умовах, максимально 

наближених до реальних. 

Проведені тренувальні заняття повинні реєструватися в спеціальному 

журналі.  

8.7 Всі виклики, що надходять до АДС, повинні реєструватися в 

спеціальному журналі, де зазначаються: час надходження повідомлення (заявки), 

адреса, прізвище заявника, причина надходження повідомлення (заявки), час 

виїзду і прибуття на місце бригади АДС, час виконання заявки, характер 

пошкодження і перелік виконаних робіт. 

В аварійно-диспетчерських службах телефонні розмови на лініях “104” 

повинні записуватися на магнітну стрічку або інші реєструючі системи 

збереження інформації. Дозволяється реєстрація заявок АДС за допомогою 

персональних комп’ютерів та спеціально розроблених програм для 

автоматизованого робочого місця оператора (диспетчера АДС), які забезпечують 

збереження та архівацію заявок комп’ютером. Термін зберігання записів повинен 

бути не менше одного місяця. 

Своєчасність виконання аварійних заявок і обсяг робіт повинні систематично 

контролюватися керівництвом СПГГ.  

На підставі аналізу всіх заявок повинні розроблятися заходи з поліпшення 

технічного обслуговування газового господарства. 

8.8 При одержанні повідомлення (заявки) про витік газу оператор 

(диспетчер) АДС зобов’язаний проінструктувати заявника про вжиття попередніх 

заходів з безпеки. 

8.9 Бригади АДС повинні постійно мати планшети і виконавчо-технічну 

документацію всіх систем газопостачання, що нею обслуговуються (плани 

газопроводів з точними прив’язками, схеми зварних стиків тощо). 

8.10 Спеціалізований автомобіль АДС повинен забезпечуватися засобами 

мобільного чи радіозв’язку, сиреною, проблисковим маячком синього кольору та 

укомплектовуватися згідно з переліком оснащення аварійно-ремонтних машин 

АДС. Перелік оснащення аварійних автомобілів АДС затверджується кожним 

СПГГ. 

8.11 Відповідальність за своєчасне прибуття бригади АДС на місце аварії і 

виконання робіт згідно з ПЛАС несе керівник зміни. 

8.12 При виявленні газу з концентрацією понад 1% – для природного газу, 

або 0,4% – для СВГ в підвалах, тунелях, колекторах, під’їздах, приміщеннях 

перших поверхів будинків, повинні вживатись заходи для негайного відключення 

газопроводів від системи газопостачання і евакуації людей з небезпечної зони. 

8.13 Для тимчасової ліквідації витоку газу допускається накладання бандажу 

(хомуту) на наскрізні дефекти газопроводу. Засипка підземних газопроводів з 

накладеними на них бандажами або хомутами забороняється. 

Встановлення бандажів або хомутів на внутрішніх газопроводах 

забороняється. 

bachurin
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8.14 Роботи з ліквідації наслідків аварій повинні виконуватися 

експлуатаційними підрозділами ( службою аварійно-відновлювальних робіт, 

службою підземних газопроводів) після локалізації аварійної ситуації.  

Після усунення аварійних відключень газових мереж споживачів населених 

пунктів СПГГ повинно відновити подачу газу в газові мережі з дотримання вимог, 

як при первинному пуску газу та дотриманню заходів безпеки при відновленні 

роботи системи газопостачання. 

8.15 Для забезпечення своєчасного виконання аварійно-відновлювальних 

робіт СПГГ та підприємства повинні мати недоторканий запас матеріалів та 

запасних частин об’єктового рівня, створений відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2001 № 308 “Про порядок створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків”. 

Перелік матеріалів та запасних частин, умови та терміни їх зберігання 

розробляються кожним підприємством з урахуванням конкретних умов. 
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Додаток 1 до пунктів 4.8.85 та 4.9.25  

Правил безпеки систем газопостачання 

(обов’язковий) 

 

Первинні засоби пожежогасіння 

в приміщеннях з зонами класу 2 будинків категорії А 

та біля зовнішніх вибухопожежонебезпечних установок 

 

Найменування 

будинків, приміщень, 

споруд ГНС, ГНП, 

АГЗС, АГЗП 

Одиниця 

виміру 

 

Вогнегасники 

переносні 

 

Вогнегасники 

пересувні 

Вогнегасни

ки 

стаціонарні 
порошко

ві 

вуглекис

лотні 

порошкові вуглекисл

отні 

порошкові 

ОП-9 ОУ-5 ОП-100 ОУ-25 УППУ-250 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Зливно-наливна 

залізнична естакада 

на 20 п. м. 3 2 1 1 - 

       

Резервуарний парк на 200 м
3
 3 2 1 2 - 

       

Наповнювальний цех на 200 м
2
 3 2 1 2 - 

       

Колонка зливу газу на 

ГНП, АГЗС, АГЗП 

на колонку  

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

       

Цех опосвідчення 

балонів 

 

на 400 м
2
 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 
       

Цех фарбування 

балонів 

 

на 200 м
2
 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 
       

Насосно-компресорне 

відділення ГНС 

2 компрес. 

2 насоси 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 
       

Склад балонів газу на 200 м
2
 3 2 1 - - 

       

АГЗП з надземним 

резервуаром до 10 м
3
 

на 

резервуар 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 
       

АГЗП з надземним 

резервуаром від 10 до 

20 м
3
 

 

на 

резервуар 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 
       

АГЗП з підземним 

резервуаром до 20 м
3
 

на 

резервуар 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 
       

Колонка заправки 

паливних балонів 

автомобілів 

 

 

на колонку 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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     Закінчення додатка 1 до пунктів 4.8.85 та 4.9.25                       

     Правил безпеки систем газопостачання 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Групова резервуарна 

установка 

на 4 ре-

зервуари 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

       

Групова балонна 

установка 

на 

установку 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

       

Випарна установка 

газу 

на 

установку 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

       

Установка змішуван-

ня газу з повітрям 

на 

установку 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

       

Допоміжні будівлі, 

гаражі, відкриті 

стоянки 

автотранспорту ГНС, 

ГНП, АГЗС 

 

на 200 м
2
 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

       

Допоміжна будівля 

АГЗП (операторна) 

на 

будівлю 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

       

Колонка наливу газу в 

автоцистерну на ГНС, 

ГНП 

 

на 

колонку 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

       

 
Примітки: 

1. Біля залізничної зливно-наливної естакади передбачати установлення стаціонарних 

порошкових вогнегасників типу УППУ-250 з розрахунку 2 вогнегасники на  

5 залізничних цистерн. 

2. Біля кожного об’єкту, що підлягає оснащенню засобами пожежогасіння, необхідно 

передбачати ящик з піском – 0,5 м
3
, совкову лопату, багор, лом, покривало пожежне – 

2х1,5 м. 

3. При проектуванні ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП необхідно також керуватись “Правилами 

пожежної безпеки в газовій промисловості України”. 
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  Додаток 2 до пункту 5.10  

 Правил безпеки систем газопостачання 

(обов’язковий) 

 

Періодичність технічного обслуговування газопроводів 

і споруд на них, які розміщені на підроблюваних територіях  
 

№ 

п/п 

Найменування робіт 

 

Періодичність проведення 

 

1 

 

 

 
 

2 
 

3 

 

 
 

4 

 
 

5 

 

 
 

6 

 

 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 

 

14 

Обхід газопроводів усіх тисків і споруд на них 

(засувок, кранів, компенсаторів), розташованих у 

забудованій частині населеного пункту чи 

промислової площадки 

 

Те саме в незабудованій частині 

 

Перевірка на загазованість колодязів, підвалів 

будівель на відстані 15 м по обидва боки від 

газопроводів і огляд коверів 

 

Огляд і перевірка запірної арматури на підземних 

газопроводах 

 

Огляд і перевірка запірної арматури на надземних 

та наземних газопроводах, у т.ч. ввідних (на стінах 

будівель) 

 

Профілактичне обслуговування внутрішніх 

газопроводів і обладнання комунальних 

підприємств, дитячих і соціально-культурних 

установ, котелень тощо 

 

Періодична попереджувальна перевірка 

газорозподільних пунктів (ГРП) 

 

Перевірка та змащення запірної арматури на вводах 

в будівлі 

 

Перевірка дворових газопроводів усіх тисків на 

міцність і щільність 

 

Планово-попереджувальні ремонти запірної 

арматури в колодязях 

 

Планово-попереджувальні ремонти коверів і вводів 

до будівель 

 

Планово-попереджувальні ремонти запірної 

арматури надземних та наземних газопроводів 

 

Буровий огляд або приладовий метод контролю за 

станом щільності газопроводів (усіх тисків) 

 

Шурфування або приладовий метод перевірки 

стану ізоляції газопроводів 

 

 

 

1 раз на 2 дні 
 

1 раз на 4 дні 

 

Під час обходу траси 

підземних газопроводів 
 
 

 

1 раз на 10 днів 

 

 

1 раз на рік 
 
 

 

 

1 раз на місяць 

 

 

 

 

1 раз на день 

 

 

2 рази на рік  

(навесні-восени) 
 
 

1 раз на 3 роки 

 

 

1 раз на 3 роки 

 

 

 

1 раз на 3 роки 

 

 

1 раз на 5 років 

 

 

1 раз на 3 роки 

 

 

1 раз на 5 років 

bachurin
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Додаток 3 до пункту 7.4  

 Правил безпеки систем газопостачання 

 (обов’язковий) 

 

Наряд-допуск №_____ 

на виконання газонебезпечних робіт  

 систем  газопостачання 

“___”_______200__р. 

1 Назва підприємства _______________________________________ 

 
 

2 Посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка одержала наряд на виконання робіт 

________________________________________________________________________________ 
 

3 Місце і характер робіт___________________________________________________________ 

 
 

4 Склад бригади _________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

5 Термін дії наряду  ______________________________________________________________ 
 

6 Дата і час початку робіт _________________________________________________________ 
 

7 Дата і час закінчення робіт  ______________________________________________________ 
 

8 Технологічна послідовність основних операцій при виконанні робіт ___________ 

________________________________________________________________________________ 
(перелічуються основні операції) 

 

9 Робота дозволяється при виконанні таких основних заходів безпеки ____________ 

________________________________________________________________________________ 
(перелічуються основні засоби безпеки,  

 

вказуються інструкції, якими слід керуватися) 

 

10 Заходи колективного і індивідуального захисту, які зобов’язана мати бригада 

_______________________________________________________________________________ 

 

11 Результати аналізу газоповітряного середовища на наявність газів у замкнених приміщеннях 

і колодязях, проведеного перед початком газонебезпечних робіт ____________ 

 

 

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка видала наряд-допуск  _____________________ 
                                                                                                                                                           (Підпис) 

 

Наряд на виконання одержав ______________________________________________________ 
                                             (Посада, прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)) 

 
1. Інструктаж з проведення робіт і заходів безпеки 

 
 

№  

п/п 

 

 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

 

 

Посада, професія 

 

 

Підпис про одержання 

інструктажу 

 

 

Примітки 
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Закінчення додатка 3 до пункту 7.4  

Правил безпеки систем  газопостачання 

 

2. Зміни в складі бригади 
 

 
 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

 

 

Причина 

змін 

 

 

Час 
 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

 

 

Посада, професія 

 

 

Час 

 
 

3. Продовження наряду 

 
Дата і час 

 
Прізвище, ім’я,  

по-батькові, посада особи, 

яка продовжила наряд 

Підпис Прізвище, ім’я, 

 по-батькові керівника 

робіт 

Підпис 

Поча-

ток 

робіт 

Закін-

чення 

робіт 

    

 

 

4. Висновок керівника робіт після їх закінчення 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(Підпис) 
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  Додаток 4 до пункту 7.12  

 Правил безпеки систем газопостачання 

(обов’язковий) 

 

 

Журнал реєстрації нарядів-допусків  

на проведення газонебезпечних робіт 

 

 

 

 
(назва газового господарства, служби, цеху) 

 

 

Розпочато “___” ____________200__р. 

Закінчено “___” ____________200__р. 

Термін зберігання 5 років. 

 

 

 

Номер 

наряду-

допуску 

 

 

Дата 

видання 

наряду-

допуску 

 

 

Прізвище, 

ім’я,  

по-батькові 

особи, яка 

видала наряд-

допуск 

 

 

 

Посада 

 

 

Адреса 

місця 

проведення 

роботи і її 

характер 

 

 

Підпис про 

одержання 

наряду - 

допуску і дата 

 

 

Відмітка про 

виконання 

робіт і 

повернення 

наряду-

допуску і дата 

 

 

 
Журнал пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою 

_________ аркушів. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

посада,  підпис _____________________ 
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Додаток 5   

Правил безпеки систем газопостачання 

(обов’язковий) 

 

Акт прийняття закінченого будівництвом  

об’єкту системи газопостачання 

  

(найменування, коротка технічна характеристика: вартість, D, L  та адреса об’єкту) 

 «____»_____________200___р. 

Приймальна комісія у складі: голови комісії – представника замовника 

 

(прізвище, ім’я по-батькові, посада) 

Членів комісії, представників:  

генерального підрядника  

 (прізвище, ім’я по батькові, посада) 

проектної організації  
 (прізвище, ім’я по батькові, посада) 

Експлуатаційної організації  
 (прізвище, ім’я по батькові, посада) 

органів Держгірпромнагляд 

 (при прийнятті підконтрольних  

їм об’єктів) 

 

 (прізвище, ім’я по батькові, посада) 

Державної інспекції з енерго-

збереження (при прийнятті 

підконтрольних їм об’єктів) 

 

 (прізвище, ім’я по батькові, посада) 

ВСТАНОВИЛА:  

  

Я.1 Генеральним підрядником 
 

 (найменування організації) 

пред’явлений до приймання закінчений будівництвом  

  
(найменування об’єкту) 

Я.2  Субпідрядними організаціями  

  
(найменування організацій) 

виконані  

  

(види робіт) 

Я.3 Проект № _______ розроблений  
 (найменування організації) 

Я.4 Будівництво здійснюється в строки:  

Початок робіт , закінчення робіт 
 (місяць, рік)  (місяць, рік) 
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Закінчення додатка 5 

Правил безпеки систем газопостачання 

(обов’язковий) 

 

 
 

Приймальна комісія розглянула представлену документацію, виконала 

зовнішній огляд, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних 

робіт проекту, провела (у разі необхідності) додаткові випробування (крім 

зафіксованих у виконавчій документації) 

  

(види випробувань) 

 

 

Рішення приймальної комісії: 

 

1 Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі відповідно до проекту, 

вимог ДБН В.2.5- “Газопостачання”, “Правил безпеки систем газопостачання 

України” та інших нормативних документів, затверджених у встановленому 

порядку. 

2 Пред’явлений до приймання 
 (найменування об’єкту) 

вважати прийнятим Замовником разом з виконавчою документацією, яка 

додається з  «___»_____________200___р. 

 

Голова комісії 
  

 (підпис)  

  

   

Представник генерального підрядника  МП 

 (підпис)  

Представник проектної організації  МП 

 (підпис)  

Представник експлуатаційної організації  МП 

 (підпис)  

Представник органів 

Держгірпромнагляд України (при 

прийнятті підконтрольних їм об’єктів) 

  
МП 

 (підпис)  

Представник Державної інспекції з 

енергозбереження (при прийнятті 

підконтрольних їм об’єктів) 

  
МП 

 (підпис)  
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Зміст 
 

  

І Загальні положення 
 

1 

1.1 Галузь застосування 
 

1 

1.2 Вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу 
 

3 

1.3 Організація відомчого контролю за дотриманням вимог 

цих Правил 
 

 

4 

1.4 Відповідальність за порушення цих Правил 
 

5 

1.5 Порядок розслідування аварій і нещасних випадків 
 

6 

ІІ Терміни та визначення 
 

7 

ІІІ Проектування і будівництво 
 

13 

IV Експлуатація систем газопостачання 
 

18 

4.1 Загальні вимоги 
 

18 

4.2 Організація технічного обслуговування і ремонту об’єктів 

систем газопостачання підприємств і організацій 
 

 

21 

4.3 Газопроводи і споруди 
 

24 

4.4 Газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки і 

комбіновані будинкові регулятори тиску 
 

 

32 

4.5 Внутрішні газопроводи і газове обладнання житлових і 

громадських будинків 
 

 

36 

4.6 Газопроводи і газовикористовуючі установки промислових і 

сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств 

комунально-побутового обслуговування виробничого характеру 
 

 

 

43 

4.7 Газопроводи і газове обладнання для газополум’яної обробки 

металів 
 

 

48 

4.8 Газонаповнювальні станції, газонаповнювальні пункти,  

проміжні склади балонів, спеціалізовані магазини з продажу СВГ, 

автомобільні газозаправні станції,  автомобільні газозаправні пункти 
 

 

50 

4.9 Резервуарні, балонні, групові, геотермальні, випарні, 

змішувальні та індивідуальні балонні установки СВГ 
 

 

60 

4.10 Захист сталевих споруд систем газопостачання від 

електрохімічної корозії  
 

 

64 

4.11 Електрообладнання 67 
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4.12 Контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації,  

сигналізації і захисту 
 

 

70 

4.13 Експлуатація засобів автоматики, телемеханіки і 

автоматизованих систем управління технологічними процесами 

систем газопостачання 
 

 

 

72 

V Додаткові вимоги при проектуванні, спорудженні і експлуата-

ції систем газопостачання у складних інженерно-геологічних 

умовах 
 

 

 

73 

VI Системи газопостачання теплових електростанцій 

 

75 

 

VII Газонебезпечні роботи 
 

83 

VIII Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій 92 

  

Додаток 1 Первинні засоби пожежогасіння в приміщеннях з  

зонами класу 2 будинків категорії А та біля зовнішніх 

вибухопожежонебезпечних установок 
 

 

95 

Додаток 2 Періодичність технічного обслуговування газопроводів і 

споруд на них, які розміщені на підроблюваних територіях 
 

97 

 

Додаток 3 Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт систем 

газопостачання 

 

 

98 

Додаток 4  Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення 

газонебезпечних робіт 
 

 

100 

Додаток 5 Акт прийняття закінченого будівництвом об’єкту системи 

газопостачання 

 

101 
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