ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

О Б Е Р Е Ж Н О ! М А Г І С Т РА Л Ь Н І
ГАЗ О П Р О В ОД И В И С О КО ГО Т И С КУ !
Територію
Вінницької
області
(Тиврівський,
Жмеринський,
Барський,
Липовецький, Немирівський, Іллінецький,
Оратівський райони) перетинає магістральний
газопровід Уренгой-Помари-Ужгород та ряд
газопроводів – відгалужень до міст і сіл
області.
Паралельно
до
газопроводів
прокладені повітряні і підземні кабелі лінії
зв’язку, розміщені споруди магістрального
газопроводу, газорозподільні пункти (ГРП),
лінійні крани, застережні і заборонні знаки,
кілометрові стовпчики.
Будь–яке
механічне
пошкодження
підземного магістрального газопроводу може спричинити аварію чи вибух великої
руйнівної сили, навіть загибель людей, а також припинити на тривалий час
газопостачання в міста та села.
З метою запобігання вибухів газу, збереження споруд і будівель а також
охорони магістральних газопроводів, у небезпечній зоні (до 350 метрів)

категорично
(без

забороняється:

письмового дозволу територіального лінійного виробничого управління
магістральних газопроводів (ЛВУМГ)

зводити будь–які чи споруди як постійного, так тимчасового призначення;
проводити гірничі та монтажні роботи;
розташовувати польові стани, склади органічних та мінеральних добрив, загони
для худоби, конов’язі;
влаштовувати водопої, скиртувати сіно, солому і розміщувати кагати овочів;
групувати сільськогосподарську техніку;
виділяти місця для кладовищ і лісозаготівель, розробки гравійних, піщаних і
кам’яних кар'єрів;
проводити військово-польові навчання;
розташовувати оздоровчі, спортивні табори, бази відпочинку, садово-городні
товариства;
виділяти землю під забудову.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
В ОХОРОННІЙ ЗОНІ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ.

З метою забезпечення нормальних умов експлуатації запобігання можливості
пошкодження газопроводів, Постановою КМУ №1747 16.11.02 року затверджені
«Правила охорони магістральних трубопроводів», якими встановлена охоронна зона
(до 350 метрів), але і в ній також забороняється :
 кидати якорі, встановлювати причали,
виділяти
риболовні
ділянки,
проводити
днопоглиблювальні, землечерпальні та інші
роботи (поблизу переходів газопроводів через
водні перешкоди);
 споруджувати повітряні та кабельні
електромережі, лінії зв’язку інших міністерств та
відомств, а також будь-які трубопроводи;
 розводити біля газопроводів багаття,
спалювати суху траву, стерню, солому і сміття,
копати ями, ремонтувати сільгоспмашини та інші
транспортні засоби, руйнувати стовпи ЛЕП,
застережні і заборонні знаки.
Проїзд автомашин і важких механізмів через газопроводи слід здійснювати
існуючими дорогами або спеціально обладнаними переїздами, погодженими з
місцевими ЛВУМГ.
Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах газопроводів
землекористувачам слід проводити з попереднім повідомленням ЛВУМГ про
початок посівної та збиральної кампанії.
УВАГА! При виявленні пропусків газу або пошкодження підземного магістрального
газопроводу, час проведення земельних робіт, с л і д
н е г а й н о :
 - припинити роботи;
- організувати охорону цього місця на відстані охоронної зони (350м);
- повідомити про це територіальне виробниче управління магістральних
газопроводів.
Особи, винні у пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і кабелів зв’язку,
підлягають штрафу або можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності
згідно з Законом України.

ГРОМАДЯНИ!

СУВОРО ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ВИСОКОГО ТИСКУ!
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Вінницької області

