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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Ця інструкція Робітника з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків розроблена з метою забезпечення збереження виробничих будівель і 
споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного та якісного 
проведення їх технічного обслуговування та ремонту з виконанням усіх видів 
ремонтно-будівельних робіт із застосуванням підйомних і страхувальних 
пристроїв, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

1.1. Посада "Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
призначається на посаду наказом начальника філії.

1.3. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
підпорядковується безпосередньо начальнику дільниці з обслуговування 
будівель, споруд та прилеглої території.

1.4. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків в своїй 
діяльності керується чинним законодавством України, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями по 
підприємству, вимогами інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, 
експлуатаційними інструкціями, вказівками керівника дільниці.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

2 .1.Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків повинен 
щоденно:

- виконувати візуальний огляд будівель та споруд (причалів, берегоукріплення) 
для виявлення можливих пошкоджень в результаті атмосферних та інших 
впливів;
- стан прирейкових канавок і водовідвідних пристроїв причальних споруд;
- ступінь зносу головки рейок кранових колій;
- наявність накатів (зламів) головки рейок, тріщин і зрубування рейок;
- ступінь корозії рейок і кріплення;
- стан стиків і скріплення рейок;
- стан арматури і бетону в місцях кріплення рейок;
- стан і кріплення кінцевих упорів;
- стан пристроїв, що заземлюють.
У процесі щоденного огляду ростверку причальних споруд:
- виявляти ушкодження поверхні бетону (каверни, відколи, тріщини);
- оглядати стан температурних швів між секціями причальних споруд;
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- фіксувати товщину температурних швів, матеріал заповнення, а також стан 
конструкційного матеріалу на межі секцій причальних споруд;
У процесі щоденного огляду гумових відбійних пристроїв причальних споруд:
- фіксувати фактичну наявність відбійних пристроїв на штатних місцях;
- фіксувати відбійні пристрої, які потребують ремонту;
Під час щоденного огляду будівель:
- стежити за станом покрівлі та пристроїв для відведення атмосферних вод з 

даху будівель, за щільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, 
антенних пристроїв та інших конструкцій, що виступають;
- перевіряти механізми елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв, що 
відкриваються;
- перевіряти стан внутрішніх водостоків;
- проводити огляд внутрішніх приміщень будівель з метою виявлення 
пошкодження внутрішнього оздоблення стін, підлог, стель;
- перевіряти стан відмостки будівель;
- проводити візуальний огляд стану зовнішнього оздоблення фасаду будівель;
- стежити за нормальною роботою вентиляційної системи будівель;
- перевіряти стан благоустрою прилеглої території будівлі.

2.2. Результати щоденного огляду будівель і споруд доповідати начальнику 
дільниці з обслуговування будівель, споруд та прилеглої території.

2.3. Приймати участь у періодичному огляді технічного стану будинків, 
споруд, які обслуговує.

2.4. Приймати участь у ліквідації розливу забруднюючих речовин у 
акваторії порту.

2.5. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків повинен 
виконувати:
- Відновлення бетонного покриття причалів;
- Ремонт колесовідбійного брусу причалів;
- Встановлювати гумові відбійні пристрої на штатні місця;
- Проводити ремонт температурних швів;
- Проводити ремонт розширювальних швів;
- Проводити ремонт підкранових колій;
- Усунення дрібних пошкоджень облицювання цоколю;
- Виправлення бетонних східців, перестилання окремих плиток на площадках 
сходових клітин;
- Усунення різних дрібних пошкоджень у зовнішніх та внутрішніх стінах 
будівель;
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- Усунення дрібних несправностей на фасадах, на ганках та козирків над 
входами будівель;
- Вибіркову заміну відсталих плінтусів;
- Вибіркову заміну покриття (лінолеум та ін.) в приміщеннях;
- Фарбування та побілення стель та стін, підлог, дверей, вікон;
- Олійне фарбування стін, радіаторів, труб опалення, водопроводу, каналізації, 
підлог, дверей, вікон, воріт, металевих огороджень та ґрат;
- Заміну розбитого, пошкодженого віконного або дверного скла;
- Регулювання та заміну дверних замків;
- Часткову заміну стельових плиток;
- Установлення лицювальних плиток, що випали, на стінах місць загального 
користування;
- Розшивання тріщин та забивання нещільностей, а також вибоїн цементним 
розчином з частковим оголенням арматури в залізобетонних настилах;
- Забивання тріщин у перегородках з гіпсових плит;
- Усунення пошкоджень штукатурки стін, стель, віконних та дверних відкосів;
- Укріплення відсталих розеток та вимикачів з установленням їх на розчин;
- Розшивання тріщин та затирання поверхонь стін та стель, виправлення 
штукатурки, промазування швів у стінах та стелях;
- Заміну шпалер;
- Очищення покрівель від сміття, бруду, листя;
- Своєчасне очищення покрівель від снігу та льоду;
- Закріплення зірваних парапетних листів покрівель;
- Укріплення парапетного огородження на покрівлях; оголовків вентиляційних 
шахт, каналізаційних стояків та інших виступних частин даху;
- Забезпечення щільності примикання гідроізоляційного килиму до різних 
виступних конструкцій на покрівлях (труб, парапетів, вентиляційних камер 
тощо);
- Очищення внутрішніх водостоків будівель;
- Укріплення перил, поручнів на сходових клітинах;
- Встановлення та регулювання доводчиків на дверях;
- Очищення скла віконних рам від пилу та бруду;
- Заміну окремих несправних дверних, віконних приладів;
- Регулювання дверних, віконних приладів;
- Закріплення прапородержаків, вказівників;
- Встановлення маяків на конструктивних елементах для спостереження за 
деформаціями;
- Своєчасне прибирання снігу від стін (цоколю) будівель;
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- Прибирання від снігу та льоду прилеглої території;
- Збирання, розбирання бонового загородження;
- Спускання бонового загородження на воду;
- Ремонт бонового загородження;
- Мийку та сушку бонового загородження;
- Технічне обслуговування механічного обладнання для збору нафтопродуктів з 
водної поверхні (скімер);
- Збирання, розбирання, підключення скімеру;
- Спускання на воду та підйом скімеру;
- Мийку та сушку скімеру;
- Роботу з абсорбуючими препаратами;
- Зварювальні роботи за наявності допуску.

Система теплопостачання, система опалення.
Два рази на добу робітник:
- контролює параметри теплоносія (тиск, температура);
- оглядає найбільш відповідальні елементи системи (насоси, запірна арматура, 
контрольно-вимірювальні прилади і автоматичні пристрої).
Два рази на місяць:
-перевіряє функціонування клапанів (вільного ходу, щільність закриття, 
відсутність течі)
Один раз на рік проводить:
- очищення (промивання, заміна) фільтрів;
- очищення (промивання) теплообмінних апаратів;
- перевірку справності, щільності закриття і зміну сальникових ущільнень 
засувок і регулювальних кранів;
- підготовку обладнання до опалювального сезону, випробування на міцність 
(опресовування).
- ревізію підшипників насосів теплоносія.
Система гарячого водопостачання.
Два рази на добу робітник:
- контролює параметри теплоносія (тиск, температура, витрата);
- оглядає найбільш відповідальні елементи системи (насоси, запірна арматура, 
контрольно-вимірювальні прилади і автоматичні пристрої).
Два рази в місяць проводить:
- перевірку функціонування клапанів (вільного ходу, щільність закриття, 
відсутність течі).
Один раз на ріквиконує:
- очищення (промивку, заміну) фільтрів;
- очищ ення (промивку) теплообм інних апаратів;
- перевірку справності, щільності закриття і зміну сальникових ущільнень 
засувок і регулювальних кранів;
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- випробування на міцність і щільність;
- ревізію підшипників насосів теплоносія.
Система холодного водопостачання.
Два рази на добу робітник здійснює:
- контроль параметрів водопостачання (тиск, витрата);
- огляд найбільш відповідальних елементів системи (насоси, запірна арматура, 
контрольно-вимірювальні прилади і автоматичні пристрої).
Два рази на місяць проводить:
-перевірку функціонування клапанів (вільного ходу, щільність закриття, 
відсутність течі).
Один раз на рік здійснює:
- очищення (промивку, заміну) фільтрів;
- очищення (промивку) теплообмінних апаратів;
- перевірку справності, щільності закриття і заміну сальникових ущільнень 
засувок і регулювальних кранів;
- випробування на міцність і щільність;
Протипожежна система.
Один раз на добу робітник здійснює:
-огляд найбільш відповідальних елементів системи (насоси, запірна арматура, 
контрольно-вимірювальні прилади і автоматичні пристрої).
Два рази на місяць здійснює:
- перевірку справності пожежних насосів;
- перевірку функціонування клапанів (вільного ходу, щільність закриття, 
відсутність течі).
Один раз на шість місяців проводить:
-перевірку справності протипожежного водопроводу (весна, осінь)
Один раз на рік виконує:
- пересування рукавів на нову скатку;
- перевірку справності, щільності закриття і зміну сальникових ущільнень 
засувок і регулювальних кранів.
Санітарно - технічне обладнання.
Один раз на добу робітник здійснює:
- перевірку водозабірної арматури, бачків, що змивають, на відсутність течі;
- перевірку надійності кріплення сантехнічного обладнання;
- контроль споживання води за показами лічильника;
Один раз на квартал здійснює:
-перевірку справності, щільності закриття і заміну сальникових ущільнень 
засувок і регулювальних кранів.
Система каналізації та водостічних систем будівель.
Один раз на добу робітник здійснює:
- огляди і перевірку відсутності засмічень.
Один раз на тиждень робітник здійснює:
- перевірку стану каналізаційних мереж до врізки в мережу ДП СК «Ольвія»
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- профілактику засмічень за допомогою механічних і хімічних засобів.

Один раз на день робітник проводить огляд і перевірку:
щитів розподільного пристрою (щити силові ЩС і щити освітлення ЩО), а 
саме:
- роботу схеми автоматичного включення резерву (АВР);
- стан вказівних реле «тиск», «температура» (на електричних котлах опалення);
- робочого положення автоматичних вимикачів;
- положення вхідних автоматичних вимикачів і вимикачів відхідних ліній 
електропередач;
- роботу контрольно-вимірювальних та реєструючих приладів;
- роботу сигнальних ламп в ЩС і ЩО. 
конденсаторної установки, а саме:
- зовнішній стан конденсаторної установки, відсутність бруду, пилу, вогкості;
- відсутність бруду, пилу, тріщин на ізоляторах;
- робочий стан конденсаторної установки (конденсаторна установка повинна 
бути постійно включена);
- роботу світлосигнальної арматури;
- справність огороджень і замикаючих пристроїв, відсутність сторонніх 
предметів;
- величину напруги, струму, рівномірність навантаження фаз батареї;
- величину напруги на шинах;
- справність ланцюга розрядного пристрою;
- технічний стан апаратів, обладнання, контактних з'єднань, цілісність і ступінь 
забруднення ізоляції;
- відсутність крапельної течі рідини і неприпустимого здуття стінок корпусів 
конденсаторів;
- цілісність плавких вставок в запобіжниках;
- справність заземлення, роз'єднувачів, вимикачів;
- наявність і справність блокувань для забезпечення безпеки.

Один раз на тиждень робітник проводить огляд мереж освітлення:
- стан роботи світильників (ламп), наявність всіх комплектуючих, чистоту 
розсіювача;
- наявність і справність вимикачів, розеток; (наявність у виробничих 
приміщеннях написів, що вказують напругу розеток);
- кріплення проводів і кабелів мережі освітлення;
- відсутність відкритих розподільних коробок;
- робочий стан світильників створних вогнів причалів.

Один раз на місяць робітник проводить огляд 
розподільних пристроїв:
-стан приміщення;
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- справність дверей і замків;
- відсутність течі в покрівлі;
- справність освітлення і мережі заземлення;
- щільність закриття шаф;
- комплектність захисних і протипожежних засобів, терміни їх випробувань; 
-наявність однолінійних схем РУ;
трансформаторів струму:
- стан струмоведучих частин і магнітопроводів;
- стан ізоляційної маси, справність вторинних ланцюгів, 

роз'єднувачів:
- стан контактів;
- стан приводного механізму;
- стан ножів;
- стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, розрядів);
- кріплення роз'ємів вторинних ланцюгів.
заземлюючих пристроїв стану контактних з'єднань нульових проводів в ЩС і 
ЩО:
- справність і надійність кріплень контурів заземлення, захист від корозії;
- наявність і справність заземлюючих провідників на електрообладнанні і 
кабелях, надійність їх контактних з'єднань.
мереж освітлення:
- перевіряє дію автомата аварійного освітлення.

Один раз в півроку робітник проводить огляд: 
електричних апаратів до 1000 В:
- перевірку відповідності апаратів умовам експлуатації та навантажень;
- очищення апаратів;
- перевірку справності підключеної до апаратів електропроводки і мережі 
заземлення;
- зовнішній і внутрішній огляди апаратів,
- перевірку справності кожухів, рукояток, замків, ручок, іншої арматури;
- перевірку нагрівання елементів опору, контактів у всіх пускорегулюючих
апаратах;
- перевірку наявності відповідних написів на щитках, панелях і апаратах;
- перевірку наявності нагрівальних елементів і теплових реле і їх відповідність 
номінальному струму у струмоприймачах;
- регулювання одночасності включення, відключення ножів рубильників і 
перемикачів;
- заміну запобіжників;
- перевірку роботи сигнальних пристроїв і цілісність пломб на реле та інших
апаратах.
електроавтоматики і вторинних колів, а саме :
- панелі і пульти управління;
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- панелі електроавтоматики;
- роз'єми вторинних контактів.
Два рази на рік робітник проводить огляд:
- контактних з'єднань в шафах розподільного пристрою (ЩС та ЩО).
- справності аварійного освітлення .
Огляд зварювальних апаратів.
При огляді перевіряється:
- наявність і справність пускової апаратури і вимірювальних приладів;
- наявність і справність заземлення корпусу зварювальної установки;
- справність силового кабелю;
- стан зварювальних проводів;

2.6. Виконувати сортувальні та вантажні роботи при здаванні відходів, що 
утворюються в процесі господарської діяльності філії.

2.7. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов’язаних з нею внутрішніх 
документів Філії, а також забезпечувати їх практичну реалізацію.
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов'язаних з діяльністю Філії;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити 
корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Філії;
- невідкладно письмо або усно (в тому числі анонімно) інформувати 
уповноваженого з антикорупційної діяльності, начальника Філії про випадки 
порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання 
до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією 
правопорушень іншими працівниками Філії, або іншими фізичними або 
юридичними особами, з якими Філія перебуває або планує перебувати в 
ділових відносинах.
2.8. Дотримуватися політики та цілей філії «Октябрьск».

3. ПРАВА

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, 
що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його 
обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо 
покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією 
інструкцією.
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3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства 
про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити 
пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним 
посадових обов'язків.
3.6. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 

програми.
3.7. Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 
конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії 
корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим 
представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 
були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний 
конфлікт інтересів, а також громадськості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків несе 
відповідальність:

4.1. За невиконання або за неналежне виконання обов'язків, передбачених 
цією робочою інструкцією.
4.2. За недостовірність поданих відомостей про результати огляду будівель 
та споруд.
4.3. За порушення, здійснені в процесі виконання своїх обов'язків;
4.4. Невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з 
охорони праці, протипожежної безпеки.
4.5. За невиконання розпоряджень керівника.
4.6. За невиконання заходів з підготовки робочого місця, а також тих, що 
вимагаються умовами роботи (встановлення плакатів, огорож, і т.д.).
4.7. Використання будь-якого майна Філії в приватних інтересах.
4.8. Вимагання або отримання будь-якої неправомірної матеріальної або 
нематеріальної вигоди (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із 
здійсненням своїх посадових обов’язків.
4.9. Вчинення будь-яких дій, які прямо або опосередковано підбурюють 
інших працівників до порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» 
чи Антикорупційної програми.
4.10. Ступінь відповідальності визначається чинним законодавством, 
Положенням «Про преміювання працівників за основні результати 
господарської діяльності».
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5. ПОВИНЕН ЗНАТИ.

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків повинен 
знати:

5.1. Накази начальника філії щодо утримання, благоустрою та санітарії
будівель.

5.2. Види матеріалів.
5.3. Призначення і будову інструментів і пристроїв, що застосовуються під 

час виконання робіт.
5.4. Основи ремонтно-будівельного виробництва та утримання будівель.
5.5. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
5.6. Робочу інструкцію робітника з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків.
5.7. Правила внутрішнього розпорядку філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».
5.8. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ ISO 

9001.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків повинен 
мати базову або неповну базову загальну середню освіту. Професійно-технічна 
освіта без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації.
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