
6.3. Забезпечуе здоровi i безпечнi умови працi працiвникiв вiддiлу*.

7.1нженер булiвельник

7. l. Забsзпечуе вiдповiднiсть проекпrо-конструкторськоi докумеrrгацii, розробленоi
пiдrrриемством" державним будiвеrьним нормам, стаIцартам. правилам з охорони працi,

виробrмчоi caHiTapii та пожежноi й екологiчноi безпеки.

7.2. Забезпечуе ршробцу проекгнЕх рiшень та ix експертизу в порядк\r: визначеному

Кабiнетом MiHicTpiB Уrgаiни. щодо реалiзафi пропозицiй, спрямовапих на створення

безпечнюi i здоровlаl чпrов працi.

7.3. Бсре rIасть у розг.гидi проеIсгно-конструкторськоi докумекгацii, яrсу розроб,тяють
cTopor*ri органiзацii, на вйповiднiсть вимогам доржавнж б.члiвеrьшл< норм, стандаргiв,
правил i Hoplt з охорони працi, пожежноi безпеки, виробничоi caHiTapii та екологiчноi
безпеки.

8. Завiдувач господарством

8,1, Вrrровадlý,е i забезпочl,е функфонуваr*rя СУОП у чоху,.

8.2. органiзовуе i забезпечy€ всдення технологiчною процес.ч, експлуатацiю обладнаrшя,

зберiгання, танспортуванIuI, застосувашuI lшсiдлlвлоi i вибухопожежонебезпечни:i

речовин i матерiалiв. проведеши газонебезпечнлD(, вогневих та iншикробiт iз пйвищеною
небезпекою (зоlсpема проведенlтк стороrrнiми органiзацiями) вiдповiдно до технологiчного

реглаN{енIу, технологiчнлD( карт, проекry, виконаннrI робiт та iншоi докуъ.rеrrгацii, що дае
право на безпечне проводешil цlлх робiт, а тiкож згйно з правилirми, нор}rами.
iнструкцrями з охорони гlрачi.

8.3, Забезпечуе справний стан i безпечrrу' експлуатацiю облшнанrи, механiзмiв,
комlнiкацiй, захисних пристроiв i пристосувань, транспо}rтfiIо( засобiв, ]t{ашин

i лtсханiзмiв, санiтарно-технiчних rристроiв, а також робочи.х i допомiжrrих rrримiщень,

булiвель i споруд, що перебlъitють на балансi пiдrриемства.

8.4. Забезпечуе повний збiр, належне зберiгання та недоп!щення знищення i псчвання

вiдходiв, для 1тилiзафiякшr в YKpaiHi с вiдповiдна технологiя утилiзацii.

8.5, Збирас вiдходи oкpelt{o, нс допускаючи 1х змiuryвання, особливо ресурсно-цiнrптх вlцiв
вйходiв (брухту кольоровIхi i чорнlлi металiв, пластNtасових вiдiодiв, ц,мових вiдходiв,
нафтовlш вiдходiв, макулаryри).

8.6. Тимчасово зберiгае вйходи тi:ьки у санкцiонованих Micrцx. визначенlп( планyванtulм.

8.7. Коrrгролю€ стан MicIp розмiцен}ш вiдходiв, yTBopelilD( пiдприемством.



8.8. Забезпечуе безпечнi i здоровi умови прачi на робочик мiсцях. Втgrвае заходiв дпs
викJIюченнJI загазованостi, запиленостi- знешкодженrи стiчнлж вод i шкiдливик вик1,1дiв,

забезпе.Iення ефекгивноi роботи вентиляцiйrпж i опалювальних установок, cTBopeнrul

опгимаJIьного мiкроклiмаry й освiтленостi у робочю< примiщеннлi i на робочюi Micrщx.

8.9. фганiзовуе робоry щодо приводення робочик гlроцесiв, обладнання, установок.

робочих Micrp у вiдповйнiсть до встановлених норм безпоки та caHiTapHln( Hoplr.

розробляе гlропозицii до pi.IHиx i перспеrгивнlдi планiв робiт з охорони працi,

колективного доrоворч, контроJIю€ ii виконання.

8.10. Проводrгь iнстрlrктажi, навчанrrя, cTtDKvBaHHrI та перевiркч знань з питань охорони
праф персонtlлч, контроJIюс проходжен}tя ним медичнlлi оглядiв, дотрилIанюI
встановленого порядк}., догryск_у до самостЙноi роботи.

8.1 l. Забезпечуе розробку. cBoe.IacHIй перегляд, внесенflя змiн у робочi процеси, розробляе
(переглцдае) iнстрlrкцii з охорони гlрачi за професiями та за вIцаN{и робiт, забезпеччс ними
гlрачiвнlлсiв. Розробляе посадовi iнстрl,кцii фахiвцiв пiдроздiлry.,. в як}D( визначае ixHi
обов'язки у сферi охорони працi вiдповИно до обов'язкiв, покJIаденю( на нього i йою
пiдлеглих, та СУОП. що дiе на пiдrrриемствi.

8.12. КокгроJIюе дотримання персоналом правил, HopNI та iнструкцй з охорони працi,

виконання в установленi строки наказЬ i розпоряддсtъ д}Фекгора пiдприемства" приrп.Iсiв

органiв державного нагл&lу i служб коЕгроJIю пiдгrриемсгва, заувlDкелъ i пропозицiй

уповноважених осiб з питань охорони прачi.

8.13, Органiзовуе сво€часне офортrrлення заявок i вiдповiдно до чиннID( норм забезпечче

гrрафвникiв спецодягом, спецвзl.,гтялr та iншилrи засобами iндивiдуального захий),. милом,

мийrп,rпrи та знезарахý,вальними засобами, молоком, лi:ку-вально-профiлакгичнкrrл

ХаРЧУВаНIIЯIлr.

8.14. Коrrгролю€ стан охорони прачiу пiдпорядковilном_ч пйроздiлi: перевiряе умови праrц,

контролюе дотриманrя працiвlпшами цравил, Hoplr та iнструкцiй з охорони прац; вживае

заходiв щодо ус,чнення виявлоних порупеш та заходiв впливу до порчшнlжiв.

8.15. Веде облiк та аналiзус проведе}г}- профiлактичну роботу з охорони працi, звiryе
в !становленому порядк,ч про сган охорони прачi та доти}mнrrrl працiвнlжами правиJI,

норм та iнструкцiй; систематlт.Iно аналiзуе узагальне}г}- iнформачiю про стан охорони
гlрачi на пiдприемствi та v пiдлеглому йошry йдроздiлi, пор!,шен}u цравил, HopNI та

iнструкчiй з охорони прац, вживае вiдповiдrпrх заходiв щодо запобiгання iir; проводlть
наради з майсграми, наЕIальниками дiлянок, бригадl.tрами, уповновФкеними наймаrпrми
прафвнlжами особами з питань охорони працi.

8.16. Забезпечуе:



. бозпечну ексrrпуатацiю. своечасне проведення оглядiв, техйчного обсш,,ювування

iрепrонтr},стат-к}-вання-закрiпленогозапiдприемсгвом;
о наявнiсть. повноryz i rrрави,пьнiсть веденнJI технiчноi дощументацii з експлуатацii та

ремо}rг,ч обладнання (плашlтt i механiзмiв, пос\цин, що праrцоють пiд -lискоIl{

тоцо), булiвель i споруд:
о безпоý робiт. що здiйснюе пiдлеглий пе,рсонал, дотриil{анюI цравил, норIu та

iнстр.чкuiй з охорони працi, а також правиJъIry органiзацiю робiт, застос!tsання

rrрацiвниками засобiв irцивiдуального захист_ч;

. наявнiсть необхiдних технiчниri засобiв захист_у прачiввикiв гlри обслуговчваннi та

ремоrпi устаткуванюI, KoHTpoJtь за ix прави,ъним застосуванrulм:

о сrцэавний стан, сво€часний репrоrrг i ефекгlшну робOry,воrrгиляцiйнIdк установок та

iншlоl санiтарно-технiчн юi пристроiв:
о наявнiсть на робочлж мiсцях iнструкцiй, плакатiв, знакiв безпек-l.

поперsджуваJIьнIlLк написiв та iншlас засобiв пропаryванIlя охорони гlрацi.

8.17. Керуе роботою реNlонтного пýрсонал_у- визначас за\оди безпеки при виконаннi нипt

робiт. зокрема робiт iз пiдвищеною небезпекою, оформгпое в установленому порядку

доцyментацiю на проведеннJl ци.\i робiг.

8.18. Вибiрково перевiряе справнiсть та правильнiсть експлу-'атацii обладнання, будiвель

i спорул, а також ix готовнiсть до виконан}ul реIlrонтнж робiт. Вживае заходiв щодо

!rcунення виявлених недолiкiв, записуе _у вiдповйнi яg,рна,ти завдан}rя для виконання

KoHKpeTHшi робiт; про рез!,льтати перевiрки iнфорьry,,е застчпника дирекгора з

юсподарсько-технiчrптх питань (засryпник директора з адмiнiстративно-господарськоi

дiяльностi).

8.19. Виявляе причини порушення правил безпеки та гIравил технiчноi експ.п1,,атацii

обладнання, будiвель i споруи, виникнення несrравностсй, вед9ння ремонтнlж робiт
(зокрема робiт, якi здiйсшоють cтopoнHi органiзачii) з порушенняNl правил безпеки та

iнструкцiй з охорони працi; вживае заходiв для запобiганrrя ix повторенню.

8.20. Гоryе Iшани (црафiки) оглядiв. перевiрок i ремоrпiв обладнанrя, будiвель i спорчл"

графiки чищення веrrгиляцiйнIо( систом, заявки на реý{онт обладнання спецiалiзованими

органiзацiяNtи. а також на гrрпцбання матерiалiв, запаснюi tIастин, iHcTpvMeHry та

випtiрювальних приладiв,

8.2l. Проволlтгь грофiлакг}rчrrу робOry з охорони працi щодо дотримання пiдлеглим

персоналом правил. норм та iнструкцiй.

8.22. Кокгролю€ дOгриNIанIrI пйлеглим персонапом правиJI, HopNI та iнструкцiй з охорони
праtч.



8.23. Веде облiк та аналiзуе проведе[гу- профiлактичцч робоry з окорони праtц, звiryе
в _чстановленому порядку про виконану робсrry.

8.24. Проводигь збори (наради) з пйлеглим персоналом, на яка\ розглядае харакгернi
випадки порушень, аналiзуе причини травматизм!,,, обговорюе виконання заходiв,
визначенLD( нaкtlзаNlи, розпорядженtulми, приписами та iншими документами з охорони
пращ, виконання пйлеглим персоналом обов'язкiв у сферi охорони пршц; про виконану

робOry,робlтгь вiдповiднi записи у cBoeшry, хсlрналi облiry профiлактичноi роботи з охорони
гlраui.

9. Начальник вiллiлу

9.1. Впровадяс,че i забезпечуе фупкфоrryванIlя СУОП _у пйроздiлi.

9.2. ПРОвОлlrгь iнструктажi, навчал*lя, cTa)IýrBaHюI та перевiряе знан}u з питань охорони
гlрацi персоналу пiлрозлiлу. прохолжен}tя ними медичник оглядiв, дотриман}я
встановленого порядIý., доцчску до самостiйноi роботи.

9.3. Забезпечу,е розробrсу. сво€часний порегляд, BHeceHHrI змiн у робочi процеси, розробляе
(переглядае) iнструlсдii з охорони прш+ за професiями та за вIцами робiт, забезпе.lуе ними
глраrriвнлпсiв. Розробляс посадовi iнструкчii фахiвцiв пiдроздiлу. в якLD( визна.rае ikHi
обов'язки у сферi охорони праф вiдповiдно до обов'язкiв, покJIаденI4к на нього i його
пiдлеглих, та СУОП, що дiе на пiдгlриемствi.

9.4. КокгроJIюе дотримашfi персоналом пiдроздiлу правил, норм та iнстрчкцiй з охорони
пРац1, викоIиння в }становленi cTpoк.l наказiв дирекгора пiдгриемсгва. приrисiв орrанiв
держttвного нагляду i служб контролю пiдгlриемства, зауважень i пропозицiй

_уповноваженюi осiб з питань охорони працi.

9.5. Органiзову€ своечасне оформленюI з:lявок i вИповiдно до чиннюi норм забезпечус
rrрачiвнlлсiв засобами iлцивiд_чальною захис-ry-, милоil{, мийниtrли та знезараrкуваJъними
засобами.

9.6. КОнгРОлЮ€ стан охорони працi )- пiдпоря,ц<ованих пiдроздiлах; перевiряе у}Iови працi,
кОнтролю€ дOтриманrш працiвrпака}tи цравил, норм та iнструкцiЙ з охорони прац; вживае
заходiв щодо !,счнення виявлени]i порyшень та заходiв впливу до порчшнlжiв.

9.7. Веде облiк i аналiзуе проведеЕу в пiдроздiлi профiлакпrчну робоry,з охорони праф,
ЗВiryе в уСтановленом,ч порядку про стан охорони працi та дотриманнJI працiвлпаками
ПРаВил, нОРм та iнструкцiЙ: систоматично аналiзус узагальнен}.,iнформацiю про стан



охоронипраф на пiдприсмствiта у пiдпорядкованIж йому пiдрозлiлах, порчшення правил,

норм та iнструкцiй з охорони працi. вживас вiдповИшоi заходiв щодо запобiганrrя iM.

10. Медичний директор, завi.ryвач вiддiлення

l0.1. Кокгролюе дотримання пiдлеглим персоналом ц}довоi дисцшlлiни. безпе.rне

виконаннrI робiт, дотримання встановленшi норм веденtи робочого процесу, експпу,атацiю

обладнання, anapaTiB, приладiв. iнструпrенгiв, кошryнiкацiй, будiвель i споруд вiдповйно

до нормативно-правових акгiв з охорони працi.

l0.2. КонтроJIюе дOтримашrя встановленою порядк.ч пiдготовки i проведоння робiт
з пИвищsною небезпsкою, ремонry та введення в експлуатацiю обладнання, приладiв,

апаратiв i копrунiкацiй; не догryскас в експ,ц/атафю облшнаиня, реNлоrrг якого виконаJrи

неякiсно або не в повному обсязi.

l0.3. КоrrгроJIюс правильнiсть експlп,атацii вентиляфйних установок, систеI\|и опаленн,I

та iншиri санiтарно-технiчrтиri пристроiв, освiтлення примiщеrъ i робочи:i мiсць; вживае

заходiв для запобiганнrl загазованостi i запиленостi. впровад>lry,е безпечнi методи

застосуван}rя, зберiгання i транспортчванЕя шкiдrпавкri та вибухопожежонебезпечнрж

речовин i п,rатерiалiв, знешкоджоння стiчнш< вод i шкiдливж викl,tдiв.

10.4. Бере участь у розробцi (переглядi) iнстру-кцrй з охорони працi дJя робiтнrжiв. а також

у склqданнi iHcTp_vroriй д.пя колсtоi професii (робочою мiсця).

l0.5, Своечасно проводить iнструкгажi, навчання та перевiряе знан}ш пiдлеглого персонагу"

з питань охорони прачi.

10.6. Вконуе у встановленi строки заходи з охорони прац, передбаченi rшанами, актами,

н:казами та ршпорддженнями. Гоryе пропозифi до планiв робiт з охорони працi та

колективною договору,

l0.7. КонтроJIюе правиJънiсть прийому/ здачi змiн медичl*rм персонllJIоNr; щодня
переглядае записи у жrrрналi зплiн та в хýрналi конгроJIю за станом упrов i безпеки працi,

вiзус ix. ус\,вае виявлекi пор\,шенtu{.

10.8. Щолня перед початком i протяюм робочою дня (змiни) спiльно з уповновlDкеною
особою з питань охорони гlрацi здiйснюе оперативний кокгроль за станом охорони працi.

l0.9. Негайно повiдомляс дирекгору пiдцrисмства про нещаснi влшадки, aBapii, пожежi,

загоряння тощо. а також про вжlтгi заходи. викоtгч*е отриманi вказiвки.



l0.10, Веде облiк та аналiзуе профrлактичну робоry з охорони пращ у структ_чрном,ч

пiдроздiлi, звфе в установленому поряд(у перед дIфекгором йдприемства про виконану

робOry,.

l0.1 l. Проводrть наради з пИлеглим персонало}r, на якlD( аналiзlтоть обсгавини i причиrrи

нещаснrrк випадкЬ, аварiйнкх скryацiй, аварiй. похехq загоряtъ та неправшьнi дii
oкpoilrюi прачiвтпакЬ. якi призвели до вказашr:r обставин: порушення в чтриманнi рбочшс
мiсць, використаннi обладrання, засобiв за\исту,, запобtжншr пристроiв. веденнi

технологiчного процес},; до вiдолrа працiвrптсiв доводять iнформацiйнi листи, накtlзи

i розпорядження з питань охорони прачi. обюворюють виконаннrl заходiв з охорони працi.

l0.12. Зборiгае i кокгролшое наявнiсть на робочих мiсцях затверjженI.о( iнструкцiй,
хgрналiв та iншоi технологiчноi документацii, плакатЬ, знакiв безпеки

i попередхg,в alJIьних наrrрrсiв.

l0. l3. Своечасно проводlтгь iнструкrаж i навчае пйлеглий персонал безпечним мотодам

прачi; не допускае до самосгiйноi робсrги осiб, якi не проfouли перiоди.Iний меди.lгий
огляд, iнструктаж або перевiрIý знань iнструкtй, не мають допуску.

l0. 14. ВикоIý.,е у встановленi строки заходи з охорони прац, передбаченi планашtи, ;lктами,
нzказами. розпоряджешuINlи. готyе пропозицiiдо планiв робiт з охорони працi та

колективною договору.

l0.15. Перел початкол! змiни i протягоtл робочого дня здiйсr*ое опоратlшний Korrтpojъ за

станом охорони гlрацi та безпечнип.t проведенrilм робiт.

l0.16. Негайно доповiдае дерекгору пiдгlриеп,rства про:

. кожне загорянrul, аварiю, нещасrплй випшок, вживttючи при rФollv заходiв для
надання допоýrоги пострацдалишц лiквiдацii або локалiзацii загоряння. аварiйноi

сиryачii або aBapii;
. порушення 1, роботi обладнання, ведегпri робочого процесу, якi призводять до

несгц)авностi обладнаннrl, тр авмування rрафвr*rкiв, загорян}uI, загазованостi та
iншиri сиryацiй, близьких до аварiйrптх. якi мож!ть перерости в аварiю, а також про

BжltTi ним заходи; викон_ч€ отришtанi вiд керiвлп.лцгва пiдприемства вказiвки i за

необхiдностi негайно викликас аварiйнi служби (пожежну, охороц, i шврцrý,

меди.rн.ч допошrоry) та нада€ перш.ч (долiкарську) допопrоry потерпi,rим,

l0.17. Веде облiк та аналiзус профiлакп,rчну робоry з охорони працI в хg.рналi когrфолю
за cTaHoNl у,мов i безпеки праui, звiц,е в установленоfury порядку перед дIфекторо}I
пiдприемства про виконацу роботу.



l0.18. Проводить наради з персоналол.l змiни. на яких обговорюють випадки порушень

ЦРаВИЛ, HOPNI Та iнстрlrкцiй з охорони працi; аналiзче пр1дIини травI\{атизNry; обговорюе
виконаннJI заходiв, визначеню( IuIанаN{и. колективним договороN{, наказами,

розпорядження ми, приписа]uи ; розгляда е результати профiлакгичноi роботи з охорони
працi цеху (дiлянки) за звiтний порiод, виконаншI обов'язкiв у сферi охорони працi

персоналоl\I зпtiни; доводить до вiдопtа гцэацiвникiв iнфорпrачiйнi листr.l. накiви.

розпорядження з питань охорони гцlачi.

11. Енерrетик

l1.1. Забезпечуе ншiйну та безпечrrч окспл_чатафю, своечасне та якiсне проведоння
профiлакгичншi оглядiв i випробуваIъ, реNtонц,елекгроустановок, теплоенергýтрпног0
обладнання. вiдповйнiсть технiчного стану обладнання правилам улаIrrryваюrя та
безпечноi експцуатацii.

1l,2. Контролюе дотриманюt на пiдгrриемствi правил технiчноi ексшryатацii i вйповйнiсть
електрични)i, теплоенергстичнIlD( установок правилаNt i нормам безпеки: чероз KepiBHlжiB
пiдроздiлiв оргаяiзовуе ix безпечrгу" експгу-атацiю i гlрополryе заходи з чсунення поруше}ъ.

11.3. Забезпечус сво€часне проведенrrя внутрiшнiх оглядiв, гiдравлiчнlоi випробуваrъ
i ремонry паровкх та водогрiйrптх котлiв.

l 1.4. Забезпечче виконання правил безпеки, норм, iнструкцiй i технiчнрrх умов при
експJп/атацii та реп.лоrrгi електричнюi i енергетичнIлi vcTaHoBoK, окремюс вlцiв
устаткуванrя.

l1.5. фганiзовус навчання i перевiрцу знань персонаJI},,? який обс.пlтов5zе

електрообладнання, паровi Й вологрiЙнi ксrrли" обладнаrfi{я гllзового юсподарсгва;
контроJIюе навчаннrl, бере 1часть у роботi Kolnlicii з перевiрки знаrъ фахiвцiв пiдприсллства;

встановлю€ единий порядок присво€ннrr першоi i другоi квалiфiкацiйноi груrи
з електробезпеки електротехнiчною персоналч пiдгlриспrства.

l1.6. Боре участь у комiсiях iз прийrrлашля в ексIIJwатафю енергетичною обладнаннrI,

злIо}rгованою повторно пiсля реконстрl,кцii та ремоrrгуi перевiряс його забезпеченiсть
технiч ною доку-меrrгацiею.

l1.7. Не доrгу-скае введення в експryатацiю змонгованих електршrн}D( установок, систем
сигпалiзацii, протиаварiйлого захисту та блокуваь. якi нс вiдповiдають правилам

ула[rryвашIrl електроустановок.



1 1 .8. Правильно веде технiчну документацiю, передбачеtry вiдповiдними правилами та

iнструкчiями.

11.9. РозробJIяе заходИ щодо пйвищенIil надiйностi постачанюI пiдприемсгва, вiлцiлеь

i окремих приймачЬ необхiдrими видами енергii, щодо створення безпеT шгх i здоровюi

чмов прац та запбiгання аварiям при експлуатачii слекгричнIдq енергýтичнID( систем

i установок,

l1.10. ПрИ виявленнi пор},шеЕь, що створюють небезпеку виникненrur aBapii або загроз.v

життю та здоров'ю прафвlплкiв, негайно вживае заходiв щодо ус!тIення ц}ýi пор!T цень

(можливе зчпиненюI енергетшIноi установки або окремОЮ YCTaTK).-BaHIш); повйомляс про

це засцпнику дирекгора з гOсподарсько-технiчншi питань (засryпник дфектора з

адмiнiстративно-гOсподарсь Koi дiяльностi).

1 l. l l. Забезпечуе сво€часну перевiрку справностi зФ(исного заземленЕя та опору iзоляцii

електршIног0 та технологiчною обладнання, трубогроводiв вйповйно до правил та

iнструкuiй, забезпечуе виконанruI технiчнюi заходiв зi зняггя статиqноi електики.

l1.12. 3абеЗпечуе HMBHicTb i своечасне випробування зiDiиснID( засобiв у строки,

встановленi правилами, коrтгрлю€ гlравиrькiсть ix зберiгання i використання.

1 l , l 3. Вжшае зачодiв щодо виrIвлен}ш та ycyHeHHrI конструктивrиri недолiкiв

електроустановок. теIIлоенергетI+Iного обладнаrпrя i cBoe.racHo замirпос застарiле

обладнанrя.

l1,14. Бере }п{асть у розслiдуванпi аварiй i нещасних випадкiв, що стllлися пiд час

екс[щ/атацii електрообладнання, котлiв та irшrою обладнання, розробJIяе заходи щодо

запобiгання ilt.

l1.15. Коггролюе експлу-атацiю векгиляцifoiих i газоочисню( установок та енергепfiною

обладнання.

l 1.16. Забезпечуе безперебiйцч, ефекгивну- робот,ч i пiдтрипrалшя у справному cTilнi спор!ц,

yc1aTllvBaцtu, апарfi}ри дJIя очищенrrя повiтря робочоi зони_. викидiв i скидiв, зменшення

впливу фiзr,rчнюi та бiологiчниli T инпtжiв.

l1.17. Розробляе та виконуе графiки планово-запобiжнюr ремоrrгiв i очищення

веrrгиляцifoiою обладнанrrя.

l 1.18. РозрОбляе норми водоспоживанлUl, водовiдведення, паспорта водIою господарства.

l1.19. Органiзовуе заходи з доведенюr парамсгрiв роботи веrrтиляцiйного устатк},вання

до проектнIд( данID(.



l1.20. Органiзовуе приймання вентиляцiйного ycTaTKvBaHHrI в окспryатацiю пiсля
закiнчеrrrш будiвельно-монтtl}кtllж робiт i оформлеrшя акта приfu,rа:rьно-здаваJънIа( робiт.

l l,2 1. Органiзовуе сво€часне проведенюl еколою-теплотехнi.rrrrтк виrrробувань котельного

обладнання.

1 I.25. органiзоц/€ rц)оведен}ш технiчrrи:i випробlъань векгилицiйноi,чстановки при

передбачено}ry проекгом робочому гrроцесi i складання експпуатафйного паспорта

вiдповiдно до чlтнноi докумекгафi.

l 1.26. Бере }часть у роботi комiсiй iз приймання в оксплý/атафю природоохоронн}ж
об'етсгiв. виявлоння причшr аварiй на об'екгах водопостачанrul, каналiзафi, а також

у робOгi вiдолtчlаi комiсiй та iнших оргакiв контроJIю при коЕгролi за дотриrrtанням
природоохоронного законодавства на терIfгорii пiдrrриемсгва.

l1.27. Викоцус плани заходiв з охорони навкоJIишньою прIФодного середовшца.

11.28. Встановлюе обладнанrя для рецирryляцii води (де це мо}кJIиво з технiчноiта
економiчноi точки зору).

1 2. Прачiвники пirщри€мства

12. l. Працiвники пiдгrриемства зобов"язанi:

о дбати про особисry безпеlсу- i здоров'я, а також гфо безпек)-* i здоров'я довко.гплшнiх
пiд час виконання буль-якrоr робiт чи перебуваrrrrя на теркгорii цього або iншого
пiдгtрисмства:

. догриму,ватись iнструкцiй з охорони працi вiдповiдно до профссii або виду,робiт;

додерrý/вати зобов'язань щодо охорони праф, передбачешпi колективним

договором (уюдою та т}цовим договором), правилами внугрiшrъою трудового

розпорядIry пiдприсмства;
. проходити в установленоNлу порядчч попероднi та перiодичнi медичнi огляди;
о спiвпращовати з адмiнiстрацiсю пiдrриеil{ства в органiзафi безпечнж

i нешкiдливж умов працi, особисто вживати заходiв щодо усунення б.чль-якоi

виробrичоi сиryафi яка загрохq,е життю чи здоров'ю довкошtшнiх i приро.lrrому

середовиIц/,, повiдомляти про небозпеку безпосередrьому керiвншq,або iншiЙ
пос4довiй особi:

. здiйсrповати особисгlй конгроль (самоконгроль) з охорони працi на cBoix робочпri
мiсцях в Me}cD( обов'язковюi дJuI нЕ'i iнструкчiй та iншпк нормативно-правовю(

акгiв з охорони працi, що дiють на пiдприемствi.



Додаток 3

до Положення про систем_ч управлiнrя
охороною rФацi на пiдприепrсгвi

положЕння про осоБливий рЕжим роБоти з охорони пршI
I пожЕжноi вшзппки

l. особливий режим роботи вводять дJUI посилеши l виконання вимог адмlнlстращ1

та громадськlоi органiзацiй струкryрного пiдроцшlу i пиприемства до питань охорони

прац, полiпrr,ення cTalý,, коЕгро,ъноi та профiлактичноi роботи з охорони гtрацi i знюкенIUI

виробrм.Iого травм атизму.

2. Струlсц,рний пiдроздiл переводягь на особливий режим робоги з охорони праф наказом

по пiдприемству за подан}шм iнженера з охорони прац (заступнш( д}Фекгора з фзпеки

прачi), якщо протяюм трьох мiсяцiв зростае виробrплчий травN{атизм та не проводять

планомiрну роfury з полiпшення умов працi, якi гtризвели до травматизму з важким або

летальним результатом.

3. Особливий режим з охорони гlрачi у стукryрноьлу пiдрозлiлi вводять пiсля

попередньою повiдомленюI за мiсяrр або без попереднього повiдопtленнrl, якulо стався

випадок iз летаьниlrЛ РеЗУЛЬТаюм. Пiсля rрого слryжба охорони праф органiзовуе

комплоксIlу перевiрк1, стацу охорони rрацi iз зал_чченням представrrрrкiв тсхнiчнrпi сщэкб.

4. Начаrьrик стрчкцрного пiдроздiлу, переведеного на особливий режим робсrги,

зобов'язанlй:

a

a

a

протягоill тюк}lя розробити i подати на затвердження дирокгору пцпри€NIства план

заходiв д,,ш усунення порушень гIравил та iнструкцiй з охороrпа працi. зазнаrIених

в akTi комплексноi перевiрки, обювориги ix на наралi з керiвнlжами струкý,рних

пiдрозлiлiв та органiзувати йоrо виконан}ш (одrтr пршriрrмк план_ч надають

iнженеру з охорони гrрачi(засцпник д}rрекrора з безпеки працi));

створLrти пй cBoilr керiвr*rцгвом комiсiю i щотlтжня перевiряти сган охорони гrрацi,

обговорювати результати перевiрок на щоденнlD( рitпортах iз оформлешrям

протокол_ч:

забезпечитI посилений кокгроль керiвнлпtами за дотриманням правил охорони

прачi;

провести позачергов lй iнстрlrкгаж для пр ацi BIMK iB :

щомiсяця проводити повторrий iнqтруктаж з охорони праui лля Bcix працiвникiв;

щсrгюкtш доповiдати д}рекгору пiдприемсгва про виконану робоry з полiпшення

r,пrов прашi та знюкення виробгптчого тав]\tатиз}ry- про Bci виявленi порушенrrя та

вжитi закоди:



о направJIяти у KoNriciю пiдприемства на позаtIергов,ч перевiрry знань з охороrпr праф

Bcix KepiBHlжiB робiт, у яки\ стався нещасний випадок або виявленi порушешtя

правил охорони прачi.

5, Головнi фахiвцi пiдприеплсГва зобов'язанi щотиясля кокгролювати виконання робiт

i надавати практи.Iцу допоN{оry для розв'язанrrя органiзацiйник i технiчнllri IIитань, що

забезпеlyють здоровi та безпечнi чмови прац !,структ}рномl,пiдрозлiлi: Bci виявленi

поруленrrя подавати у виглядi припису i постiйно контролювати ix усунення.

6. IнженеР з охорони працi (засry-пник дIФектора з безпеки працi) протяюм перiолу

особливогО режи]\[,Ч роfuти з охорони працi здiйсtffое посилений коrrгроJъ за дOтриNIання]II

заходiв безпеки працi та чсува€ виявленi порушення.

7. Iз струкry,рного пiдрозлiл1"знiлtають особ,шавий РеЖИIlr за кJIопотанняlt керiвника

пiдрозлiлу пiсля розглядч стацч охорони пrрачiу дирекгора пiдприемства.

8. ЗнятгЯ особливоЮ режим\' оформлrоЮть накzlзо\l по пiдприемству за поданняNI

директора з виробниrцва.

Iнженер з охорони працi Вцчков А.В.


