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створеяа Еа пiдставi наказу Держпрацi вiл 15.05.2017 р. No 65 перевiрила знання наступних
,]alконодавчих ,la нормативно-правових ак r iB з охорони прачi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працl. надatння домедичноr допомоги
потерпiлим, електробезlrеки, пожехноi безпеки (ЗагаJlьний курс з ОП); Правила безпеки пiд час

розробки родовищ рудних та нерудrtйх корисних копмин пiдземним способом (НПАОП 0 00-
l ,77- I6): Правила безпеки при виробництвi та споживанн i пролуктiв роrлiлення повiгря
(НПАОП 0.00-1.65-88); Правила булови i безпечноi експлуатачii лiфтiв (НПАОП 0,00- l,02-08);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii об'сктiв циклiчно-потоковоТ тех нолоrii вiлкритих
гiрничих робiт (НПАОП 0.00-1.?9-17); Правила охорони працi пiд час впконання робiт на
висотi (НПАОП 0,00-1 15-07); Правила охорони працi пiд час дроблення iсорryваняя,
збагаченяя корисних копмин i огрулкування руд та концентратiв (НПАОП 0.00-] .82-18);
Правпла охорони працi пiд час експлуатацiI вантажопiдiйммьних KpaHiB, пiдiймальних
пристроiЪ i вiдповiлного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час

роботи з iHcTp}MeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З) у наступних працiвникiвi
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