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Комiсiя у ск.ладi:
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Баношенко Н,М.

м. Киiв

- т,в.о. Голови [ержпрачi

- начапьника Головного управлiння .Щержпрачi j,

киiъськiй областi

- нач.цьника вiддiлу нагляду на виробництвi i нh
об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiння наг!яry в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезdеки
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навчально-методичний чентр .Щержпраui" (за

згодою)

- засryпника керiвника ,Щепартаменry охорони r|рацi
ФедерацiТ профспiлок Украiни (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд 15 05 20 l 7 р. N! 65 перевiрила зканЕя наступних
:]аконодавчих ла норма l ивно-правових arTiB з охорони працl:

Правила охорони працi rtiд час очищення деталей мехдriчним способом (НПАОП
28,51-1,42-18); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у
потенцiйно вибцонебезпечних середовицах (НПАОП 0.00-7,l2-1З); Законо.лавчi акти з

охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичяоi допомоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежноi безпеки (Зага,,1ьяий курс з ОП); Правила охорони працr для водних господарств у
чорнiй мета,rургii (НПАОП 27 1-1.47-14); Правила безлеки при виробництвi та споrкиваннi
продуктiв роздiлення повiтря (НПАОП 0,00-1,65-88); Правила безпеки систем газопостачання
( Н П АОП 0,00- l .76- l 51: Правила безпечноI екслл) атацii елек I роl с гановок с пожи вач iB
(НПАОП 40 l - l ,2l -98); Правила експлуатацi]i електрозахисних засобiв (НПАОП 40.1- 1 .07-0l );
Ilравила з безпечноi експлуатацiI систем вептилячi'i у хiмiчних виробництвах (НПАОП 0.00-
l 27-09); Правила з охорони працi пiд час експлlатацiI великовантажних авlомобiлiв та iнших
технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i неру.лпих копалин вiлкритим
способом (НПАОП 0,00-1.72- 14); Правила охорони працi на автомобiльном) транспортi
(НПАОП 0.00-1,62-12); Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт
(НПАОП 0 00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1 15-07); Правила охорони працi пiд час дроблення i сортування, збаIачення корисних
копаtин iогрулкраiJня рудта концентратiв (НПАОП 0.00-1,82-18); Правила охорони прачi пiд
час експлуатацi'i вантажопiдiйма,lьних KpaHiB, пiдiйммьних пристроТв i вiдповiдного
обладнання (НПДОП 0.00- 1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii
електроустаткуваЕня та електромсреж на вiлкритих гiрпичих роботах (НПАОП 0.00-1 58-12);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiл тиском (НПАОП 0,00-
l 81-18); Правила охорони прачi пi,л час ексллуатацii хвостових i шламових господарств
гiрничорудних i trерудних пiдпри€мств (НПАОП 0,00-1,74-15); Правила охорони прачi пi.а час

зварюванця металiв (НПАОП 28,52-1,З1-13); Правила охорони працr лlд час коваJIьсько-
пресових робiт (НПАОП 28 0- l З] - 1 З) l Правила охорони працl пlд час peMolIry устаткуваян, на
пiдприсмствах чорвоТ метмургii (НПАОП 27 l - l ,06-08); Правила охорони працi пiд час роботи
з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0 00- l 7l - 1 З): Правила охорони працi пlд час ро]робки
родовищ корисних копшIин вiдкритим способом (НПАОП 0,00-1 24-10); Правила охорони
працi пiд час фарбува]Iьних робiт, (НПАОП 28 0-1.32-13); Правила охорони праui у га]овому
господарствi пiдприсмств чорноi метмургi'i (НПАОП 27.1-1,09-09); Система стандартiв безпеки
прачi Охорона прачi i промислова безпека у булiвничтвi (flБН) (НПАОП 45 2-7.02-12); Типова
iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення г.Lзонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5 1 l -85) у
наступних працiвникiв:
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нпАоп 0.00-1.74-15
нпАоп 0,00_1,75-15
нпАоп 0,00-1.76_15
нtиоп 0,00-1.80_1E
нпАоп 0,00-1.8l-]8
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Загальний курс з ОП
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нпАоп 0.00_1.62-12
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нпАоп 0 00-I.74- l5
нпАоп 0,00-].75-15
нtиоп 0,00-L76-15
нгиоп 0 00-1,80-18
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нпАоп 0,00_1 62-12
нпАоп 0,00-1,65_88
нIIАоп 0,00_1,71-1]
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нпАоп 0.00-1 76- l5
нпАоп 0.00-1,t0-1E
нпАоп 0.00-1.81- 1t
нпАоп 0,00- 1.82-18
нпАоп 0,00-5.I 1-85
нпАоп 0,00_7,l2_]]
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