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Бе]смертяий
свген
олексiйович

Задорожнiй
BiKTop
Анатолiйович

володимир
Володимирович

Торрес
Орландо

Дмиr,ро
Володимирович

дпреfrор 3 ораЕл пр !.

Гмовняй нrрrшйхер

створена на пiдставi наказу !ержпрачi вiд l5,05,20l7p, Nr65 перевiрила знання наступних
]аконода8чих la норМативно-лрaвови)r aKl jB з очорони працl:

ЗакоЕодавчi акти з охорони працi, riгiсни працi! падаIIня доN!едичноl допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (З альний курс з ОП); Правхла безпеки пiд час

розробки родовищ рудвих та нерудних корисних копалин пiдlемним способом (НПАОП 0.00-
1.77-16); Правила охорони працi пiд час дроблення i сорryванIlя, збагачення корисних копмил
i огру.лкувапвя рул та концентратiв (НПАОП 0,00- l,82- t 8)i Правила охорони працi лiд час

розробки родовищ корисних копапип вiдкритим способоtI (НПАОП 0 00- 1.24-10) у насryпних
працlвникiв:
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нпАоп 0 00-1 24_ I0
нпАоп 0,00-1,77_1б
нпАоп 0,00-1 82_I8
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ТОВАРИСТВО
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ТОВАРИСТВО

,пIвнlчний прничо_
ЗБАГАЧУВАJtЬНИЙ
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привАтнЕ
ЖЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,пIвнlчний гlрничо_
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ЗБАfАЧУВМЬНИЙ

комБIнлт"

привАтнЕ
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Голова KoMiciT Держпрацi

Засryпнпк голови KoMicii
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ТОВАРИСТВО

"пlвнIчний гlрничо.
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