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створена на лiдставi наказу Держпрацi вiд 15.05.20l 7 р, N9 65 перевiрила знання наступних
lаконодавчих та нормагивно-правових aKTlB з охорони праui:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загмьний курс з ОП); Мiнiмальнi вимоги з

охоропи працi па тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках (НПАОП 45.2-i,03- l7);
ОСТ l4 55-79 Бiрочна систем& на пiдлри€мствах чорноi метмургii. ocHoBHi положевия
Порядок застосування (НПАОП 27 5-6 0]-79)l Положеняя щодо застосування нарядtв-допускlв
на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки в мета,,1ургiйнiй промисловостi та змirорудних
гiрничо-збагачува,rьних комбiнатах (НПАОП 27.0-4,03- l9); ПравиJIа безпеки в газовому
господарствi коксох iмiчних пiдпри€мств i виробництв (НПАОll 27 l- ) , l 0-07); Правила безпеки
в коксохiмiчному виробничтвi (НПАОП 23, l - l 0 l -08); Правила безпеки при виробництвi та
споживаннi продуктiв розлiлення повiтря (НПАОlI 0.00-1.65-88)i Правила безпечноТ
експлуатачii електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1 21-98); Правила будови
електроустановок, Електрообладнапня спецiальних устаповок (НПАОП 40,l- | ,32-0]); Правила
експлуатацii електрозахисних засобiв (НПАОП 40.1-1,07-01); Правила охорони працi в

метмургiйвiй промпсловостi (НПАОП 27.0- 1.01-08); Правила охорони працi пiд час вантажно-

ро]вантажувальних робiт (НПАОП 0.00-1.75- l5); Правила охорони прачi пiд час виконан ня

робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Празила охорони працi пiд час експлуатачii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв iвiлповiдного обладнаяня (НПАОП 0,00-
1,80- 18); Правила охорони прчi пiл час експлуатацiТ обладнання, що лрацюс пiд тиском

r Н ПАОП 0.00- l .8l- I 8 ): Правила охорони працi пiл час реvон гу устаткування на пiдприсмсr ва,х

чорноi метмургii (НПАОП 27,I-L06-08): Правила охорони працi lIiл час роботи з iHcTpyMeHToM
l,а Ilрис,гроями (НПАОП 0,00-1,7l- l3); Правила охорони працi та безпечноi експлуатац,i
технологiчних трубопрово.лiв. (НПАОП 0 00-1 7]- l4); Правила охорони прачi у газовом1
господарствi пiдприемств чорноi металургii (НПАОП 27,1-1 09-09); Система стандартiв безпеки
прачi, Охорона прачi i промислова безпека у булiвничтвi (!БН) (НПАОП 45,2-i,02-12) у
паступпих працiвникiв:
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