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Створена на пiдставi наказу Держлрацi вtл J 5.05.20I 7 р Nэ 65 перевiрила знання нас l уIlних
]аконодавчих та норvагивно-правових ак l iB ,] охорони працl:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгi.ни працi. надання домедичноТ допоvоl и

потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Загмьний курс з ОП); Правила безпеки в
газовому господарствi коксохiмiчних пiдприсмств i виробництв (НПАОП 27.1-L10-07);
Правила безлеки в коксохiмiчному виробництвi (НПАОП 2З.1-1.0l -08); Правила безпечно'i
експлуатацiТ електроустаповок споживачiв (НПАОП 40,l - 1.2l -98); Правила охорони працi в
мсталургiйнiй промисловостi (НПАОП 27,0_1.01-08); Правила охорони прачi пiд час
експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском (нПАоП 0,00- 1 8 l - 1 8) у наступних
працlвникlв:
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