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створсна на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5,05 2017 p.Ns65 перевiрила звавня наступних
,]аконоlавчих tа норма tивно-правових aK,]iB з о}'орони праuI;

Зак,.lнодавчi ак l и з охорони працi. l il il н и працi. надан ня Jnve. Lичноi лопомоtи
llоlерпiлим, електробезпеки, пожсжноi безIlеки (Заглпьний курс ] ОП); IIIструкцiя з орrанiзацiТ
бсзпечноло ведення вогневих робiт на виб)a{опожежонебезлечllих та вибухонебезпечних
об'€ктах (НПАОП 0.00-5,l2-0l); Правила безпеки систем лазопостачання (НПАОll 0.00- 1.76-

l5); llравила безпечпоi експлуатацii магiстраJIьних tазопроводiв (НПАОП 60,3-1.01-10);
Правила охороtrи працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00-1,15{7); Правила
охоронп працi пiд час експлуатацii вантаrtопiдiЙма.jlыtих KpaHiB. пiдiЙлtальних пристроtв i
вiдловiдного обладнання (НПАОП 0,00- 1.80- l 8); Правила охороrlп працi пiд час ексллуатацii
обладнання, що працюе пiд тиском (НПдоП000-I 81-18); Типова iнструкrliя з органiзацii
безпечного веденпя газонсбсзпечних робiт (НПАОП 0 00-5 l l -85) у Ilаступних працiввикiв:
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Загмьний курс з ОП
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Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 l5_07
нпАоп 0,00_1 ,76_ 15

нпАоп 0,00_5 ] ]-85
нпАоп 0,00_5,l2-0l
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