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створеяа яа пiдставi наказу Держпрацiвiд l5.05.2017p Nэ 65 псревiрила зпаrrня flаступних
,]аконода8чих та норма I и вно-правових aKT iB з охорони прсчi:

3аконодав,ti акIи з охорони прачi, гiгiсни працi, надаrrня домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежЕоi безпеки (Загмьний курс з Оfl); Iпструкчiя з органiзачii

безпечного ведеЕня вогневих робiт Еа виб}хопожежонебезпечних та виб}aховебезпечних
об'ектах (НПАОП 0.00-5,12-0l); Правила безпеки при виробництвiта споживаннi продуlсгiв

розлiлепня повiтря (НПАОП 0.00-1.65-88); Правила безпеки прп експлуатачii засобiв i систем
автоматизацii та управлiння в лазовiй пром исловостi (НПАОП l l l - l ,07-90); Правила безпеки

систем газопостачання (НПАОП 0,00-1,76- l5); Правила безпечноi експлуатацii
електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила безпечноi експл}атацil
магiстральних газопроволiв (НПАОП 60,3-1.01-10); Правила булови електроустановок.
Електрообладнавня спецiальних установок (НПАОП 40 1-1.32-0l); Правила експлуатачiI
електрозахисних засобiв (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони працi на автомобi.rrьному
транспортi (НПАОП 0,00-1.62-12); Правила охорони працl пlд час вантажно-

розваЕтФкувfuIьЕих 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 газоелектричного,

контактного! кисЕевого та пл.rзмового рiзання MeTa,riB (НПАОП 28.0-1.35-14); Правила охорони
працi пiд час експлуатацii ваптажопiдiйма,пьпих KpaHiB, пiдiйммьних пристроiв i вiдповiдного
обладнаяня (НПАОП 0.00- l,80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii HaBaHTiDK} вачlв
(НПАОП 0,00- 1,8З-I8); Правила охорони працi пiд час експлуатаIlii обладнання, що працюс
пiд тиском (Н ПАОП 0,00- l,8I - I 8): Правила охороllи лрацi п lд ,lac зварювання vеталiв
(НПАОП 28.52-1.31-13); Правила охоропи прачi пiл час роботи в хiмiчних лабораторiях
(НПАОП 7].1- 1.1 1-12); Правила охорони лрачi пiл час роботп з iHcTp)ъleBToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1,71-13); Правило безпеки при зберiганнi, перевезеннi та засюсраннi
сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП 0,00-1,45-69); Тилова iнструкцiя з органiзачii
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