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створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.20l7p N9 65 перевiрила звsяня наступних

законодавчих та Еормативtlо-лравових akтlB з охорони працl:

Законодазчi акги з охорови працi, гiri€ни прачi. налання домсдичноТ допомоIи
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Положснfiя щодо

застосуванЕя нарядiв-допускiв па виконання робiт пiдвиценоi небезпеки в мета,'Iургiйнiй

промисловостi та змiзоруднпх гiрничо-збагачувальних комбitlаrах (НПАОП 27,0-4,0З-l9);
Правила безпеки в газовому господарствi коксохiмlчних пiлпрrlемств i виробничтв (НПАОП
27.1-1.10-07); Правила безпеки в коксохiмiчному виробниrlтвi (НПАОП 2З,l,L01-08); Правила

безпеки систем газопостачання (НПАОП 0,00-1,76-15); Правила безпечноТ експлуатацii

електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1.2l -98); Правила будовп i бвпсчноi експлуатачii

ecкa,'IaтopiB (НПАОП 0.00-1,06-77); Правила будови i безпечноI ексллуатачiI лiфтiв (НПАОП
О,00-1,02-08); Правила охорони працi в мета,rургiйнiй промисловостi (НПАОП 27,0- l ,01,08);

Правила охорови працi на автомобiльному транспортi (НПАОIl 0,00-1 62-12); Правила охороtlи
працi пiд час вантажяо-розвантажувчUIьних робiт (НПАОП 0,00- l,75-15); Правила охорови
працi пiд час виконанrrя робiт на висотi (НПАОП 0,00-1.15,07); Правила охорони працi пiд час

сксплуатацii вантажопiлiймальних KpaHiB, пiдiйма,Tьних пристроiв i вiдповiдпого обладнання
(НПАОП 0,00-1,80-18); Правила охорони лраlri пiд час експлуатацiI навантакувачiв (НПАОП
0,00-1.83- 18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском
(НПАОП 0 00- 1.81- 18,1: Правила охорони працi п iд час ремон l} ) с lаткуваннr на пiдлригмствах
чорноi метмургii (НПАОП 27,1-1,06-08); Правила охоронп працi пiл час роботи з iHcTppleBToM
та присlроями (НПАОП 0.00-1,7 l - l ] ) } насг} пни\ llрацiвникiв:
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