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створена на пiдставi наказу.Щержпрачi вiл 18.10.2021 р. Nч 165 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени прачi, надання домедичноТ ДопомОГИ

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загшrьний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзаuiТ

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'сктах (НПДОП 0.00-5,12-01); Правила безпечноi експлуатацii магiстральних газопРОВОДiВ

(НПДОП 60.3-1.01-10); Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-

|.62-|2):Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт (НПАОП 0.00-

l .75- 15); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- l . l 5-07);

Правила охоронИ працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймаrrьних KpaHiB, пiдiйма,rьних
пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-1S); Правила охорони праrri пiД ЧаС

експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони праui

пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00- l .7l - l3); Типова iнСтРУкuiя З

органiзачii безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) У НасТУПНИХ
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нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп 0.00-1 ,62-12
нпАоп 0.00-1 .71-1з
нпАоп 0.00-1.75-15
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