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створена на пiдставi наказу Щержпрацi вiд l8.10.2021 р. Nл 165 перевiрила знання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'€ктах (нпАоП 0.00-5.12-0l); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi пролуктiв
роздiлення повiтря (нпАоП 0.00-1.65-88); Правила безпеки систем газопостачання (НПДОП
0.00- l .76- 1 5); Правила безпечнот експлуатацii магiстра,rьних гчвопроводiв (НПДОп 60.з- 1 .0l _

l0); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi (нпАоП 0.00-1 .62-|2); Правила
охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних 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 гrвоелектричного, контактного, кисневого та плчч}мового рiзання мета_лliв
(нпАоП 28.0-1,35-14); Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма.гlьних
KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПДОП 0.00-1.80-18); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (нпАоП 0.00-1.81-18);
Правила охорони працi пiд час зварювання металiв (нпАоП 28.52-|.31-1З); Правила охорони
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00_1.71-13); Типова iнструкчiя з
органiзацiТ безпечного ведення газонебезпечних робiт (нпАоП 0.00-5.1 l -s5) у наступних
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