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створена на пiдставi наказу !ержпрачi вiл l8.10.2021 р. JФ l65 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 (Загалlьний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'ектах (НПАОП 0.00-5.12-01); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi продуктiв
роздiлення повiтря (НПАОП 0.00-1.65-88); Правила безпеки систем г€вопостачання (НПДОП
0.00- 1 .76- 1 5); Правила безпечноI експлуатацii електроустановок (НПАОП 40. l - 1 .0l -97);
lIравила безпечноТ експлуатацiТ електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила
булови i безпечноТ експлуатацiТ лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила експлуатацiТ
елекТрОЗахисних засобiв (НПАОП 40. 1- 1 .07-0l ); 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 експ.тryатацii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-
l .80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв (НПАОП 0.00-1.83-18);
lIравила охорони прачi пiд час експлуатацii обладнання, що прашое пiд тиском (НПАОП 0.00-
1 .8 1 - 1 8); Правила охорони прашi пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання
електростанцiЙ, теплових мереж i тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13);
IIравила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73.1-1 .ll-|2); Правила
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила
охорони прачi при виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi та застосуваннi хлору. (НПАОП
0.00-1.23-10); Правила-гехнiки безпеки при експлуатацiI систем водопостачання та
водовiдведення населених мiсць. (нПАоП 41.0-1.01-79); Система стандартiв безпеки працi.
Охорона прачi i промислова безпека у будiвництвi (!БН) (НПАОП 45.2-7.02-|2); Типова
iнструкцiя з органiзацiТ безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.1l-S5) у
н аступних прачiвникiв :
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