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створена Еа пiлставiнаказу Держrlрацi вiд 15,05.20l7 г, N!65 перевiрила зпаняя t]аступних
,lмонодавчих Til нормаIивко-прiшових акгiв з охорони пI,ацi:

Змонодавчi акти з сlхорони пралi, гiгi€ни лрац]. Iа,,цння домедичноl допоl"lоги

потерпiJILI}l, елекФобезпекп, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила (rезпеки систем
газопостачапяя (НIlАОП 0,00-1,76-15); Правила безлс,{ноi експлуатацii елек,гроl,становок
i:НIlАОП 40.1- 1 ,01-97); Празила безпечноТ експлуатшli] е псктроl,стаяовок споlслвачiв
ilНIlАОП 40.I-] .21-9Е); Правила будови елекIроустаноDок, Електрообладнанпя спецiальни\

установок (НПАОП 40 1-1.32-01); Правила скспrrуатачii е,лектрозахисних засобiв (НПАОIl
,{0.1-1.07-01); Правила охорони працi на автомобi;rьноrtу трапспортi (НПАОII 0 0(l1.62-12);
Лравила охоропи працr пi,]l час ваятажно-розваптакувirлъ пих робiт (НПАОI1 0,Otbl,75-15)l
Правила охоропи працi пiд час виконмня робiт на висотi (НПАОП0.00-1 l5-07): Прави-па

охороци працi пiд час ексILлуатацii ваптажопiдiймальнuх KpaHiB, пiдiймальвих пprrclptr-rB i

вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Ilравила охорони працi пi.t час Jксплуатацij'
обладвмпя, що прачюс пiд тиском (НПАОП 0,00-1.8l- l8 ); Правила охорони прачi п il час

експгуатацi-t теrтломеханiчпого обладнання електростаппiЙ. теп,цових Mcpe}i i

,tепловикор[ст(,в}.ючих 
уствповок. (НПАОП 0,00- l ,69- З); Правила охорони праIi пiлчас

роботи з iHcTplMeBToM та l lрис]роями (НПАОП 0.00- 1 '7l - l 3)l Ти пове положенн я про порядок
проведеняя в.вч.tпня i перевiрки зваяь з питань охорони п рачi ( t{ПАОП 0 r)0-4 l 2 -05) у
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