
ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-7-98 “Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та 
засобів захисту рослин”. 

 
Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено      з 

1 квітня  2005 р. 
 
Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним 

виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має 
статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ 
 

Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно замінити позначеннями: "НАПБ 
Б.07.005 (ОНТП 24) " та "ДБН В.1.1-7". 

Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням  "НАПБ А.01.001". 
Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з вибухопожежної та пожежної небезпеки".  
Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площу 

протипожежного відсіку)". 
Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів: "протипожежними стінами" доповнити 

словами в дужках: "(площа протипожежного відсіку)". 
У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками (з границею вогнестійкості не менше 0,75 год.)" 

замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу". 
Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами: "ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02". 
Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею вогнестійкості не менше 0,75 год; 

двері в цих перегородках повинні бути з границею вогнестійкості не менше 0,6 год" замінити словами: 
"протипожежними перегородками 1-го  типу". 

У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0,75 год" 
замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го  типу". 

Пункт 4.8. Слово "неспалимими"  замінити словами: "з негорючих матеріалів". 
Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на стіні, що виконана з негорючих 

матеріалів". 
Пункт 6.7. Перед словами:  "пожежною сигналізацією" доповнити словом  "автоматичною". 
Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001". 
Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити словами: "документів з питань 

пожежної безпеки". 
Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом 

"автоматичною". 
У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку" замінити словами:  "в упаковку з 

горючих матеріалів". 
Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002  

Пожежна безпека об'єктів будівництва". 
Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)";  позначення 

"ПУЕ-85" замінити позначенням "ПУЕ-86". 
Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надруковано: 
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. 
“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ” 
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