
Таблиця 1
Зміни, що відбулися в Правилах пожежної безпеки в Україні після прийняття Наказу № 830

Абзац, пункт, глава, розділ
Що змінено
Чим замінено
п. 2 
розд. І

слова «органами виконавчої влади»
словами «органами державної влади»
п. 7 розд. І 
«7. Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності. 
Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, визначається законодавством.»
пункт виключено
п. 2.2 
гл. 2 
розд. III
слова «у працездатному стані та забезпечити їх технічне обслуговування»
словами «, зокрема системи протипожежного захисту, у працездатному стані та забезпечити підтримання їх експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)»
п. 4.1
гл. 4 розд. IV
абревіатуру та цифри «НПАОП 0.00-1.20»
абревіатурою та цифрами «НПАОП 0.00-1.76-15»
п. 1.4 гл. 1 розд. V

«1.4. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
викладено в такій редакції:
«1.4. Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.»
п. 3.6
гл. 3 розд. V

слова та цифри «Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153» 
словами та цифрами «Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677»
п 3.9
гл. 3 розд. V

слова та цифри «Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153» 
словами та цифрами «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677»
п. 3.10
гл. 3 розд. V

слова та цифри «Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154» 
словами та цифрами «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677»
п. 1.9
гл. 1 розд. VІ

—
доповнено новим пунктом такого змісту:
«1.9. Вимоги з пожежної безпеки для закладів освіти та установ системи освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, установлюються Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359.»
п. 4.10
гл. 4 розд. VІ

слова та цифри «Правилами пожежної безпеки на ринках України, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 17 січня 2005 року № 30, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 року за № 111/10391» 
словами та цифрами «Правилами пожежної безпеки на ринках України, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року № 470, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за № 795/30663»
абзац 1
гл. 6 розд. VІ


слова та цифри «Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306» 
словами та цифрами «Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 715»
абзац 2
гл. 6 розд. VІ

слова «Типових норм належності вогнегасників» 
словами та цифрами «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677»
пп. 1
п. 10.14 гл. 10 розд. VІ

«1) розміщення ПАЗС здійснюється відповідно до Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06 грудня 2005 року № 376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за № 291/12165;»
виключено 
У зв`язку з цим підпункти 2-5 уважати відповідно підпунктами 1-4
абзац 1
п. 11.4 
гл. 11 
розд. VІ


абревіатуру та цифри «НПАОП 0.00-1.20-98» 
замінено абревіатурою та цифрами «НПАОП 0.00-1.76-151»


1 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 р. № 285.



