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Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Медичний центр
«Добробут – Поліклініка»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України розглянуло звернення ТОВ «Медичний
центр «Добробут – Поліклініка» від 02.07.2019 № 0207 (зареєстровано
04.07.2019 за № 21126/0/10-19) щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція
нежитлової будівлі для розміщення медичного центру ТОВ «Медичний центр
«Добробут – Поліклініка» за адресою: просп. Повітрофлотський, 54,
Солом’янський район, м. Київ та повідомляє.
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України затверджено наказ 19.04.2018 № 97
«Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами», (далі – Порядок).
Порядок визначає організаційні засади розгляду в Мінрегіоні звернень
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять
будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують
виготовлення продукції будівельного призначення, а також органів державної
влади та органів місцевого самоврядування щодо погодження обґрунтованих
відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні
та внесенні змін до проектної документації об’єктів, які передбачають
дотримання вимог до будівель і споруд, визначених Технічним регламентом
будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету
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Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764, у спосіб, не передбачений
державними будівельними нормами (далі - відхилення), а також прийняття
рішень щодо їх погодження або відмови в погодженні.
Разом з цим інформуємо, що порушене питання зазначене у зверненні
ТОВ «Медичний центр «Добробут – Поліклініка» від 02.07.2019 № 0207 буде
винесено на чергове засідання Секції з питань будівництва та архітектури
Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України для його розгляду та прийняття
рішення.
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