1
ПРОТОКОЛ № 8
засідання секції з питань будівництва та архітектури
Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
05 квітня 2019 року

початок о 11-00
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26,
ДП Український державний науководослідний інститут проектування міст
«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, зал
засідань, 3-й поверх

Головував: БІЛОУС Сергій Ярославович – директор Департаменту
містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону, керівник
секції НТР.
Секретар: ОСТАШЕВСЬКА Людмила Іванівна – головний спеціаліст
відділу координації діяльності Держархбудінспекції та Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії Департаменту містобудування, архітектури
та планування територій Мінрегіону.
ПРИСУТНІ: 15 членів секції НТР: БІЛОУС Сергій Ярославович,
ЛИЛИК Тарас Ярославович, ОСТАШЕВСЬКА Людмила Іванівна,
ВЛАСЕНКО Ігор Миколайович, ГЛЕБА Віктор Юрійович, ГРУСЕВИЧ
Віталій Олегович, ЗВІРЯКА Анна Іванівна, МАЛЬКО Маргарита Олексіївна,
МАХНЮК Валентина Михайлівна, МУСІЙЧУК Сергій Володимирович,
НЕЧЕПОРЧУК Анатолій Антонович, ПАЛЬЧИКОВ Роман Володимирович,
ПОНОМАРЬОВ Андрій Михайлович, РЕВА Світлана Леонідівна,
ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович.
ЗАПРОШЕНІ: Головань Олег Вадимович – в.о. директор,
ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, Палеха Юрій Миколайович заступник директора з наукової роботи ДП «ДІПРОМІСТО», Економов
Анатолій Олександрович – начальник нормативного забезпечення
ДП «ДІПРОМІСТО», представник ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж», Новіков Олег
Володимирович – керівник проекту ДП «Український науково-дослідний і
проектно конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ», представник ТОВ «ПАТРИАКОМ», гр. Туманян Е.С.,
представник ТОВ «Інноваційне будівництво», Дуднк Вадим Євгенович –
керівник проектної групи Дочірнє підприємство «Водземпроект»,
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представник ТОВ «Вінницька птахофабрика», Горбаченко Олександр
Олександрович – директор ТОВ «Парк Хілс», Беренок Олеся Валеріївна –
ГАП, Бузовський Олександр Леонтійович – директор Департаменту
проектних робіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд», представник ТОВ «АвтографН», представник ТОВ «Будівельна компанія «Вегас Буд», представник
ТОВ «Фін-інвест менеджмент», представник ТОВ «Югстройкомплект»,
Коршун Оксана Анатоліївна – керівник напрямку ТОВ «Будівельна компанія
«ЕКО-ЖИТЛО», Городецький Сергій Вікторович – ГАП, Фоменко Денис представник ПАТ «Позняки-Жил-Буд», Лушков Евгеній – ГАП, Коваленко
Максим Валерійович - представник ПП «Верона 9», Шпоть Оксана
Григорівна – ГАП, Шлапа Сергій Вікторович – начальник відділу логістики
ПрАТ «СКФ Україна».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж», зокрема
від 18.07.2018 за № 34/18/07/18 щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво
житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення та
підземним паркінгом обмеженого вулицями Причальна та Дніпровська
Набережна у Дарницькому районі м. Києва за адресами: пров. Заводський, 1,
1/2, 2, вул. Причальна,1/5, 2, 5, Дарницький район м. Київ».
2.
Про розгляд звернення ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ» від 20.09.2018
№ 20/09-18 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
15-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 3), м. Дніпро».
3.
Про розгляд звернення ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ» від 20.09.2018
№ 20/09-18 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 4), м. Дніпро».
4.
Про розгляд звернення ДП «Український науково-дослідний і
проектно конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ» від 09.11.2018 за № 405/01 щодо погодження, як проект з
експериментального будівництва «Будівництво об’єкту інженернотранспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного
типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської
платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту».
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5.
Про розгляд звернення ТОВ «Патриаком» від 11.10.2018 за
№ 11/01-01 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоповерхових
житлових будинків № 5,6,7,9,10 кварталу житлової забудови із
супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури за адресою:
вул. Шевченка, 60, м. Львів».
6.
Про розгляд звернення гр. Туманяна Е.С від 18.10.2018 щодо
погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації
при проектуванні об’єкта «Реконструкція житлового будинку готельного
типу під офісну будівлю» зокрема з надбудовою додаткового 3-го поверху за
адресою: вул. Костомарівська, 13, м. Харків».
7.
Про розгляд звернення ТОВ «Інноваційне будівництво»
від 19.10.2018 за № 19-10/2018 щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція
систем теплопостачання та гарячого водопостачання із застосуванням
відновлювальних чи альтернативних джерел енергії житлового будинку
ОСББ «Оберіг на Позняках» за адресою: просп. М. Бажана, 16 м. Київ».
«Реалізація енергоефективних заходів».
8.
Про розгляд звернення Дочірнє підприємство «Водземпроект»
ПрАТ
«Чернігівський
проектно-вишукувальний
інститут
«Чернігівводпроект» від 24.10.2018 за № 62 щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: вул. Івана
Скоропадського, 95, м. Прилуки, Чернігівська область».
9.
Про розгляд звернення ТОВ «Вінницька птахофабрика», зокрема
від 23.10.2018 за № 285 щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво 90-то
квартирного житлового будинку за адресою: вул. Свідницького, 9-А,
м. Тульчин, Вінницька область (І-ІІ черга)».
10. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Хілс» б/н (зареєстровано у
Мінрегіоні 07.02.2019 за № 4868/0/10-19) щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями
соціально-громадського призначення та підземним паркінгом за адресою:
вул. Степана Руданського, 9-А, м. Київ».
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11. Про розгляд звернення ПрАТ «ХК «Київміськбуд» від 01.08.2018
за № 03341/0/2-18 щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво житлових
будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою:
вул. Кибальчича, 2, Дніпровський район м. Київ».
12. Про розгляд звернень ПрАТ «ХК «Київміськбуд» від 01.08.2018
за № 03351/0/2-18 щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво рекреаційнооздоровчого комплексу з благоустроїм території за адресою: вул. Квітки
Цісик, 34, 36, Оболонський район м. Київ».
13. Про розгляд звернення ТОВ «Автограф-Н» від 14.11.2018 за
№ 132/11-18 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція Миколаївського
міського палацу культури «Молодіжний» за адресою: Театральна, 1,
м. Миколаїв».
14. Про розгляд звернення ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ВЕГАС БУД» від 23.11.2018 за № 26 щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво житлового комплексу з торговими приміщеннями та
дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з денним
перебуванням дітей місткістю від 100 до 160 місць за адресою:
вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок № 1),
м. Бориспіль Київська область.
15. Про розгляд звернення ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» б/н
(зареєстровано у Мінрегіоні 29.11.2018 за № 27606/0/10-18) щодо
погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації при
проектуванні об’єкта «Будівництво багатофункціонального комплексу за
адресою: вул. Старонаводницька, 42-44, Печерський район м. Київ».
16. Про розгляд звернення ТОВ «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ», зокрема
від 13.11.2018 № 33 від щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Нове будівництво
багатоповерхової забудови із вбудовано-прибудованими приміщеннями
соціального та громадського призначення в межах мікрорайону Північний
(вул. Архітектора Старова та вул. Променева) м. Миколаїв».
17. Про
розгляд
звернення
ТОВ
«Будівельна
компанія
«ЕКО-ЖИТЛО» у тому числі від 17.01.2019 за № 1701/19 щодо погодження
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відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні
об’єкта «Будівництво багатоквартирних житлових будинків (висотою
до 27м.) за адресою: вул. Гірська, с. Поляна, Свалявський район,
Закарпатська область».
18. Про розгляд звернення ТОВ «Ленд Дівелопмент» від 06.02.2019
за № 16/23-19 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації
при
проектуванні
об’єкта
«Нове
будівництво
багатофункціонального торгово-розважального комплексу на перетині
вул. Незалежної України / вул. Лермонтова, Вознесенівського району
м. Запоріжжя».
19. Про розгляд звернення ПАТ «Позняки-Жил-Буд» від 21.02.2019
за № 87 щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатофункціонального
комплексу за адресою: бульв. Лесі Українки 7-9, Печерський район
м. Києва».
20. Про розгляд звернення ПП «Верона 9» від 03.08.2018 за № 1-08
щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації
при проектуванні об’єкта «Будівництво житлового комплексу з об’єктами
громадського призначення та дитячим дошкільним закладом за адресою:
перетин вул. Академіка Глушкова та Академіка Заболотного, вул. Академіка
Заболотного, 1, Голосіївський район м. Києва»
21. Про розгляд звернення ПрАТ «СКФ Україна», зокрема
від 21.12.2018 за № 9810/736 щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція
корпусу № 1 в осях 7-18, А-В АТ «СКФ Україна» під пункт обслуговування
електронавантажувачів та влаштування пунктів зарядки в корпусі № 1» за
адресою вул. Боженка, 34, м. Луцьк.
22. Різне.
Відкрив засідання секції НТР Білоус С.Я.
ВИСТУПИЛИ:
Білоус С.Я. – запропонував проголосувати щодо внесення до пункту
першого порядку денного розгляд проекту ДБН «Планування та забудова
територій», розробленого на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій».
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ВИРІШИЛИ:
Першим питанням порядку денного розглянути проект ДБН
«Планування та забудова територій», розроблений на заміну ДБН Б.2.212:2018 «Планування і забудова територій» (додаток 1 додається).
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
ВИСТУПИВ:
Білоус С.Я. – запропонував проголосувати за регламент порядку
денного.
ВИРІШИЛИ:
Погодити регламент порядку денного.
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
ВИСТУПИВ:
Білоус С.Я. – запропонував проголосувати за порядок денний в цілому.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний в цілому.
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
1. Щодо першого питання
СЛУХАЛИ:
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Економова
Анатолія
Олександровича
–
щодо
проекту
ДБН «Планування та забудова територій» розроблено на заміну
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
Метою роботи є розроблення такого нормативного документа, в якому
нормативні положення складені з дотриманням вимог Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
У роботі досліджено і враховано досвід європейських країн стосовно
складу та змісту нормативно-правових актів у сфері містобудування та
забудови, а також національні законодавчі та нормативні вимоги до
розроблення будівельних норм, пропозиції від громадських професійних
організацій, окремих фахівців та юридичних осіб.
Призначення розробки – створення нормативного документа, що
регламентує планування і забудову населених пунктів та територій.
Розроблення нормативного документа здійснено з урахуванням
процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
Санітарно-епідеміологічна
складова
окремих
розділів
ДБН «Планування та забудова територій» розроблена з урахуванням угоди
про асоціацію (глава 22 Громадське здоров’я) в частині співробітництва в
галузі охорони здоров’я та вимог Міжнародних медико-санітарних правил,
Європейської Хартії місцевого самоврядування (яка ратифікована Україною),
міжнародної програми ВООЗ "Здорові міста" та директив ЄС 2008/50/ЕС
"Про якість атмосферного повітря та заходи його очистки", 2000/60/ЕС "Про
встановлення Рамок діяльності ЄС у галузі водної політики", Директиви Ради
ЄС 80/68/ЄЕС "Про захист підземних вод від забруднення деякими
речовинами", Директиви Ради ЄС 86/278 "Про захист довкілля , а саме
ґрунтів від забруднення агресивними речовинами у сільському господарстві",
Регламенту ЄС № 305/2011 про будівельну продукцію.
У процесі розроблення проекту ДБН виконано такі основні завдання, а
саме:
здійснено аналіз чинного законодавства та нормативно-правових актів
України з питань містобудування і забудови;
вивчено досвід щодо складу та змісту нормативних документів з
планування і забудови населених пунктів і територій Європейських країн;
визначено основні засади розроблення ДБН;
окреслено взаємозв’язки та розмежування (розбіжності) з іншими
нормативними документами;
визначено обсяги відповідного чинного нормативного документу, що має
стати складовою ДБН з урахуванням його удосконалення;
проаналізовано пропозиції до змісту ДБН Б.2.2-12:2018 з метою їх
можливого врахування в проекті нових будівельних норм;
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- розроблено проект ДБН на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій».
Економов А.О. також зазначив, що проект ДБН «Планування та
забудова територій» розроблено у формі підзаконного акту технічного
характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері містобудування.
Проект ДБН адаптований до вимог чинних актів законодавства.
Проект ДБН розроблений відповідно до постанови КМУ від 30 червня
2010 року №543 «Про затвердження порядку розроблення, погодження,
затвердження, внесення змін до будівельних норм та визначення їх такими,
що втратили чинність» та викладений відповідно до ДСТУ Б.А.1-91:2008
«Вимоги до побудови, викладення, оформлення та видання будівельних
норм».
Разом з цим Економов А.О. повідомив, що надання чинності та дату
впровадження ДБН «Планування та забудова територій» буде встановлено у
наказі Мінрегіону України з урахуванням строку його видання і доведення
інформації до споживачів.
Орієнтовний термін набуття чинності державними будівельними
нормами – 90 днів з дня опублікування.
Проаналізовано і узагальнено зауваження та пропозиції щодо
уточнення визначення термінів та положень, визначення максимального
відсотка забудови земельної ділянки залежно від поверховості житлового
будинку, встановлення максимальної поверховості житлових будинків в
населених пунктах, розміщення багатоквартирних
житлових будинків
відносно червоних ліній вулиць, розрахунків площ майданчиків у складі
прибудинкових територій, розмірів площ земельних ділянок для
індивідуальних житлових будинків, що розміщуються в межах кварталів із
сформованого забудовою, розрахунків кількості місць для зберігання
автомобілів мешканців, особливості організації забудови територій
кварталами, житловими групами площею до 3 га, питань санітарного
очищення населених пунктів, вирішення екологічних питань при плануванні
і забудові територій, розрахунків об’єктів охорони здоров’я з урахуванням
реформування галузі та інше.
ВИСТУПИВ:
Глеба В.Б. – з’ясував щодо наявності порівняльної таблиці
попереднього і цього ДБНу та які принципові відмінності між ними.
Білоус С.Я. – запропонував Глебі В.Ю. і авторам ДБН «Планування та
забудова територій» розглянути та відпрацювати відповідні зауваження у
Мінрегіоні.
Глеба В.Б. – висловив пропозицію щодо перенесення розгляду
порушеного питання на наступне засідання секції НТР.
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Лилик Т.Я., Грусевич В.О. – запропонували схвалити нову редакцію
ДБН «Планування та забудова територій» з винесенням на розгляд на
Науково-технічну раду Мінрегіону.
Білоус С.Я. – пропозиції, висловлені Лиликом Т.Я. та Грусевичем В.О.,
виніс на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Схвалити редакцію ДБН «Планування та забудова територій»,
розроблену на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,
з винесенням на розгляд на Науково-технічну раду Мінрегіону.
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
2. Щодо першого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса Сергія Ярославовича – про розгляд звернення ТОВ «Укрбуд
Спецмонтаж» щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво житлового комплексу з
об’єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом
обмеженого вулицями Причальна та Дніпровська Набережна у Дарницькому
районі м. Києва за адресами: пров. Заводський, 1, 1/2, 2, вул. Причальна, 1/5,
2, 5, Дарницький район м. Київ».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» та вніс пропозицію відмовити у погодженні
відхилень від будівельних норм що забезпечують дотримання встановлених
вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, у проектній документації при проектуванні об’єкта ТОВ «Укрбуд
Спецмонтаж».
ВИСТУПИВ:
Глеба В.Б. – зазначив, що відповідно до Порядку погодження
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
обґрунтованих
відхилень
від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог
безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
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нормами (далі – Порядок), секція з питань будівництва та архітектури Науково
Технічної Ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (далі – секція НТР) приймає рішення щодо
погодження або відмови у погодженні відхилень.
Разом з цим Мінрегіон відмовляє у погодженні відхилень шляхом
надсилання листа заявнику прийняття такого рішення на засіданні секції НТР за
підписом заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.
Враховуючи зазначене, запропонував в обов’язковому порядку шляхом
надсилання листа заявнику прийняття такого рішення на засіданні секції НТР за
підписом заступника Міністра в копії поінформувати Державну архітектурнобудівельну інспекцію України та відповідну міську раду (орган місцевого
самоврядування).

Білоус С.Я. – пропозицію, висловлену Глебою В.Ю. виніс на
голосування.
ВИРІШИЛИ:
Надсилати

листи

заявникам

про

відмову

у

погодженні

відхилень

будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки
до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, яке
прийнято на засіданні секції НТР, за підписом заступника Міністра з обов’язковим
інформуванням в копії Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та
відповідну міську раду (орган місцевого самоврядування).

За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
ВИСТУПИВ:
Білоус Сергія Ярославовича – запропонував проголосувати щодо
порушеного питання у зверненні ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» про
погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації при
проектуванні відповідного об’єкта.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво житлового комплексу з
об’єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом
обмеженого вулицями Причальна та Дніпровська Набережна у Дарницькому
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районі м. Києва за адресами: пров. Заводський, 1, 1/2, 2, вул. Причальна, 1/5,
2, 5, Дарницький район м. Київ».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
3. Щодо другого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса Сергія Ярославовича – про розгляд звернення ТОВ «ЗЕМТОРГ» щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
15-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 3), м. Дніпро».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ».
Глеба А.Ю. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації, поданій ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
15-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 3), м. Дніпро».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
4. Щодо третього питання порядку денного
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СЛУХАЛИ:
Білоуса Сергія Ярославовича – про розгляд звернення ТОВ «ЗЕМТОРГ» щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 4), м. Дніпро».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ».
Глеба А.Ю. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації поданій ТОВ «ЗЕМ-ТОРГ».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоквартирного
16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями за адресою: вул. Мандриківська 51-Л (секція 4), м. Дніпро».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
5. Щодо четвертого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Новікова Олега Володимировича – щодо погодження, як проекту з
експериментального будівництва «Будівництво об’єкту інженернотранспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного
типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської
платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту».
Зазначено, що на замовлення органу місцевого самоврядування
м. Буча Київській області Державне підприємство «Український науково дослідний і проектно - конструкторський інститут будівельних матеріалів і
виробів ДП «НДІБМВ» виконує роботи з розробки проектно - кошторисної
документації за об’єктом: «Будівництво об’єкту інженерно-транспортної
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інфраструктури, а саме 'пішохідного шляхопроводу тунельного типу під
залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської платформи
залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту», а також
опрацювання
передпроектних
рішень
з
організації
будівництва
автомобільного тунелю на перетині 2-х залізничних колій в межах ст. Буча з
підвищеною інтенсивністю руху електропоїздів, вантажних потягів, і
невпинного руху швидкісного потягу «Інтерсіті» з виходом на автодорогу
М-07 (траса Київ – Ковель – Ягодин) для ліквідації простою автотранспорту
біля світлофорів і повного усунення дорожньо-транспортних випадків.
Роботи виконуються за замовленням органів місцевого самоврядування
відповідно до договору з комунальним підприємством «Бучабудзамовник»,
містобудівним розрахунком і технічним завданням від дирекції Південно Західної залізниці ПАТ «Укрзалізниця».
Запропонована фахівцями ДП «НДІБМВ» технологія будівництва
об’єктів інженерно - транспортної інфраструктури під залізничними коліями
без перерви руху потягів методом продавлювання під захистом екрана з
металевих труб (мікротунелювання), яка на сьогоднішній день поширюється
у світі і не має аналогів в Україні, надасть можливість підвищити безпеку
пішоходів і пасажирів електропоїздів при перетині залізничних колій, значно
зменшити кількість транспортних подій та їх негативних наслідків, знизити
вартість і загальний період будівництва за рахунок скорочення кількості
техніки, автономності й економічності будівництва в умовах щільної міської
забудови, наблизити рівень розвитку дорожньо - транспортної
інфраструктури України до європейських стандартів.
У зв’язку з вищевикладеним для проведення необхідних науковотехнічних досліджень, складання індивідуальних технічних вимог через
відсутність відповідних норм в Україні щодо застосування технології
продавлювання під захистом екрану із металевих труб (мікротунелювання)
при будівництві підземних пішохідних переходів і автомобільних тунелів без
перерви рухи залізничного і автомобільного транспорту Новіков О.В.
просить погодити питання щодо погодження проекту «Будівництва об’єкту
інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу
тунельного типу під залізничними коліями станції м. Буча на замовлення
органу
місцевого
самоврядування»,
як
пілотного
проекту
з
експериментального будівництва.
Досвід отриманий при реалізації пілотного проекту на базі
експериментального будівництва, дозволить проводити роботи з будівництва
інших інженерно - транспортних споруд під залізничними коліями без
перерви залізничного руху на всій території України.
Також зазначено, що у відповідності до Державної програми
підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 р.
проектом «Генерального плану м. Буча Київської області» та «Плану

14
зонування (зонінгу) м. Буча Київської області» передбачаються: будівництво
шляхопроводу над залізницею у створі вул. Депутатської; будівництво
автомобільного тунелю у південно-східній частині міста; будівництво
пішохідного тунелю у створі вул. Водопровідної; будівництво пішохідного
тунелю у створі вул. Стадіонної (на місці існуючого проколу під залізницею).
Реалізація даного проекту дозволить значно покращити екологічне
становище, вирішити проблему комфортного автомобільного з'єднання між
південною та північною частиною міста через залізничний переїзд у м. Буча
Економічна ефективність будівництва підземного автомобільного
тунелю на ст. Буча буде досягнута за рахунок ліквідації втрат часу простою
автотранспорту біля світлофорів на регульованому залізничному переїзді і
повного усунення можливих дорожньо-транспортних випадків.
ВИСТУПИЛИ:
Глеба В.Ю. – щодо відповідності вимогам забезпечення
безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення.
Лилик Т.Я. – запропонував підтримати проект з експериментального
будівництва.
Білоус С.Я. – зазначив, про необхідність обов’язкового погодження
зазначеного проекту з Всеукраїнським громадським соціально-політичним
об’єднання «Національна асамблея інвалідів України».
Разом з зим порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи
підсумки
обговорення,
погодити
проект
з
експериментального будівництва «Будівництво об’єкту інженернотранспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного
типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської
платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
6. Щодо п’ятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
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Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «Патриаком» щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво
багатоповерхових житлових будинків № 5,6,7,9,10 кварталу житлової
забудови із супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури за
адресою: вул. Шевченка, 60, м. Львів».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «Патриаком».
Власенко І.М., Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Пальчиков Р.В. –
запропонували відмовити у погодженні відхилень від будівельних норм у
проектній документації поданій ТОВ «Патриаком».
Білоус С.Я. – зазначене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоповерхових
житлових будинків № 5,6,7,9,10 кварталу житлової забудови із супутніми
об’єктами соціально-побутової інфраструктури за адресою: вул. Шевченка,
60, м. Львів».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
7. Щодо шостого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса Серія Ярославовича – про розгляд звернення гр. Туманяна Е.С
щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації
при проектуванні об’єкта «Реконструкція житлового будинку готельного
типу під офісну будівлю» зокрема з надбудовою додаткового 3-го поверху за
адресою: вул. Костомарівська, 13, м. Харків».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
гр. Туманяна Е.С.
Глеба В.Ю., Лилик Т.Я. – наголосили, що у зверненні щодо погодження
обґрунтованих відхилень від будівельних норм у проектній документації при
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проектуванні та внесенні змін до проектної документації об’єктів, а також
прийняття рішень щодо їх погодження або відмови в погодженні, зазначаються

найменування об’єкта будівництва, його місце розташування, опис вимог
будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, детально
викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно
ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм, і надаються
обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них.
До цього звернення мають додаватися:
письмове зобов’язання про проведення компенсаційних заходів щодо
відхилень від вимог відповідних будівельних норм;
копії містобудівних умов та обмежень, технічні умови щодо
інженерного забезпечення об’єкта, документи, що дають право на
будівництво об’єкта (за наявності), тощо.
Водночас повідомили про відсутність відповідних матеріалів /
документів та запропонували не виносити аналогічні звернення на розгляд
засіданні секції НТР.
Білоус С.Я. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації поданій гр. Туманяна Е.С. та
в подальшому враховувати пропозицію, висловлену Глебою В.Б. та Лиликом
Т.Я.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція житлового будинку
готельного типу під офісну будівлю» зокрема з надбудовою додаткового 3-го
поверху за адресою: вул. Костомарівська, 13, м. Харків».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
8. Щодо сьомого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «Інноваційне будівництво» щодо погодження відхилень від будівельних
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норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція
систем теплопостачання та гарячого водопостачання із застосуванням
відновлювальних чи альтернативних джерел енергії житлового будинку
ОСББ «Оберіг на Позняках» за адресою: просп. М. Бажана, 16 м. Київ».
«Реалізація енергоефективних заходів».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «Інноваційне будівництво».
Власенко І.М. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації, поданій ТОВ «Інноваційне
будівництво».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації
при
проектуванні
об’єкта
«Реконструкція
систем
теплопостачання
та
гарячого
водопостачання
із
застосуванням
відновлювальних чи альтернативних джерел енергії житлового будинку
ОСББ «Оберіг на Позняках» за адресою: просп. М. Бажана, 16 м. Київ».
«Реалізація енергоефективних заходів».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
9. Щодо восьмого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Дудника Вадима Євгенійовича щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: вул. Івана
Скоропадського, 95, м. Прилуки, Чернігівська область».
Зазначено, шо в новій зміні № 4 ДБН В.2.2-15-2005 ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ згідно з пунктом 4.10 (щодо
можливості скління балконів та лоджій у житлових будинках секційного
типу) дозволяється скління лоджій та балконів при виконанні умов
зазначених в НД.
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Водночас у ДБН В 2.5-2001 ГАЗОПОСТАЧАННЯ згідно з пунктом
Ж.21 забороняється передбачати вихід димового каналу через зовнішню
стіну в закриті балкони, лоджії, еркери, та, як буде порушенням проходження
коаксіальної труби через закриту лоджію або балкон назовні через сендвіч
панель, при цьому дотримуючись відстаней від країв імпосту вітража
аналогічно з відстанями які обумовлюються в НД при проходженні через
стіни.
Дудинко В.Є. просить погодити відхилення від будівельних норм по
проходженню коаксіальної труби через сендвіч панель заскленої лоджії та
балкону.
ВИСТУПИЛИ:
Пальчиков Р.В. – низка питань з надзвичайних ситуацій, запобігання їх
виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи,
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійнорятувальних служб.
Грусевич В.О. – відсутне подання інформації, зокрема презентація, яка
б дозволила повідомити потрібну інформацію про відповідний об’єкт,
компенсаційні заходи тощо.
Разом з цим запропонував отримати відповідний висновок
(пропозицію) від центрального органу виконавчої влади згідно з їх
компетенцією та/або базової організацій з науково-технічної діяльності у
будівництві.
Власенко І.М., Махнюк В.М., Пальчиков Р.В., Грусевич В.О.,
Лилик Т.Я. – запропонували відмовити у погодженні обґрунтованих
відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених
вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, у проектній документації при проектуванні зазначеного об’єкта та
зазначили про необхідність доопрацювати порушене питання з врахуванням
зауважень виступаючих.
Білоус С.Я. – виніс порушене питання на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоповерхового
житлового будинку за адресою: вул. Івана Скоропадського, 95, м. Прилуки,
Чернігівська область».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
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Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
10. Щодо дев’ятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса Сергія Ярославоча – про розгляд звернення ТОВ «Вінницька
птахофабрика» щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво 90-то
квартирного житлового будинку за адресою: вул. Свідницького, 9-А,
м. Тульчин, Вінницька область (І-ІІ черга)».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «Вінницька птахофабрика».
Махнюк В.М. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації поданій ТОВ «Вінницька
птахофабрика».
Білоус С.Я. – виніс порушене питання на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво 90-то квартирного
житлового будинку за адресою: вул. Свідницького, 9-А, м. Тульчин,
Вінницька область (І-ІІ черга)».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
11. Щодо одинадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
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Беренок Олесю Валеріївну – щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво
житлових
будинків
з
вбудованими
нежитловими
приміщеннями за адресою: вул. Кибальчича, 2, Дніпровський район м. Київ».
Зазаначено, що під час проектування виникли рішення, які є
обґрунтованими та вимушеними відхиленнями від чинних державних
будівельних норм, що потребують відповідного погодження. При цьому
розроблені додаткові компенсаційні заходи.
Зокрема, проектом передбачено відокремлення нежитлових приміщень
для зберігання велосипедів від коридору та від інших приміщень, а також
між собою протипожежною перегородкою з класом вогнестійкості не менше
ЕІ 60 (з влаштуванням протипожежних дверей класом вогнестійкості не
менше ЕІ 30). Частина підвального поверху із нежитловими приміщеннями
для зберігання велосипедів відокремлюється від суміжних приміщень стіною
з класом вогнестійкості ЕІ 150 (з заповненням прорізів протипожежними
дверима 1-го типу з класом вогнестійкості ЕІ 60) утворюючи таким чином
протипожежний відсік. Із зазначеного відсік улаштовуються евакуаційні
виходи безпосередньо назовні. У відсіку підвального поверху передбачено не
менше двох вікон (люків) розміром 0,9 х 1,2 м.
Поверхи, на яких ррозміщуються нежитлові приміщення для зберігання
велосипедів, обладнуються системами адресної пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (типу С02),
димовидалення (природне димовидалення через отвори безпосередньо та на
вулицю, як для громадських будинків).
Для збору сміття передбачено підземні контейнери необхідної
потужності для потреб мешканців.
Усі будинки запроектовано з літніми приміщеннями для сушіння
білизни.
Також передбачено умови для підключення подрібнювачів побутових
відходів, отже легкозагниваючі відходи потраплятимуть до каналізації. Інші
функції господарських майданчиків виконуються за рахунок хімчисток та
об’єктів обслуговування, що розташовані в радіусі доступності.
Зазначено, що в радіусі 300 м знаходиться паркова зона для прогулянок
з батьками та дитячий розважальний центр Стратосфера.
Площа квартир зазначеної площі компенсується за рахунок
розташування всіх необхідних функціональних зон квартир, в яких
передбачені зони для відпочинку, перегляд телепередач, приймання їжі та
приготування їжі. Зони приготування їжі обладнанні електроплитами та
мають примусову вентиляцію. Також є просторе літнє приміщення.
Для побутових відходів передбачено влаштування майданчиків для
сміттєзбірник контейнерів на території ділянки забудови. Водночас
передбачено умови для підключення подрібнювачів побутових відходів.
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ВИСТУПИЛИ:
Пальчиков Р.В., Глеба В.Ю., Мусійчук С.В. – низка питань з
надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та
техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.
Лилик Т.Я., Пальчиков Р.В. – запропонували отримати відповідний
висновок (пропозицію) від центрального органу виконавчої влади згідно з їх
компетенцією та/або базової організацій з науково-технічної діяльності у
будівництві.
Білоус С.Я. – поставив порушене питання на голосування в порядку
надходження пропозицій, зокрема погодити відхилення від вимог
будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки
до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у
проектній документації при проектуванні об’єкта відповідно до поданих
компенсаційних заходів окрім пунктів 3 та 5 зазначених у додатку 1 до листа
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» від 01.08.2018 за № 03341/0/2-18.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, доповідь доповідача Беренок О.В.
компенсаційні заходи (далі – додаток 1) та письмове зобов’язання (далі –
додаток 2), як виняток, погодити обґрунтовані відхилення від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, під час виконання
проектних робіт об’єкта «Будівництво житлових будинків з вбудованими
нежитловими приміщеннями за адресою: вул. Кибальчича, 2, Дніпровський
район м. Київ».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
За: 11 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Буханенко С.О.,
Глеба В.Ю., Звіряка А.І., Малько М.О., Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А.,
Пальчиков Р.В., Шпилевський І.І.
Проти: 1 – Рева С.Л.,
Утримались: 3 – Махнюк В.М., Пономарьов А.М., Грусевич В.О.
12. Щодо десятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Горбаченка Олександра Олександровича – директор ТОВ «Парк Хілс»
звернувся до членів секції НТР з проханням про зняття з розгляду питання

22
щодо погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації
при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоповерхового житлового
будинку з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним
паркінгом за адресою: вул. Степана Руданського, 9-А, м. Київ».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Київської міської ради – щодо можливо порушень земельного
законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності, в тому числі
недотримання державних санітарних норм, вимог пожежної безпеки під час
будівництва об’єкта за адресою: вул. Степана Руданського, 9-А, м. Київ.
Горбаченко О.О. – заперечив проти висловленої позиції депутата
Київської міської ради та повторно наголосив на знятті питання з розгляду,
зокрема пункт 10 порядку денного на 05.04.2019.
Білоус С.Я. – поставив питання на голосування про зняття з розгляду
звернення ТОВ «Парк Хілс» щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво
багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями соціальногромадського призначення та підземним паркінгом за адресою: вул. Степана
Руданського, 9-А, м. Київ».
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення та виступ директора ТОВ «Парк
Хілс» Горбаченка О.О., зняти з розгляду звернення ТОВ «Парк Хілс» щодо
погодження відхилень від будівельних норм у проектній документації
при проектуванні об’єкта «Будівництво багатоповерхового житлового
будинку з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним
паркінгом за адресою: вул. Степана Руданського, 9-А, м. Київ».
За: 14 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М., Мусійчук С.В.,
Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М., Рева С.Л.,
Шпилевський І.І.
Проти: 1 – Глеба В.Ю.
Утримались: 0

13. Щодо дванадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Бузовського Олександра Леонтійовича щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
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«Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроїм території
за адресою: вул. Квітки Цісик, 34, 36, Оболонський район м. Київ».
Зазначено, що проектні рішення з компенсуючими протипожежними
заходами, викладені у додатках до листа ПрАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд», розглянуті на засіданні Комісії ДСНС України з розгляду
відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання вимог безпеки
до будівель і споруд у спосіб не передбачений будівельними нормами, а
також проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила у сфері
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту (далі - Комісія).
За результатами розгляду вищезазначених проектних рішень, що
забезпечують безпеку у спосіб, не передбачений будівельними нормами,
Комісія рекомендує їх для подальшого погодження у порядку передбаченому
частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про будівельні норми».
Водночас інформовано, що будинок передбачено II ступеня
вогнестійкості (за ДБН В.2.2-9-2009 допускається III ступінь вогнестійкості).
Починаючи з третього поверху у апартаментах передбачено балкони із
суцільними простінками шириною 1,2 м (у якості другого евакуаційного
виходу за аналогіє з квартирами).
Безпечність евакуації з секцій будинку підтверджена розрахунками
часу евакуації за вимогами ГОСТ 12.1004-91 (з урахуванням часу настання
небезпечних факторів пожежі).
ВИСТУПИЛИ:
Пальчиков Р.В. – підтвердив, що ПрАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд» звернулось до Державної служби України з надзвичайних
ситуацій щодо відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання
вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, а також проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила у
сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту та відповідна
Комісія рекомендувала для подальшого погодження.
Рева С.Л. – запропонувала прийняти позитивне рішення щодо
порушеного питання.
Білоус С.Я. – виніс зазначене питання на голосування.

ВИРІШИЛИ:
Враховуючи
підсумки
обговорення,
доповідь
доповідача
Бузовського О.Л., компенсаційні заходи (далі – додаток 1) та письмове
зобов’язання (далі – додаток 2), як виняток, погодити обґрунтовані
відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
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будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта
«Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроїм території
за адресою: вул. Квітки Цісик, 34, 36, Оболонський район м. Київ».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
14. Щодо тринадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «Автограф-Н» щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція
Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» за адресою:
Театральна, 1, м. Миколаїв».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «Автограф-Н».
Пальчиков Р.В., Глеба В.Ю., Рева С.Л. – запропонували відмовити у
погодженні відхилень від будівельних норм у проектній документації
поданій ТОВ «Автограф-Н».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Реконструкція Миколаївського
міського палацу культури «Молодіжний» за адресою: Театральна, 1,
м. Миколаїв».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
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Утримались: 0
15. Щодо чотирнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕГАС БУД» щодо погодження
відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні
об’єкта «Будівництво житлового комплексу з торговими приміщеннями та
дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з денним
перебуванням дітей місткістю від 100 до 160 місць за адресою:
вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок № 1),
м. Бориспіль Київська область».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕГАС БУД».
Глеба В.Ю. – запропонував зняти з розгляду порушене питання.
Лилик Т.Я. – зазначив про дотримання розгляду звернень відповідно до
Порядку, зокрема у змісті звернення ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ВЕГАС БУД» не містять слова «... не виносити та не розглядати питання
зазначене у зверненні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕГАС БУД»
від 23.11.2018 за № 26…».
Рева С.Л. – запропонувала відмовити.
Білоус С.Я. – виніс питання на голосування щодо відмовити у
погодженні відхилень від будівельних норм у проектній документації
поданій ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕГАС БУД».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво житлового комплексу з
торговими приміщеннями та
дошкільним
навчальним
закладом
комбінованого типу (ясла-садок) з денним перебуванням дітей місткістю
від 100 до 160 місць за адресою: вул. Червоноармійська, пров. Новий,
вул. Франка, вул. Нова (будинок № 1), м. Бориспіль» Київська область».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
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Утримались: 0
16. Щодо п’ятнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво
багатофункціонального
комплексу
за
адресою:
вул. Старонаводницька, 42-44, Печерський район, м. Київ».
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ».
Грусевич В.О. – запропонував відмовити у погодженні відхилень
від будівельних норм у проектній документації поданій ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Будівництво багатофункціонального
комплексу за адресою: вул. Старонаводницька, 42-44, Печерський район
м. Київ».
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0

17. Щодо шістнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Білоуса
Сергія
Ярославовича
–
про
розгляд
звернення
ТОВ «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ» щодо погодження відхилень від будівельних
норм у проектній документації при проектуванні об’єкта «Нове будівництво
багатоповерхової забудови із вбудовано-прибудованими приміщеннями
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соціального та громадського призначення в межах мікрорайону Північний
(вул. Архітектора Старова та вул. Променева)» м. Миколаїв.
Водночас повідомив про відсутність представника / доповідача
ТОВ «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ».
Пальчиков Р.В., Лилик Т.Я. – запропонував відмовити у погодженні
відхилень від будівельних норм у проектній документації поданій
ТОВ «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ».
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних
норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель
і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, у проектній
документації при проектуванні об’єкта «Нове будівництво багатоповерхової
забудови із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального та
громадського призначення в межах мікрорайону Північний (вул. Архітектора
Старова та вул. Променева)» м. Миколаїв.
За: 15 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М.,
Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 0
18. Щодо сімнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Коршун Оксану Анатоліївну – щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків (висотою до 27 м) за
адресою: вул. Гірська, с. Поляна, Свалявський район, Закарпатська область».
Зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна
компанія «ЕКО-ЖИТЛО», в особі директора Самойлової Ніни
Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Полянська
сільська рада в особі Голови сільської ради Дрогобицького Івана Івановича,
який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування», уклали договір.
Зокрема БК «ЕКО-ЖИТЛО» зобов'язується на власний ризик і за власні
кошти відповідно до умов договору забезпечити будівництво очисних споруд
(надалі – Об’єкт) на території с. Поляна Свалявського району Закарпатської
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області, а Полянська сільська рада створити умови для реалізації
інвестиційного проекту.
Також поінформовано, що «Будівельна компанія «ЕКО-ЖИТЛО» бере
зобов'язання здійснити в повному обсязі фінансування проектування та
будівництва Об’єкта.
Введений в експлуатацію за рахунок інвестиційних коштів Об’єкт
передається у власність територіальної громади с. Поляна та на баланс
Полянська сільська рада.
Відповідно до містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва від 31.08.2018 № 19 та за умови реалізації БК «ЕКОЖИТЛО» інвестиційного проекту, передбаченого Договором, Полянська
сільська рада не заперечуватиме проти будівництва багатоквартирних
житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення
по вул. Гірській б/н в с. Поляна висотністю до 27 м.
Водночас повідомлено, що у с. Поляна відбулись обговорення проекту
внесення змін в детальний план території, у тому мислі в селі Поляна вулиця
Гірська, детальний план території розроблено відповідно «до рішення 19 сесії
7 скликання Полянської сільської ради від 19.01.2018 № 265, з метою
внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням
Полянської-сільської ради від 10.03.2015, визначення планувальної
організації та розвитку території, уточнення, положень генерального плану
села та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель
для ведення особистого господарства до земель для будівництва
господарських будівель та споруд., який розробив архітектор Зазулич С.Г.
Разом з цим зазначено, що в газеті «Вісті Свалявщини» № 25-26
(8489-8490) від 07.04.2018 було розміщено оголошення про початок
процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
внесення змін в детальний план території, в селі Поляна вулиця Гірська,
детальний план території розроблено «відповідно до рішення 19 сесії 7
скликання Полянської сільської ради від 19.01.2018 № 265, з метою внесення
змін в детальний план території, затверджений рішенням Полянської
сільської ради від 10 березня 2615 року, визначення планувальної організації
та розвитку території/ уточнення положень генерального плану села та
оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для
ведення, особистого господарства до земель для будівництва господарських
будівель та споруд.
Також зазначено, що жодних пропозицій та зауважень до Полянської
сільської ради з порушеного питання не надходило.
ВИСТУПИЛИ:
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Рева С.Л. – уточнила щодо будівництва очисних споруд на території
с. Поляна чи тільки на вул. Гірській у с. Поляна.
Пальчиков Р.В. – уточнив щодо забезпечення об’єкта «Будівництво
багатоквартирних житлових будинків за адресою: вул. Гірська, с. Поляна,
Свалявський район, Закарпатська область» відповідною пожежною технікою.
Лилик Т.Я., Грусевич В.О. – запропонували погодити відхилення
від будівельних норм у зазначеній проектній документації.
Білоус С.Я. – поставив на голосування питання, запропоноване
Лиликом Т.Я. та Глебою В.Ю.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, Інвестиційний договір між
«Будівельна компанія «ЕКО-ЖИТЛО» та Полянською сільською радою
від 07.02.2019 № 1, Протоколу громадських слухань (обговорень)
від 11.05.2018 № 1, компенсаційні заходи (далі – додаток 1) та письмове
зобов’язання (далі – додаток 2), як виняток, погодити обґрунтовані
відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків (висотою до 27 м.) за
адресою: вул. Гірська, с. Поляна, Свалявський район, Закарпатська область».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
За: 13 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Махнюк В.М., Мусійчук С.В.,
Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 2 – Малько М.О., Рева С.Л.
19. Щодо вісімнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Городецького Сергія Вікторовича – щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Нове
будівництво
багатофункціонального
торгово-розважального
комплексу на перетині вул. Незалежної України / вул. Лермонтова,
Вознесенівського району м. Запоріжжя».
При проектуванні зазначеного об’єкта виникла необхідність відхилень
від деяких вимог будівельних норм, щодо яких розроблено відповідні
компенсаційні заходи, у тому числі нищенаведені.
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Вимушені відхилення від обов’язкових будівельних норм з
урахуванням передбачених компенсаційних заходів не знижують вимоги
безпеки до простору життя та життєдіяльності людей.
Зокрема, стіни огороджувальних конструкцій ліфтових шахт та
ескалатору передбачаються протипожежними класом вогнестійкості не
менше REI 150;
двері шахт ліфтів на всіх поверхах передбачаються протипожежними
1-го типу класом вогнестійкості не менше ЕІ 60;
шахти ліфтів та ескалатор відокремлені від приміщень паркінгу
протипожежними тамбур-шлюзами 1-го типу з класом вогнестійкості
огороджувальних конструкцій не менше REI 150;
прорізи дверей між тамбурами-шлюзами ліфтових шахт, ескалатору та
приміщеннями паркінгу заповнюються розсувними дверима, що
захищаються протипожежними шторами з класом вогнестійкості не менше
ЕІ 60, що автоматично перекривають дверні прорізи під час пожежі;
виходи з даних тамбур-шлюзів виконано через протипожежні двері І
типу класом вогнестійкості не менше ЕІ 60.
В усіх ліфтових-шахтах передбачаєтьея влаштування – систем підпору
повітря під час пожежі не менше 20 Па;
влаштування у всіх тамбурах-шлюзах, що відокремлюють шахти
ліфтів та ескалатор від вогнестійкості не менше REI 150 з заповненнями
прорізів протипожежними шторами класом вогнестійкості не менше ЕІ 120,
що автоматично перекриваються під час пожежі з кожного протипожежного
відсіку цокольного поверху передбачені окремі евакуаційні виходи
безпосередньо назовні та через сходові клітки, що відокремлені
від надземних частин усіх загальних сходових кліток на висоту одного
поверху суцільними протипожежними перегородками 1-го типу а саме:
І відсік - 5 виходів; II відсік - 5 виходів; III відсік - 8 виходів; IV відсік - 4
виходи; V відсік - 5 виходів;
загальну ширину евакуаційних виходів з кожного протипожежного
відсіку (при розрахунковій площі основних проходів від площі залів не
менше 25%) збільшено: І відсік - з 5,1 м п. до 6,75 м п.; II відсік - з 5,6 м п.
до 7,35 м п.; III відсік - з 5,9 м п. до 9,8 м п.; IV відсік - з 3,4 м п. до 5,4 м п.;
V відсік - з 6,0 м п. до 8,5 м п.
Також зазначено, що ширину загальних внутрішніх проїздів
передбачено завширшки не менше 6,0 м кожна; ширину прямолінійних
двосмугових рамп передбачено не менше 6,0 м кожна (допускається 5 м);
клас вогнестійкості протипожежних перекриттів та колон в приміщеннях
паркінгу передбачено - REI180 та R 180 відповідно; влаштування в
загальних внутрішніх проїздах систем механічного димовидалення та
автоматичного водяного пожежогасіння;
ширину протипожежних воріт виїздів в загальні внутрішні проїзди з усіх
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секцій паркінгу та між секціями та відсіками передбачено завширшки не
менше 3,0 м. тощо.
Беручи до уваги вищевикладене, звернувся з проханням розглянути це
звернення з наданими матеріалами та погодити вимушені відхилення від
зазначених будівельних норм відповідно до Порядку погодження
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
обґрунтованих
відхилень
від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог
безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, затвердженому Наказом Мінрегіону від 19.04.2018 № 9
ВИСТУПИЛИ:
Глеба В.Ю. – уточнив щодо отримання висновку (пропозиції)
від центрального органу виконавчої влади згідно з їх компетенцією та/або
базової організацій з науково-технічної діяльності у будівництві в частині
пожежної та техногенної безпеки.
Мусійчук С.В. – зазначив, що на засіданні науково-технічної ради при
Науково-технічному центрі «Український союз виробників протипожежної
продукції та послуг» вирішено вважати за можливе застосування відхилень
від вимог протипожежних норм і правил при проектуванні зазначеного
об’єкта (компенсаційні заходи викладені в таблиці протоколу від 15.01.2019
№ 1.
Лилик Т.Я., Глеба В.Ю. – запропонували погодити відхилення
від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог
безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, під час виконання проектних робіт зазначеного об’єкта.
Білоус С.Я. – поставив на голосування питання, запропоноване
Лиликом Т.Я. та Глебою В.Ю.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, наявність листа щодо погодження
відхилень приватного підприємства «Науково-Технічний Центр УСВППП»
від 02.03.2019 № 30/НТЦ, запропоновані компенсаційні заходи (далі –
додаток 1) та письмове зобов’язання (далі – додаток 2), як виняток, погодити
обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта «Нове
будівництво багатофункціонального торгово-розважального комплексу на
перетині вул. Незалежної України / вул. Лермонтова, Вознесенівського
району м. Запоріжжя».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
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За: 14 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Малько М.О., Махнюк В.М.,
Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пономарьов А.М., Рева С.Л.,
Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 1 – Пальчиков Р.В.
20. Щодо дев’ятнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Фоменка Дениса та Лушкова Євгена – щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Будівництво багатофункціонального комплексу за адресою: бульв. Лесі
Українки 7-9, Печерський район м. Києва».
Умовна висота секції 1.4 розрахована як різниця позначок від рівня
верхнього проїзду на покрівлі стилобату з бульв. Л.Українки та нижнього
рівня дворівневих квартир на відм. 99,5м., без врахування технічних.
У складі проектної документації розроблено схему проїзду та доступу
пожежно-рятувальних підрозділів. Схема проїзду та доступу була розроблена
виходячи з характеристик пожежної техніки, на базі АД-50 та BrontoSkylift F
90 HLA. Також було додатково розроблена схема проїзду та доступу
пожежних підрозділів з автодрабини що знаходяться на бойовому
чергуванні. Схемою визначено місця встановлення пожежних автомобілів та
показано, що доступ пожежних підрозділів може бути забезпечено в кожне
приміщення та квартиру нижнього протипожежного відсіку, відповідно до п.
9.12 ДБН В.2.2-24:2009, з відмітки стилобату, тобто з верхньої відмітки.
Також зазначено, що в секції 1.3 в нижньому протипожежному відсіку
будуть влаштовано в кожній квартирі додаткових суцільних простінків на
балконах та лоджіях шириною 1,2м;
в секції 1.4 влаштовано зовнішні тераси на кожному поверсі по всьому
периметру. Вказані тераси дозволяють в разі пожежі залишити зону
небезпеки шляхом переміщення по периметру будівлі;
влаштування на відмітці 30м протипожежного перекриття з класом
вогнестійкості REI180, яке ділить нижній протипожежний відсік на дві
протипожежні секції;
влаштування в секціях 1.3, 1.4 додаткових пожежних ліфтів для
забезпечення доступу сил та засобів основних пожежних підрозділів;
система оповіщення про пожежу та управління євакую'ванням людей
має можливість здійснення управління в режимі поетапної евакуації людей з
будинку.
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Водночас повідомлено, що Державна служба України з надзвичайних
ситуацій на лист АТ «Позняки-Жил-Буд» щодо погодження обґрунтованих
відхилень від будівельних норм при проектуванні об’єкта: «Будівництво
багатофункціонального комплексу на бульв. Лесі Українки, 7-9 у
Печерському районі м. Києва» повідомлено, що проектні рішення з
компенсуючими протипожежними заходами, викладені у додатках до листа
АТ «Позняки-Жил-Буд» №121 від 06.03.2019, розглянуті на засіданні Комісії
ДСНС України з розгляду відхилень від будівельних норм, що забезпечують
дотримання вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб не передбачений
будівельними нормами, а також проектних рішень, щодо яких відсутні норми
і правила у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту (далі
- Комісія).
За результатами розгляду вищезазначених проектних рішень, що
забезпечують безпеку у спосіб, не передбачений будівельними нормами
Комісія рекомендувала їх для подальшого відповідного погодження.
Згідно з оцінкою проведеною ДУ «Інститут Громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва НАМН України», поточний стан інсоляції існуючих
житлових будинків за адресою: вул. Первомайського, 9А та 11, не достатній.
Також доповідач зазначив, що при урахуванні наукового висновку
ДУ «Інститут Громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
реалізація даного проекту, не порушуватиме вимог діючих санітарних
нормативів стосовно умов інсоляції та природньої освітленості. ДУ «Інститут
Громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» надано лист
стосовно заходів по поліпшенню інсоляційної ситуації існуючих будинків по
вул. Первомайського, згідно яких, розташування на фасадах будівель, що
проектуються, елементів, які за рахунок спеціально обчислених кутів нахилу
у вертикальній та горизонтальній площинках спрямовуватимуть відбивне
сонячне проміння на ту частину фасаду будинків, яка не забезпечена
достатньої тривалістю прямої інсоляції, що дозволить покращити умови
інсоляції вищезазначених існуючих житлових будинків.
В секції 1.4. тераси квартир розміром більше ніж 1,2 м. з 15–го по 30
поверх зменшують коефіцієнт природного освітлення (КПО) на 30%.
Передбачене виконання оздоблення терас фарбами та панелями світлих
кольорів за рахунок чого забезпечується відбиття світла, що покращить
освітлення приміщень.
Не достатня кількість машино-місць компенсується за рахунок
розміщення їх в паркінгу житлового будинку, відповідно до згоди власника в
паркінгу є необхідна кількість вільних машино-місць, який розташований за
адресою бульв. Лесі Українки 7В, Печерський район м. Києва.
Майданчики для ігор дітей дошкільного та молодшого віку, для занять
фізкультурою та для господарських цілей компенсуються за рахунок
розміщення приміщень відповідного призначення у складі житлового
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комплексу, а також передбачено розташувати дитячий майданчик на
суміжній земельній ділянці, на розміщення зазначеного майданчика наявна
згода експлуатуючої організації.
ВИСТУПИЛИ:
Лилик Т.Я., Глеба В.Ю – уточнили щодо наукових висновків
ДП «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».
Лилик Т.Я. – запропонував погодити відхилення від будівельних норм,
під час виконання проектних робіт зазначеного об’єкта.
Білоус С.Я. – поставив питання на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, наявність листів Державної служби
України з надзвичайних ситуацій від 03.04.2019 № 26-5041/261, Державної
установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН
України» від 21.03.2019 № 22/664, запропоновані компенсаційні заходи
згідно Додатку №1 до листа АТ «Позняки-Жил-Буд» №151 від 25.03.2019
(далі – додаток 1) та письмове зобов’язання згідно листа АТ «Позняки-ЖилБуд» № 86 від 21.02.2019 (далі – додаток 2), як виняток, погодити
обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта:
«Будівництво багатофункціонального комплексу за адресою: бульв. Лесі
Українки 7-9, Печерський район м. Києва».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
За: 13 – Білоус С.Я., Лилик Т.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М.,
Глеба В.Ю., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Махнюк В.М., Мусійчук С.В.,
Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В., Пономарьов А.М., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 2 Малько М.О., Рева С.Л.
21. Щодо двадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Шпоть О.Г.– щодо погодження відхилень від будівельних норм у
проектній документації при проектуванні об’єкта «Будівництво житлового
комплексу з об’єктами громадського призначення та дитячим дошкільним
закладом за адресою: перетин вул. Академіка Глушкова та Академіка
Заболотного, вул. Академіка Заболотного, 1, Голосіївський район м. Києва».
Доповідач зазначив що виконано розрахунок трьох ймовірних сценаріїв
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розвитку пожежі на БПАЗС та в житловому будинку з такими висновками:
-протипожежна відстань 20 м до поля оглядових люків та дихальної арматури
підземних сховищ забезпечує умову непоширення пожежі на АЗС
від теплового потоку можливої пожежі в житловому будинку №1;
-протипожежна відстань 22 м від майданчика зливу АЗС до житлового
будинку № 1 забезпечує умову непоширення пожежі на житловий будинок
№ 1 від теплового потоку можливої пожежі на АЗС;
-значення інтенсивності теплового опромінювання житлового будинку № 1
не перевищує значення допустимої величини інтенсивності теплового
опромінення у разі розгерметизації резервуара з газом (СВГ) зовнішньої
установки автозаправного комплексу;
-встановлення залізобетонного паркану висотою 3 м на межі земельних
ділянок, який розрахований на надлишковий тиск вибуху відповідно до
ПЛАСу на АЗС з влаштуванням дренчерного зрощення;
-встановлення захисного екрана для унеможливлення попадання
іскронебезпечних предметів з боку житлового будинку.
-влаштування вікон нижнього протипожежного відсіку житлового будинку
№ 1, що виходять на сторону БП АЗС із гартованого скла;
-виконано розрахунок часу настання шкідливих факторів пожежі та часу
евакуації людей з будинку. Розрахунок показує, що час евакуації з квартири
та поверху менший за час настання шкідливого фактору пожежі щодо втрати
видимості (мінімальний показник) у зв’язку з задимленням.
Також було повідомлено, що біля об’єктів забудови розміщено 2
пожежні депо:
1. Пожежна частина № 26 по пр. А. Глушкова, 1 П26, на території ВДНГ
(АЦ-40), до якої 1.6 км.
2. Пожежна частина № 44 по вул. В. Касіяна, 7 (АД-50), до якої 2.7 км;
- швидкий приїзд основного пожежного підрозділу (ПЧ №26), який почне
проводити розвідку, з’ясовувати місце виникнення пожежі, потребу в
додатковій евакуації людей;
- при середній швидкості руху пожежної техніки 30-40 км/год.* автодрабина
(АД-50) прибуде до місця пожежі через 4 - 5,4 хв.;
- за новим ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до
дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та
проектування» середня швидкість руху пожежної техніки до місця пожежі
становить 26 км/год. Автодрабина (АД-50) прибуде до місця пожежі за
6,2 хв. Згідно з ПКМ №874 від 27 листопада 2013 р. нормативний час
прибуття пожежних підрозділів становить 10 хв. Згідно з інтерполяцією
(відношення 3 км до 2 км) нормативний час для приїзду пожежних
підрозділів для висотного об’єкта має становити 6,7 хв. АД-50, розміщена в
ПЧ № 44 по вул. В. Касіяна, 7, прибуде за 6,2 хв., що менше нормативного
часу – 6,7 хв.
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Згідно з п. 6.1 ДСТУ 8767:2018 дислокацію та райони виїзду ПРП
визначають із застосуванням одного з критеріїв: розрахунку радіуса
обслуговування або розрахунку часу прибуття ПРП до місця виклику
відповідно до цього стандарту;
-виконано розрахунок часу настання шкідливих факторів пожежі та часу
евакуації людей з будинку. Розрахунок показує, що час евакуації з квартири
та поверху менший за час настання шкідливого фактору пожежі щодо втрати
видимості у зв’язку із задимленням;
*«Основи тактики гасіння пожеж», Навчальний посібник, Харків, 2015,
стор.28, 170.
Разом з цим зазначено, що санітарний розрив від обладнання АЗС
житлового будинку №1 складає 25 метрів, у зв’язку з чим проведено наукову
роботу та отримано науковий звіт Інституту ім. Марзєєва по результатах
оцінки матеріалів щодо розміщення та функціонування перспективної
сельбищьної забудови в рамках реалізації проекту, за результатами якої
отримано лист щодо санітарно-епідемілогічної оцінки рівня забруднення
атмосферного повітря на межі території АЗС і проектованого житлового
комплексу, що свідчить про відсутність негативного впливу АЗС на умови
проживання в проектному комплексі.
Додатково інформовано, що згідно розрахунку норми інсоляції
виконуються з 29.03 по 15.09, Незначне зменшення тривалості інсоляції
приміщень з північно-західною орієнтацією на початку та в кінці
нормативного періоду інсоляції компенсується її збільшенням у інші дні
нормативного періоду, а також інсоляцією у лютому та жовтні. Починаючи з
4 поверху норми інсоляції виконуються протягом всього нормативного
періоду інсоляції для даної частини квартир.
ВИСТУПИЛИ:
Глеба В.Ю.. – запропонував погодити відхилення від будівельних
норм, під час виконання проектних робіт зазначеного об’єкта.
Інших пропозицій не надходило.
Білоус С.Я. – порушене питання поставив на голосування.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, лист ДУ «Інститут Громадського
здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» від 02.08.2018 № 22/2633,
запропоновані компенсаційні заходи (далі – додаток 1) та письмове
зобов’язання (далі – додаток 2), як виняток, погодити обґрунтовані
відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта
«Будівництво житлового комплексу з об’єктами громадського призначення
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та дитячим дошкільним закладом за адресою: перетин вул. Академіка
Глушкова та Академіка Заболотного, вул. Академіка Заболотного, 1,
Голосіївський район м. Києва».
Умови, викладені у рішенні секції НТР, зокрема у додатках 1 та 2, є
обов’язковими, без їх виконання рішення вважається недійсним.
За: 11 – Білоус С.Я., Осташевська Л.І., Власенко І.М., Глеба В.Ю.,
Малько М.О., Мусійчук С.В., Нечепорчук А.А., Пальчиков Р.В.,
Пономарьов А.М., Рева С.Л., Шпилевський І.І.
Проти: 0
Утримались: 4 Лилик Т.Я., Грусевич В.О., Звіряка А.І., Махнюк В.М.
22. Щодо двадцять першого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Шлапа Сергія Вікторовича – щодо погодження відхилень
від будівельних норм у проектній документації при проектуванні об’єкта
«Реконструкція корпусу № 1 в осях 7-18, А-В АТ «СКФ Україна» під пункт
обслуговування електронавантажувачів та влаштування пунктів зарядки в
корпусі № 1» за адресою вул. Боженка, 34, м. Луцьк.
Поінформовано, що ПрАТ «СКФ Україна» замовило у проектнобудівельної організації ТОВ «Шинака-Україна» зазначений проект.
Проектом передбачається влаштування 3-х пунктів зарядки на 2
навантажувача кожен, розосереджено на території виробничого корпусу,
висота якого 15м.
Під час розроблення проекту виникло питання в розбіжності в різних
нормативних документах вимог до влаштування зарядних пунктів.
Також зазначено, що Правила пожежної безпеки для підприємств і
організацій автомобільного транспорту України, затверджені наказом
Міністерства інфраструктури України 21.01.2015 № 11, щодо роботи з
акумуляторними батареями в п.1 глави 3 розділу VIII встановлюють, що
«Заряджати акумуляторні батареї слід у приміщеннях, ізольованих від інших
протипожежними стінками (перешкодами) з входом через тамбур-шлюзи.
Виконувати інші роботи в цих приміщеннях забороняється».\
Ці Правила розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту
України та встановлюють вимоги з пожежної безпеки з урахуванням
особливостей експлуатації колісних транспортних засобів (далі - КТЗ),
систем протипожежного призначення, засобів пожежогасіння, а також
утримання виробничих приміщень та територій підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, які експлуатують КТЗ, і фізичних осіб підприємців, які експлуатують КТЗ з метою здійснення господарської
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діяльності. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які
утримують та (або) експлуатують КТЗ. Проте, електронавантажувачі є
технологічними транспортними засобами. Відповідно до Правил охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015
р. №21 «навантажувач - машина циклічної дії, що належить до безрейкового
долішнього транспорту (технологічних транспортних засобів)...». Дані
правила також поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно
від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї
діяльності виконують вантажно- розвантажувальні роботи.
Також поінформовано, що влаштування ізольованих протипожежними
стінами приміщень з входами через тамбур-шлюзи для влаштування
зарядних пунктів є нераціональним, оскільки:
приміщення має значну площу (50 000 м 2) та висоту (15 м);
віддаленість зарядного пункту від місць основної роботи техніки;
втрата значних виробничих або складських площ, оскільки зарядка
акумуляторів здійснюється на електронавантажувачах без знімання
акумуляторів, а це необхідні додаткові площі для проїздів та маневрування
техніки;
необхідність втручання в технологічний процес діючого виробництва перенесення технологічного обладнання або магістральних мереж
енергозабезпечення з місць, де можливе влаштування зарядного пункту;
втрати часу на переїзди техніки до зарядного пункту та назад до місця
роботи, що актуально для такого підприємства, як ПрАТ «СКФ Україна», де
всі процеси виробництва строго регламентовані і чітко визначені.
Протягом тривалого періоду часу спеціалісти ПрАТ «СКФ Україна»
вивчали досвід облаштування пунктів зарядки електронавантажувачів на
інших підприємствах Групи АВ SKF у країнах Євросоюзу (Німеччині,
Польщі. Австрії), де відповідно до єдиних норм, прийнятих у ЄС, аналогічні
пункти зарядки влаштовані саме таким чином, як пропонується реалізувати у
СКФ Україна, а саме, на виробничих площах, без Ізоляції таких зарядних
пунктів протипожежними стінами з входами через тамбур-шлюзи
Зважаючи на викладене вище, та, оскільки Україна запроваджує
стандарти Європейського Союзу, проектом пропонуються реалізувати
облаштування пунктів зарядки електронавантажувачів як це запроваджено в
країнах ЄС, та у зв’язку з цим пропонується відповідні проекті рішення.
Враховуючи зазначене, ПрАТ «СКФ Україна» просить погодити
відхилення від вимог Правил пожежної безпеки для підприємств і
організацій автомобільного транспорту України у частині, що стосується
облаштування пунктів зарядки електронавантажувачів безпосередньо у
виробничих приміщеннях, та погодити влаштування таких пунктів зарядки
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електронавантажувачів у вигляді навісів для двох одиниць транспорту кожен
з влаштуванням інженерного обладнання, описаного вище в проектних
рішеннях, а саме, не влаштовувати зарядні пункти у ізольованих
протипожежними стінами приміщеннях з входами через тамбур-шлюзи.
ВИСТУПИЛИ:
Пономарьов А.М. – уточнив про розгляд питання щодо погодження
відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні
об’єкта чи порушення нормативно-правових актів іншого відомства.
Лилик Т.Я. – зазначив, що заявник просить погодити відхилення від
будівельних норм у сфері пожежної безпеки, зокрема в частині, що
стосується
облаштування
пунктів
зарядки
електронавантажувачів
безпосередньо у виробничих приміщеннях, та погодити влаштування таких
пунктів зарядки електронавантажувачів.
Пальчиков Р.В. – підтвердив, що проектні рішення з компенсуючими
протипожежними заходами, зазначені у листі ПАТ «СКФ Україна»,
розглянуто на засіданні Комісії ДСНС України з розгляду відхилень
від будівельних норм, що забезпечують дотримання вимог безпеки до
будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, а також
проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила у сфері пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту (далі - Комісія) та за результатами
розгляду вищезазначених проектних рішень, що забезпечують безпеку у
спосіб, не передбачений будівельними нормами Комісія рекомендувала їх
для подальшого погодження у відповідному порядку.
Лилик Т.Я., Мосійчук С.В. – запропонували погодити порушене
питання.
Білоус С.Я. – виніс питання на голосування, зокрема погодити
відхилення від вимог будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, у проектній документації при проектуванні об’єкта
відповідно до поданих компенсаційних заходів.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи підсумки обговорення, наявність листа Державної служби
України з надзвичайних ситуацій від 22.02.2019 № 26-2861/261,
запропоновані компенсаційні заходи (далі – додаток 1) та письмове
зобов’язання (далі – додаток 2), як виняток, погодити обґрунтовані
відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами, під час виконання проектних робіт об’єкта
«Реконструкція корпусу № 1 в осях 7-18, А-В АТ «СКФ Україна» під пункт

