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Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Статус документа: Діючий
Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:3910-3064-8792-7821
Реєстраційний номер 04-11/1 від 18.01.2022

Реконструкція овочево-приймального пункту в адміністративну будівлю з агромаркетом, центром
сертифікації, діагностики та захисту (здоров'я) сільськогосподарських рослин по вул.
Європейська, 11-А у с.Любарці Бориспільського району Київської області
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.

Реконструкція, Київська обл., Бориспільський район, Бориспільська територіальна громада, с.
Любарці (станом на 01.01.2021), вулиця Європейська , б. 11-А
Адреса за адміністративно-територіальним поділом до 01.01.2021: Київська обл.,
Бориспільський р., с. Любарці, вулиця Європейська
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2.

МЕЛЬНИЧУК ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ (2726715096)
(інформація про замовників)

3.

Кадастровий номер: 3220884801:01:001:0137. Площа: 0.4262 га. Цільове призначення: 01.13 Для
іншого сільськогосподарського призначення Для іншого сільськогосподарського призначення.
Функціональне призначення: В-7 (Зона комерційного призначення) згідно документу:
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні)

4.

Реєстраційний номер: 2073834532208 - Назва: овочево-приймальний пункт - Площа: 124.2 кв.м.
- Адреса: с.Любарці, вул. Європейська,11-А
(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)
Містобудівні умови та обмеження:

1.

9.4 м (Визначити проектом з урахуванням нормативних вимог)
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2.

(Визначити проектом з урахуванням нормативних вимог.)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.

Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової
одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.

до червоних ліній: врахувати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5.

- інше - - врахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок,
приміщень та будівель, що оточують місце будівництва, згідно з ст. 5 Закону України «Про
основи містобудування»; - під’їзд до об’єкта забезпечити єдиною системою з урахуванням
функціонального призначення прилеглих доріг, інтенсивності транспортного, руху, вимог охорони
навколишнього середовища, положень наявної містобудівної документації; - передбачити вільні
зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійновідновлювальної техніки; - проєктну документацію розробити та затвердити відповідно до вимог
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених
пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.05.2011 № 45, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної
документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН
В.1.-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи
забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Система забезпечення
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність
будівель та споруд»; - забезпечити виконання Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» та норм ДБН Б.2.2-5:2001 «Благоустрій території». Виконати комплексний благоустрій
території, знесення зелених насаджень здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах України» - забезпечити виконання вимог рішення виконавчого
комітету Бориспільської міської ради від 26.08.2008 № 782 «Про заборону будівельних робіт на
будівельних майданчиках м. Борисполя без облаштування пунктів мийки коліс автотранспорту»;
- врахувати вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини, вимоги; - м
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів,
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного

культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів
природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6.

згідно містобудівної документації
- - інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2-1-1-2008 «Вишукування,
проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва»; - врахувати
вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.212:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.25.-75:2013 «Водопостачання. Зовнішні
мережі та споруди», ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.539:2008 «Теплові мережі», БДН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній
водопровід та каналізація», ДБН В.2.5-:2014 «Котельні», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення.
Вентиляція та кондиціонування», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об‘єктів
цивільного призначення», ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною» - не допускається розроблення проектної документації без
інженерних вишукувань (топографо-геодезичні та геологічні) у відповідності п. 4.1 ДБН А.2.2-32014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; - м
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що
проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління
(посада)
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