
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (23582128)

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Наказ № 03-25/6 від 01.02.2022

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:0458-2257-8131-1471

Реєстраційний номер A2760458225772922861 від 01.02.2022

Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль, Київської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція, 08300, Київська обл., Бориспільський район, Бориспільська територіальна
громада, м. Бориспіль (станом на 01.01.2021), вулиця Котляревського , б. 1 
Адреса за адміністративно-територіальним поділом до 01.01.2021: -

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (35652032) ,
тел.: +08(044)-956-36-61

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 3210500000:10:022:0026. Площа: 0.4011 га. Цільове призначення: 03.03 Для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 
Функціональне призначення: Г-5 (Лікувальні зони (зона розміщення лікувальних та оздоровчих
закладів)) згідно документу: 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає
Кадастровий номер: 3210500000:10:022:0027. Площа: 4.4158 га. Цільове призначення: 03.03 Для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 
Функціональне призначення: Г-5 (Лікувальні зони (зона розміщення лікувальних та оздоровчих



закладів)) згідно документу: 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає
Кадастровий номер: 3210500000:10:022:0030. Площа: 0.0706 га. Цільове призначення: 03.03 Для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги Для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (нове
будівництво пологового та лікувального відділення). 
Функціональне призначення: Г-5 (Лікувальні зони (зона розміщення лікувальних та оздоровчих
закладів)) згідно документу: 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає
Кадастровий номер: 3210500000:10:022:0028. Площа: 0.414 га. Цільове призначення: Для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я соціальної допомоги . 
Функціональне призначення: Г-5 (Лікувальні зони (зона розміщення лікувальних та оздоровчих
закладів)) 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: 658139332105 - Назва: будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги КНП ББЛІЛ - Площа: кв.м. - Адреса:

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 19 м (відповідно до листа Державного підприємства «міжнародний аеропорт «Бориспіль» від
11.05.2017 № 01-22-1858 в усіх випадках будівництва на приаеродромній території ( R=50 км
КТА аеродрому) споруд незалежно від їх істинної висоти необхідно обов’язкове погодження з
експлуатантом аеродрому Бориспіль (ДП МА «Бориспіль»), ДП «Украерорух» та
Державіаслужбою України.)

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 40 % (згідно Плану зонування території м. Бориспіль зі змінами згідно рішення Бориспільської
міської ради від 24.04.2018 № 3153-41-VIІ)

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається

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

4. до існуючих будинків та споруд: під час проектування врахувати побутові та протипожежні
розриви від існуючих будівель і споруд відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», відповідно п. 2.12 ДБН
В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» врахувати відстані від існуючих споруд та будівель



до червоних ліній: 6 м – на магістральних вулицях, 3 м - на житлових вулицях, по червоній лінії
вулиці – для будинків з громадськими приміщеннями на перших поверхах, згідно Плану
зонування території м. Бориспіль зі змінами згідно рішення Бориспільської міської ради від
24.04.2018 № 3153-41-VIІ

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. - інше - Передбачити виконання вимог діючих ДБН та нормативно-правових актів, зокрема ДБН
Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДНБ В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та
споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд». -
забезпечити нормативну інсоляцію об’єкту оточуючих будівель та споруд згідно з нормами
проектування та санітарними нормами для громадських об’єктів; - забезпечити виконання
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та норм ДБН Б.2.2-5:2001 «Благоустрій
території»; - виконати комплексний благоустрій та впорядкування ділянки проектування; -
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»; - передбачити збереження зелених насаджень, які не підлягають
видаленню, від пошкодження будівельною технікою; - передбачити комплексне освітлення
прилеглої території; - передбачити встановлення сучасних декоративних вуличних меблів та урн
для сміття; - розробити план благоустрою та озеленення з врахуванням функціонального
зонування ділянки проектування, особливостей об’єкта і території, фактичного стану існуючих
зелених насаджень і ландшафту; -проектом передбачити пандуси та забезпечити повний
комплекс умов можливості обслуговування маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-
40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд»; -передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів
швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної та аварійно-відновлювальної техніки; -
проектом визначити місця для паркування автотранспорту з урахуванням існуючих транспортних
потоків відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
Передбачити місця для паркування велосипедів; -проектом передбачити виконання заходів з
енергозбереження з врахуванням вимог БДН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та
відповідних діючих нормативно-правових актів. - м
- інше - 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», ДСП 173-96 «Державні
санітарні правила планування і забудови населених пунктів», 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» - 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. об’єктів інженерних комунікацій



- Згідно ДБН Б.2.2-12 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-20 «Газопостачання».
Проектування вести згідно вихідних даних, у тому числі технічних умов, ДБН В.2.2-10-2001
«Заклади охорони здоров'я», та згідно державних будівельних норм чинних на час
проектування; - створити та забезпечити умови вільного доступу для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в межах
зазначеної території; - забезпечити безперебійне інженерне обслуговування прилеглої забудови;
- отримати необхідні технічні умови на приєднання об’єкту до міських інженерних мереж; -
інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2-1-1-2008 «Вишукування ,
проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва»; - не
допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань (топографо-
геодезичні та геологічні) у відповідності п. 4.1 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної
документації на будівництво»; Дозвіл на проведення топографо-геодезичних розвідувань
отримати в установленому порядку - забезпечити виконання комплексу заходів з інженерної
підготовки території; - в складі проекту врахувати існуючу вуличну мережу та розробити загальну
транспортно-пішохідну схему для об’єкта проектування. - м

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що
проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління Харитонюк Тетяна Миколаївна
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 01.02.2022
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