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№
п/п

Найменування
управління, установи,

організації
Відмітка про

висновок
Зміст зауваження Відмітка про виконання

11

4

Національна Поліція України
Департамент патрульної поліції
Управління патрульної поліції у

Вінницькій області

Висновок, щодо розгляду проекту
" Детальний план території
земельної ділянки на розі вулиць
Героїв Майдану та Дорошенка для
реконструкції недобудованого
корпусу по обслуговуванню автот-
ранспорту під мотель за адресою :
вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар
Вінницької області"
№ 41838/41/21/01-2018
 від 19.11.2018р.

...Розробнику проектно-кошторисної
документації необхідно звернутись до УПП
у Вінницькій області ДПП, за адресою
м.Вінниця, вул. Ботанічна,24 для отримання
технічних умов

Зауваження архітектурно-містобудівної ради

13

Депертамент будівництва,
містобудування та архітектури

Вінницької ОДА
Управління містобудування та

архітектури

Витяг з протоколу № 18 засідання
архітектурно-містобудівної ради
від 05.12.2018р.

В пояснювальній записці вказати ким виконано
топографічна зйомка, на основі якої розроб-
лено  детальний план

Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ
розроблено за матеріалами топографічного
знімання виконаного в електронному вигляді
ФОП Черниш Д.Л. в 2018 році.
Див. альбом креслень (опорний план) аркуш
ДПТ - 2 та пояснювальну записку.

Доповнити пояснювальну записку відповідно
розділу 6 ДБН Б.1.1-14-2012 "Склад та зміст
 детального плану території"

Зауваження виправлено.
Поснювальну записку відкориговано.

Депертамент будівництва,
містобудування та архітектури

Вінницької ОДА
Управління містобудування та

архітектури

Витяг з протоколу № 18 засідання
архітектурно-містобудівної ради
від 05.12.2018р.

Відстань від запроектованого дитячого майдан-
чика до стоянки автомобілів привести у відпові-
 дність п. 4.10 ДСП № 173

Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ
 доопрацьовано, згідно нормативних документів
майданчики виправлені.
Див. альбом креслень  аркуші ДПТ - 2 - 5
та схему генплану М 1:500.

До затвердження проекту повідомити Головне
управління Держпродсповивслужби у
 Вінницькій області про усунення
зауважень зазначених у висновку
вищевказаного управління

Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ
 доопрацьовано, згідно нормативних документів
майданчики виправлені.
Див. альбом креслень  аркуші
ДПТ - 2 - 5 та схему генплану М 1:500.

Зауваження розглянуто.
У разі розробки проектно-кошторисної
документації замовник повідомлений про
необхідність отримання технічних умов
до УПП у Вінницькій області ДПП
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