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Містобудівна документація «Детальний план території окремої 

земельної ділянки для розміщення енергогенеруючих підприємств 

орієнтовною площею 30,7459 га по вул. Арсенальна в м. Бар Вінницької 

області» розроблена авторським колективом у складі: 

 

 

 

Авторські права 
Авторський  колектив, передаючи замовнику дану містобудівну 

документацію – «Детальний план території окремої земельної ділянки для 

розміщення енергогенеруючих підприємств орієнтовною площею 30,7459 га по 

вул. Арсенальна в м. Бар Вінницької області», не передає Замовнику авторські 

права на неї. 

Всі ідеї, які представлені в даній містобудівній документації у вигляді схем, 

креслень, описів та інше, є власністю авторського колективу проекту. 

Використання,  приведених в містобудівній документації, ідей для іншої 

мети, а також копіювання даної документації фізичними та юридичними особами 

забороняється без письмової згоди авторів проекту, окрім здійснення повноважень 

органами містобудування та архітектури, визначених нормативно-правовими 

актами у сфері містобудування та архітектури, а також органом місцевого 

самоврядування згідно Закону України «Про інформацію».  

Оригінал розробленої та переданої містобудівної документації, зберігається 

в архіві розробника (ТДВ «НВК «Світязь» (м. Вінниця, вул. Лебединського, 15) на 

паперових і електронних носіях в порядку, встановленому наказом Міністерства 

юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 (z0571-12) "Про затвердження 

Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів", зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.  

 

 

Головний архітектор проекту    Черниш О.О. 

 

Генеральний директор  

ТДВ «НВК «Світязь»      Демешкан В.М. 

 

Головний архітектор 

проекту 

 

____________________ 

 

Черниш О.О. 

   

   

Архітектор  ____________________ Черниш О.О. 

   

   

Виконавець  ____________________ Чепурна І.О. 
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С К Л А Д    П Р О Е К Т У 

Позначення  Назва текстових та графічних матеріалів Матеріал Масштаб Інв. № 

I.Текстові матеріали 
15-ДПТ.2017-ПЗ 

 
Пояснювальна записка  Книга - 5132-ПЗ 

II.Графічні матеріали 
15-ДПТ.2017- 

ГП -1 
Схема розташування території 

детального плану у планувальній 

структурі населеного пункту 

Папір б/м 5132-ГП-1  

15-ДПТ.2017- 

ГП-2 
План існуючого використання території. 

Опорний план. 

Схема існуючих планувальних обмежень 

Папір 1: 1 000 5132-ГП-2  

15-ДПТ.2017- 

ГП-3 
Проектний план.  

Схема проектних планувальних 

обмежень.  

Схема організації руху транспорту. 

Поперечні профілі вулиць і проїздів. 

Папір 1:1 000 

1:100 

5132-ГП-3  

15-ДПТ.2017- 

ГП-4 
Схема інженерної підготовки та 

вертикального планування території 

Папір 1:1 000 5132-ГП-4 

15-ДПТ.2017- 

ГП-5 
Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору 

Папір 1:1 000 51,32-ГП-5 

Матеріали на електронних носіях 

Матеріали на 

електронних носіях 
Креслення та пояснювальна 

записка 

CD-диск   
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