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Завдання 

на розроблення детального плану території для нового будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури за адресою долина Ільницького О.О. №3 і 

№4  (за межами населеного пункту) на території Мальчовецької сільської ради, Барського 

району, Вінницької області. 

 

№ Складова завдання Зміст 

1 2 3 

1 Підстави для проектування Розпорядження Барської РДА Вінницької 

області №182 від 19.08.2019р. Про дозвіл 

гр.Феодоріді О.Г.  на розроблення детального 

плана території окремої земельної ділянки 

площею 2,0га кадастровий номер 

0520283000:01:001:0043 для будівництва, 

експлуатації та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури за адресою: 

долина Ільницького О.О. №3 (за межами 

населеного пункту) на території 

Мальчовецької сільської ради, Барського 

району, Вінницької області. 

 

Розпорядження Барської РДА Вінницької 

області №183 від 19.08.2019р. Про дозвіл 

гр.Хімічу Ю.М. на розроблення детального 

плана території окремої земельної ділянки 

площею 2,0га кадастровий номер 

0520283000:01:001:0042 для будівництва, 

експлуатації та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури за адресою: 

долина Ільницького О.О. №4 (за межами 

населеного пункту) на території 

Мальчовецької сільської ради, Барського 

району, Вінницької області. 

2 Замовник розроблення детального плану Барська РДА 

3 Фінансування робіт по розробленню 

Детального плану території 

гр.Феодоріді О.Г.   

гр.Хімічу Ю.М. 

4 Розробник детального плану ТОВ «АМП «ПЛЯСОВИЦІ» 



5 Строк виконання детального плану Згідно календарного плану. 

6 Кількість та зміст окремих етапів 

виконання роботи 

Робота виконується в один етап. Склад та 

зміст документації згідно ДБН Б.1.1-14:2012 

«Склад та зміст детального плану території». 

Проект землеустрою розробляється окремим 

документом після затвердження детального 

плану території. 

7 Мета розроблення детального плану Формування планувальної структури і 

функціонального призначення території, 

просторової композиції та визначення 

параметрів забудови. 

8 Графічні матеріали із зазначенням 

масштабу 

1.Схема розташування ділянки у 

планувальній структурі населеного пункту 

(М1:2000) 

2.План існуючого використання території. 

Схема існуючих планувальних обмежень 

(М1:1000) 

3.Проектний план. Схема організації руху 

транспорту і пішоходів. Креслення 

поперечного профіля вулиці (М1:1000) 

4.Схема інженерної підготовки території та 

вертикального планування. План червоних 

ліній (М1:1000) 

5.Схема інженерних мереж і споруд. 

Примітка.  Допускається суміщення деяких 

креслень, як це рекомендує ДБН Б.1.1-

14:2012. 
9 Склад текстових матеріалів Пояснювальна записка. Вихідні дані. 

10 Перелік основних техніко-економічних 

показників 

1.Площа території в межах проекту – 4Га 

2.Площа зеленого насадження – 2,676Га 

3.Відкриті стоянки для автомобілів – 78 

4.Електропосточання – 100кВт. 

5.Основні споруди: готелі, ресторан, басейн, 

хозблок, спортивний майданчик. 

11 Особливі вимоги до забудови, 

інженерного обладнання, організації руху 

транспорту, пішоходів. 

Будівництво здійснити згідно проекту 

організації будівництва після отримання 

спеціальних дозволів.  

12 Вимоги до використання 

геоінформаційних технологій при 

розробленні окремих розділів детального 

плану і тиражуванні  

Детальний план території розробити в 

місцевій системі координат, що має зв’язок з 

державною системою координат УСК 2000 

13 Перелік вихідних даних для розроблення 

детального плану, що надаються 

замовником у т. ч. топографічна основа 

1.Топографічна основа (М1:1000) 

2.Рішення Барської РДА від 19.08. 2019р.; 

3.Завдання на проектування від 21.08.2019р.; 

4.Кадастрові довідки на земельну ділянку; 

5.Матеріалах генерального плану; 

6.Натурних обстежень. 

 

14 Необхідність попереднього розгляду 

замовником детального плану 

Обов’язковий попередній розгляд 

замовником в період розробки матеріалів 

детального плану території. 

15 Вимоги щодо забезпечення державних 

інтересів 

Збереження водних ресурсів та державні 

програми щодо розвитку зеленого туризму. 



16 Вимоги з цивільної оборони (за окремим 

завданням) 

Даним детальним планом не розробляти. 

17 Перелік додаткових розділів та графічних 

матеріалів (із зазначенням масштабу), 

додаткові вимоги до змісту окремих 

розділів чи графічних матеріалів (за 

наявності) 

Додаткові розділи не передбачені. 

18 Перелік та кількість додаткових 

примірників графічних  та текстових 

матеріалів, форма їх представлення 

Три кольорових примірники на паперових 

носіях, а також на електронних носіях (диск). 

19 Формат представлення для матеріалів, які 

передаються на магнітних носіях 

Електронні файли в форматі PDF на диску, 

який додається до кожного екземпляру 

документації 

 Основні вимоги до програмного 

забезпечення, в тому числі 

геоінформаційних систем та технологій 

Відсутні 

20 Додаткові вимоги Відсутні 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу містобудування, архітектури 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури Барської РДА      Л.І. Рудик 

 

 

ГАП ТОВ  «АМП «ПЛЯСОВИЦІ»      В.Ю. Плясовиця 

 

 


