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№
п/п

Найменування
управління, установи,

організації
Відмітка про

висновок
Зміст зауваження Відмітка про виконання

Зауваження обласних установ, управлінь та організацій

8
Укравтодор

Служба автомобільних доріг
у Вінницькій області

Згідно ДБН В 2.3-4:2015 " Автомобільні дороги"
та ГБН В 2.3-37641918-550:2018 "Автомобільні
дороги. Зупинки маршрутного транспорту" ,
детальний план доопрацювати із зазначенням
автобусних зупинок та організації пішоходного
 переходу.

3

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" № 2431
 від 29.11.2018р.

Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ
 доопрацьовано, згідно нормативних документів
нанесені зупинки автотранспорту з пішохідною
 розміткою.
Див. альбом креслень (проектний план) аркуш
ДПТ - 3 та схему генплану М 1:500.

9

Державна служба України з
питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
Головне управління

 Держпродспоживслужби
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" № 02-6.03-16
 від 21.11.2018р.

Враховуючи стоянки для автомобілей на
40 маш/м., в ПЗ на стор. 9 передбачені
локальні очисні споруди для очистки
поверхневих стоків, як вимагає п.2.24
Наказу МОЗ України від 17.03.2011р.
№ 145, але на кресленні вони відсутні

Зауваження розглянуто.
Див. альбом креслень (схема інженерних
мереж) аркуш ДПТ - 5 та схему генплану
М 1:500.

Майданчик для дітей запроектований на
відстані 10м від майданчику для короткочасної
стоянки автомобілей, а необхідно витримати
відстань 20м, відповідно довимог 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.
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ДСНС України
Головне Управління Державної
Служби України з надзвичайних

ситуацій 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" № 04-7376/13
 від 09.11.2018р.

Проектним рішенням не визначено тип та
вид автозаправочної станції, що ускладнює
проведення перевірки відповідності
дотримання мінімальних відстаней до
проектуємої будівлі мотелю ( табл. 15.5,15.6,
15.7 ДБН Б 2.2-12-2018).

Зауваження розглянуто.
Згідно ДБН Б 2.2-12-2018, табл. 10,9 існуюча
АЗС за категорією та потужністю відноситься до
типу А, розміщення резервуару - ІІ.
Згідно табл. 15,5 протипожежна відстань від
АЗС до громадського обєкту становить  -  50м.
( з підземними резевруарами ).
Існуюча АГЗП - заправник газом типу СЗГ-К-10-
санітарно-захисна зона  - 100,0м.


