
 
 

 

5
0

1
9

 
2

5
.0

5
.2

0
1

7
 

 

 

 

 

 

 

 

ПрАТ «НВК «Світязь» 
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Е-mail: svityaz.corp@gmail.com 

 
 

Кваліфікаційні сертифікати 

Архітектурне об’ємне проектування — серія АА № 000929 від 29 листопада 2012 р. 

Розроблення містобудівної документації — серія АА № 001011 від 27 грудня 2012 р. 

 

 

Детальний план території  земельної ділянки площею 22,1086 га 

між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м.Бар  

для будівництва багатоповерхової та садибної житлової забудови. 
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ТОМ 1 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

42-ДПТ/2017 

 

 

 

 

 

 

Голова правління В. М. Демешкан 

  

  

ГАП В. М. Потапенко 

 

 

 

      Примірник № _____ 

   Всього прим. _______ 
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Зм. Арк. № док Підпис Дата 

Арк. 

1 

42-ДПТ/2017 

З 
ГАП Потапенко 

 Архітектор 
 

Танасійчук 

Архітектор Саранча 

Перевірив 
 

Потапенко 

 Н.контр. 
 

Савченко 
 

 

Зміст 
 

Літ. Аркушів 

 

ПрАТ «НВК «Світязь» 

                        

ЗМІСТ 

Позначення Найменування 
Арк

. 

1 2 3 

        Пояснювальна записка (том 1)  

42-ДПТ/2017 Зміст 2 

42-ДПТ/2017 Склад проекту 7 

42-ДПТ/2017 Підтвердження ГАПа 8 

42-ДПТ/2017 Відомості про учасників проектування 9 

42-ДПТ/2017 Загальні положення 10 

Розділ 1 
Стислий опис природних, соціально-економічних та 

містобудівних умов. 
12 

1.1 Природно-кліматичні умови. 12 

1.2 Природні умови 13 

1.3 Територія водного об’єкту. 13 

1.4 Інженерно-будівельні  та економічні умови. 13 

1.5 Опис земельної ділянки проектного об’єкту. 14 

1.6 
Оцінка реалізації раніше розробленого 

генерального плану м. Бар. 
14 

1.7 Містобудівні умови. 15 

Розділ 2 

Оцінка  існуючої  ситуації: стану  навколишнього  

середовища, використання території, 

характеристика будівель, об’єктів  культурної  

спадщини, земель історико-культурного  

призначення, інженерного  обладнання, транспорту, 

озеленення та благоустрою, планувальних  

обмежень.  

15 

2.1. Стан навколишнього середовища. 16 

2.2. Функціональне використання території. 17 

Розділ 3 

Розподіл території за функціональним 

використанням, розміщення забудови на вільних 

територіях, структура забудови, яка пропонується 

(поверховість, щільність). 

17 

Розділ 4 Характеристика видів використання територій. 18 
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1 2 3 

Розділ 5 

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови 

територій, передбачених для перспективної 

 містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, охорони та збереження культурної 

спадщини. 

 

 

19 

 

 

Розділ 6 

Переважні, супутні та допустимі  види 

використання  території, містобудівні умови та 

обмеження. 

19 

Розділ 7 
Основні принципи планувально-просторової 

організації території. 
20 

Розділ 8 Житловий фонд та розселення. 21 

Розділ 9 
Система обслуговування населення, розміщення 

основних об’єктів обслуговування. 
21 

Розділ 10 

Вулично-дорожня мережа, транспортне 

обслуговування, організація руху транспорту і  

пішоходів та велосипедних  доріжок, розміщення 

гаражів і автостоянок. 

22 

Розділ 11 
Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 

 

23 

Розділ 12 
Інженерна підготовка та інженерний захист 

території, використання підземного простору. 
24 

Розділ 13 Комплексний благоустрій та озеленення території. 
 

24 

Розділ 14 
Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 

навколишнього середовища. 
25 
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Розділ 15 
Заходи щодо реалізації детального плану на етап              

від 3 до 7 років.  
26 

Розділ 16 

Матеріали проведених досліджень та проектних 

робіт виконаних спеціалізованими організаціями(за 

наявності).  

27 

Розділ 17 
Доповнення до пояснювальної записки  

( по висновках та зауваженнях). Пожежна безпека 
27 

Розділ 18 
Основні техніко-економічні показники детального 

плану території. 
29 

 Вихідні дані 30 

1 

Рішення 5 сесії 8 скликання Барської міської ради 

Барського району від 05.04.2017р. «Про дозвіл на 

виготовлення детального плану території земельної 

ділянки в житловому масиві між вул. Героїв 

Майдану та вул. Шевченка в м. Бар 

 

2 

Завдання на розроблення  детального плану 

території земельної ділянки площею 22,1086 га між 

вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м. Бар для 

будівництва багатоповерхової та садибної житлової 

забудови . 

 

3 

Додаток до завдання щодо розроблення детального 

плану території земельної ділянки площею 22,1086 

га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м. 

Бар для будівництва багатоповерхової та садибної 

житлової забудови . 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Лист відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Барської 

райдержадміністрації  від 10.03.2017р.  № 01-21-71 

та викопіювання з генерального плану м. Бар . 

 

4 
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5 

Проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок Барській міській раді в постійне 

користування для індивідуальної житлової забудови 

за рахунок земель запасу на території  Барської 

міської ради, Барського району, Вінницької області 

ФОП Мельник Г.А. 2014р. (примірник знаходиться 

в замовника). 

 

 

6 

Лист №972 від 17.03.2017 р. квартирно-

експлуатаційного відділу м. Вінниця Міністерства 

оборони України  

 

7 
Лист військової частини Л0853 міністерства 

оборони України  від 22.03.2017р. №337 
 

8 

Лист департаменту  міжнародного співробітництва 

та регіонального розвитку Вінницької 

облдержадміністрації від 20.09.2016р. №1634/4-2  

 

9 
Лист служби автомобільних доріг у Вінницькій 

області від 20.03.2017р. № 332  
 

10 
Лист  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» №43-3269 від 

12.04.2017р.  
 

11 
Лист регіональної газової компанії «Вінницягаз» 

№VI-ЛВ-14110317 від14.03.2017р. 
 

12 Лист ПАТ «Укртелеком» №022-573 від 15.03.2017р.  

13 

Схема розташування земельних ділянок, які надані 

для індивідуальної житлової забудови - учасникам 

АТО 

 

5 
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14 

Лист головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області від 17.03.2017р. № 04-1960/13 

 

15 
Лист комунального підприємства  «Аеропорт -

Вінниця» №169 від 15.05.2017 
 

16 

Лист регіонального структурного підрозділу 

Київського районного центру «Київцентраеро» від 

06.03.2017 № 18/3 

 

17 Лист ТОВ «Лігатерм» від 10.05.2017р. №98  

18 

Лист департаменту екології та природних ресурсів 

Вінницької обласної державної адміністрації від 

13.04.2017 р. № 3851/05   

 

19 

Лист Управління культури і мистецтв Вінницької 

обласної державної адміністрації  від 06.04.2017 р. 

№1916/02-25  

 

20 

Проект зон санітарної охорони Барського родовища 

підземних прісних вод ділянка №2 (водозабір 

консервного заводу) м. Бар Вінницької області, 

виконаний МП-ВП «Гірник - РЕМО ЛТД». 

 

 

 

21 Фотофіксація існуючого стану території  
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СКЛАД  ПРОЕКТУ 
 

№ п/п Позначення Найменування Примітка 

Том 1 42-ДПТ/2017-ПЗ Пояснювальна записка  

 42-ДПТ/2017 Креслення  

 42-ДПТ/2017.ГП-1 

Схема розташування 

території в планувальній 

структурі  міста. 
 

 42-ДПТ/2017.ГП-2 

План існуючого 

використання території. 

Опорний план. Схема 

існуючих планувальних 

обмежень. М 1:2000. 

 

 42-ДПТ/2017.ГП-3 

Проектний план. Схема 

організації руху 

транспорту і пішоходів. М 

1:2000. Поперечні профілі  

вулиць і проїздів. М 

1:100. 

 

 42-ДПТ/2017.ГП-4 

Схема інженерної 

підготовки території та 

вертикального 

планування. М 1:2000. 

 

 42-ДПТ/2017.ГП-5 
Схема інженерних мереж, 

споруд. М 1:2000. 
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Авторські права 

 

Авторський колектив, передаючи замовнику дану документацію, не 

передає Замовнику авторські права на неї. 

Всі ідеї, які представлені в даній містобудівної документації у вигляді 

малюнків, схем, креслень, описів та інше, є власністю ПрАТ «Науково-

виробнича компанія «Світязь» і авторського колективу проекту.  Розробка 

наступних стадій проекту, використання вище зазначених ідей для іншої 

мети, а також копіювання даної документації як фізичними, так і 

юридичними особами забороняється без письмового підтвердження згоди 

ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Світязь» і автора проекту. 

  

Гарантійний запис 

 

Містобудівна документація «Детальний план території  земельної ділянки 

площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м.Бар 

для будівництва багатоповерхової та садибної житлової забудови»  

виконана у відповідності з діючими нормами, правилами, інструкціями, 

державними і галузевими стандартами. 
 

 
 

Головний архітектор проекту _______________В .М . Потапенко 

Головний 
                     М.П. 

інженер проекту                                           В .  

Голова правління 

ПрАТ «НВК  «Світязь»             _______________В.М. Демешкан 

                    
                      М.П. 
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Містобудівна документація «Детальний план території  земельної 

ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у 

м.Бар для будівництва багатоповерхової та садибної житлової забудови» 

набирає чинності після розгляду і затвердження його у відповідності з 

чинним законодавством України.  

 

Відомості про учасників проектування 
 

  Розділ проекту Посада Прізвище Підпис 

 

 

Пояснювальна 

записка 

 

 

ГАП 

 

Архітектор 

 

Архітектор 

 

В. М. Потапенко 

 

О. М. Танасійчук 

 

Д.М. Саранча  

 

 

Графічні 

матеріали 

ГАП 

 

Архітектор 

 

Архітектор 

 

В. М. Потапенко 

 

О. М. Танасійчук 

 

Д.М. Саранча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

1 
42-ДПТ/2017 

 

 

Загальні положення. 
 

Підстави для розроблення детального плану території: 

Детальний план території  земельної ділянки площею 22,1086 га між вул. 

Героїв Майдану та вул. Шевченка у м.Бар для будівництва багатоповерхової 

та садибної житлової забудови розроблявся на підставі вихідних даних: 

 

1. Рішення 5 сесії 8 скликання Барської міської ради Барського району від 

05.04.2017р. «Про дозвіл на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки в житловому масиві між вул. Героїв Майдану та вул. 

Шевченка в м. Бар. 

2. Завдання на розроблення  детального плану території земельної 

ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка 

у м. Бар для будівництва багатоповерхової та садибної житлової 

забудови . 

3. Додаток до завдання щодо розроблення детального плану території 

земельної ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. 

Шевченка у м. Бар для будівництва багатоповерхової та садибної 

житлової забудови . 

4. Лист відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Барської райдержадміністрації  від 10.03.2017р.  № 01-21-

71 та викопіювання з генерального плану м. Бар . 

5. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок Барській 

міській раді в постійне користування для індивідуальної житлової 

забудови за рахунок земель запасу на території  Барської міської ради, 

Барського району, Вінницької області ФОП Мельник Г.А. 2014р. 

6. Лист №972 від 17.03.2017 р. квартирно-експлуатаційного відділу м. 

Вінниця Міністерства оборони України. 

7. Лист військової частини Л0853 Міністерства Оборони України  від 

22.03.2017р. №337 

8. Лист департаменту  міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької облдержадміністрації від 20.09.2016р. №1634/4-2  

9. Лист служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 20.03.2017р. 

№ 332  

10. Лист  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» №43-3269 від 12.04.2017р.  

11. Лист регіональної газової компанії «Вінницягаз» №VI-ЛВ-14110317 

від14.03.2017р. 

12. Лист ПАТ «Укртелеком» №022-573 від 15.03.2017р. 
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13. Схема розташування земельних ділянок, які надані для індивідуальної 

житлової забудови - учасникам АТО 

14. Лист головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області від 17.03.2017р. № 04-1960/13 

15. Лист комунального підприємства  «Аеропорт -Вінниця» №169 від 

15.05.2017 

16. Лист регіонального структурного підрозділу Київського районного 

центру «Київцентраеро» від 06.03.2017 № 18/3 

17. Лист ТОВ «Лігатерм» від 10.05.2017р. №98 

18. Лист департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної 

державної адміністрації від 13.04.2017 р. № 3851/05   

19. Лист Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної 

адміністрації  від 06.04.2017 р. №1916/02-25  

20. Проект зон санітарної охорони Барського родовища підземних прісних 

вод ділянка №2 (водозабір консервного заводу) м. Бар Вінницької 

області, виконаний МП-ВП «Гірник - РЕМО ЛТД». 

 

Мета роботи – на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та 

наявної містобудівної документації детальним планом території 

передбачається: 

- розпланування та розміщення садибної та багатоповерхової забудови в 

межах кварталу, обмеженого вулицями Героїв Майдану, Шевченка, 

Військової та Курченко; 

- визначити поверховість багатоквартирної забудови в межах не більше 

4-х поверхів; 

- сформувати мережу вулиць та проїздів із врахуванням існуючого стану 

території та існуючих транспортних мереж; 

- визначити розпланування садибних житлових будинків та зблоковану 

забудову в просторовій структурі житлового масиву;  

- передбачити об’єкти торгово-побутового обслуговування населення 

масиву; 

- передбачити забезпечення території необхідними мережами та 

об’єктами інженерної інфраструктури. 
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Розділ 1. Стислий опис природних, соціально-економічних та 

містобудівних умов. 

 

  Детальний план території розроблений на топографічній основі,  наданої 

замовником. 

Територія детального планування площею 24,1146га, під житлову 

забудову розташована в північній частині планувальної структури міста Бар 

вздовж магістральної вулиці Героїв Майдану. Ділянка використовується для 

водозабору із відповідною інженерно-транспортною інфраструктурою.  

Земельна ділянка загальною площею 24,1086га межує: 

- із півночі - з житловою забудовою відведених земельних ділянок по 

вул.Курченко; 

- із заходу - обмежена магістральною вул.Героїв Майдану та наданих в 

користування земельних ділянок для сільгоспвиробництва, а також 

ділянка саду;  

- із півдня - територія військової частини і вул. Військова;  

- зі сходу - ділянка обмежена польовою дорогою із назвою вул. 

Шевченка, котра розпочинається в місті і прямує з півдня на північ і 

далі до колишнього садового кооперативу, а нині - Садибна забудова в 

місті Бар т.з."Котове".  

 

  На півночі дана територія примикає до водних об’єктів, утворених 

безіменним струмком, що протікає з заходу на схід. Східніше ділянки по 

вул. Шевченка розташована територія водозабору із 6-ти діючих 

артезіанських свердловин. Житлова та громадська забудова в межах 

опрацювання детального плану відсутня.  

 

1.1.Природно-кліматичні умови.  
 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» ділянка 

знаходиться в північно-західному районі (район І), згідно архітектурно-

будівельному кліматичному районуванню території України, клімат помірно 

- континентальний, зі сніжною зимою і помірним літом. 

Середня  температура повітря січня мінус 5-8°С.  

Середня температура повітря липня 18-20°С. 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м. 

Сейсмічність майданчика до 6 балів. 

Кількість опадів за рік складає 550-700 мм. 
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1.2. Природні умови. 

 Місто Бар розташоване у південно-західній частині Вінницької області 

на відстані 60км від обласного центру м. Вінниці.  

Місто Бар відноситься до малих міст з чисельністю населення до 20 

тисяч чоловік. 

Територія міста Бар розташована на Подільскій височині, яка 

характеризується помірним кліматом  на протязі року. 

В геоструктурному плані основна частина території Вінницької області 

припадає на південно-західну окраїну Українського кристалічного масиву, 

складеного архей-протерозойськими метаморфічними породами.  

Тип території -  долинно-балочний, з переважно сірих опідзолених 

легких і середньосуглинистих ґрунтів. Територія міста розчленована балкам  

з крутизною схилів від 80 -150‰  та більше 150‰. 

 В даний час за флористичним районуванням територія Барського 

району відноситься до ботаніко-географічного району Правобережного 

Лісостепу. Переважають тут дубово-грабові ліси.  

1.3.  Територія водного об’єкту. 

 

На даній території детального плану водні об’єкти відсутні, окрім 

безіменного струмка і утворених ставків в північній частині ділянки, котрі 

находяться за межами детального плану і впливу на житлову проектну 

забудову не мають. 

 

1.4.  Інженерно-будівельні  та економічні умови. 

На території міста розташовані виробничі об’єкти: консервний завод 

ТОВ «ПФАННЕР-БАР» по переробці сільськогосподарської продукції та 

«Райсільенерго», котрі знаходяться на прилеглих територіях до проектного 

детального плану, а також спецоб’єкти - військова частина.                                     

Рельєф міста Бар від спокійного до  горбистого, широко хвилястий,  

розчленований з ухилами в яруги в сторону безіменних струмків та р. Рів.  

Відмітки поверхні землі в межах території детального плану коливаються від 

293,90 м до 308,20 м. 

Максимальний перепад висот складає 14.30 м з пониженням в 

сторону ставків  в північно-східному напрямку. 

Поверхневі стоки дощових і талих вод в межах території відводяться 

по поверхні на території з пониженим рельєфом до водного об’єкту. 
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1.5.  Опис земельної ділянки проектного об’єкту. 

Земельна ділянка орієнтовною площею 24,1146 га, розміщена в 

північно-східній частині м. Бар Вінницької області.  Місце розміщення 

земельної  ділянки  зазначено в графічній частині (див. схему розташування 

території у планувальній структурі району). 

Ділянка  відноситься до земель запасу Барської міської ради.  

Земельна ділянка має в плані складну форму. Ділянка не огороджена, вільна 

від забудови і раніше використовувалась як територія водозабору 

консервного заводу. 

 

 

Межевими знаками земельної ділянки є: 

- із півночі - з житловою забудовою відведених земельних ділянок по 

вул.Курченко; 

- із заходу - обмежена магістральною вул. Героїв Майдану та наданих в 

користування земельних ділянок для сільгоспвиробництва, а також 

ділянка саду;  

- із півдня - територія військової частини і вул. Військової;  

- зі сходу - ділянка обмежена польовою дорогою із назвою вул. 

Шевченка, котра розпочинається в місті і прямує з півдня на північ і 

далі до колишнього садового кооперативу, а нині - Садибна забудова в 

місті Бар т.з."Котове".  

Ділянка характеризується  складним рельєфом,  з абсолютними 

відмітками в межах від 293,90 м до 308,20 м. 

На земельній ділянці є зелені насадження – дерева та кущі самосіянці  

малоцінних порід.  

На теперішній час частина земельних ділянок використовується для 

вирощування сільгосппродукції для власних потреб. 

 

1.6.  Оцінка реалізації раніше розробленого 

                  генерального плану м. Бар 

Діючий генеральний план розроблений Держаним проектно-виробничим 

об’єднанням «Діпромісто» в 1992р. Згідно генерального плану територія 
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детального плану  була передбачена під житлову багатоповерхову забудову із 

об’єктами соціально-побутової сфери. На даний час рішення генерального 

плану не реалізовані в частині, на яку розробляється детальний план під 

житловий масив садибної та багатоповерхової житлової забудови. 

1.7.  Містобудівні умови 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки: 

• зона особливого режиму використання – 50 м від території 

військової частини; 

• санітарно-захисна зона – 50 м від виробничих територій; 

• 1-й пояс зони санітарної охорони арт. свердловин – R=30 м; 

• охоронна зона ЛЕП 10кв – 10 м в кожну сторону; 

• охоронна зона газопроводу високого тиску – 10 м в кожну сторону;  

• прибережна захисна смуга нормативна – 25 м в кожну сторону;  

• санітарно-захисна зона від АЗС– 50 м; 

• охоронні зони інженерних мереж водопроводів;  

• полоса відводу існуючої магістральної вул.. Героїв Майдану. 

 

 

 

 

Розділ 2. Оцінка  існуючої  ситуації: стану  навколишнього  

середовища, використання  території, характеристика будівель, об’єктів  

культурної  спадщини, земель  історико-культурного  призначення, 

інженерного  обладнання, транспорту, озеленення  та  благоустрою, 

планувальних  обмежень. 

  Територія, що відводиться під забудову житлового масиву в межах вул. 

Героїв Майдану та вул. Шевченка, розташована в північній частині м. Бар 

вздовж магістральної вулиці Т-06-10, по напрямку Любар – Хмільник – Лука 

– Барська - Нова Ушиця. Дана територія використовується як водозабір із 5-

ти артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання консервного 

заводу, котрий розташований південніше від даної території. 

   На даній території розташовані майданчики для обслуговування арт. 

свердловин із підключенням їх до трансформаторних підстанцій від ЛЕП-

10кв та 4 кв. Від кожної свердловини прокладено підземні водогони 

діаметром 100-200мм, та організовані під’їзди до кожної території 

свердловини для їх обслуговування. На майданчиках встановлені крім ТП, 

цегляні споруди типового застосування площею 16,0м
2
. 
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    Земельна ділянка загальною площею 24,1086га межує: 

- із півночі - з житловою забудовою відведених земельних ділянок по вул. 

Курченко; 

- із заходу - обмежена магістральною вул. Героїв Майдану та наданих в 

користування земельних ділянок для сільгоспвиробництва, а також ділянка 

саду;  

- із півдня - територія військової частини і вул. Військової; 

- зі сходу - ділянка обмежена польовою дорогою із назвою вул. Шевченка, 

котра розпочинається в місті і прямує з півдня на північ і далі до колишнього 

садового кооперативу, а нині - садибна забудова в місті Бар т.з."Котове". 

   Кадастровим планом визначено контури земельної ділянки загальною 

площею 22,1086 га із відведенням тереторій суворого охоронного режиму 

свердловин та під’їздів до них. 

   Детальним планом передбачається територія під забудову загальною 

площею 24,1146 га, в котру включені під’їзди для обслуговування арт. 

свердловин та самі території охорони свердловин, та як це передбачено 

проектом - проїзди внутрішньо-квартальні - житлові вулиці, а території арт. 

свердловим, як внутрішньо-квартальні зони озеленення. 

Земельна ділянка використовується на даний час під городи для власного 

сільськогосподарського виробництва. На територіях арт. свердловин є  

низькорослі кущі і дерева, котрі не підлягають знесенню під забудову. 

Інфраструктура, крім ЛЕП і технологічних водогонів - відсутня.  

    Рельєф ділянки складний. Найвища точка знаходиться на підйомі по вул. 

Героїв Майдану, не доїжджаючи до АЗС. Так званий гребінь іде в напрямку 

захід - схід з пониженням до 8,0м. Від верхньої точки рельєф розходиться 

веєром в північно-східному та південному - східному напрямках. Перепади 

по діагоналях складають від 10,0 до 12,0м. 

 

Землі історико-культурного призначення на даній території відсутні. 

 

2.1. Стан навколишнього середовища 

 

У межах земельної ділянки об’єктів шкідливого виробництва немає. На 

прилеглих територіях  об'єкти, що впливають на стан навколишнього 

природнього середовища присутні і для них встановлені санітарно-захисні 

зони (50м). В цілому, на  час обстеження ділянки, стан навколишнього 

середовища району проектування можна оцінити як задовільний.  
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На графічних матеріалах нанесені всі обмеження від існуючих і 

проектних об’єктів (див. арк. 2, 3, 4, 5 графічної частини). 

Зони із перевищенням нормативного рівня впливу електричних і 

магнітних полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, 

забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами та 

радіаційного забруднення -  відсутні. 

В цілому, на  даний час, стан навколишнього середовища району 

проектування можна оцінити як задовільний. 

 

 

 

2.2. Функціональне використання території 

 

Ділянка  відноситься до земель запасу Барської міської  ради 

Вінницької області. Територія вільна від забудови.  

В даний час територія має ґрунтове покриття  та використовується для 

вирощування сільгосппродукції для власних потреб.  

   

 

 

Розділ 3. Розподіл території за функціональним використанням, 

розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, 

структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність). 

  Територія загальною площею 24,1146 га в межах кварталу вулиць Героїв 

Майдану, Шевченка, Військової та Курченка використовуються для 

водозабору від існуючих арт. свердловин для забезпечення водопостачання 

питною та технологічною водою консервного заводу. Ділянка практично 

вільна від забудови. На даній земельній ділянці, окрім проїздів ЛЕП та 

свердловин - забудова відсутня. 

    На дану територію розроблений проект землеустрою ФОП Мельник Г.А. 

2014р. та "Проект що до встановлення охоронно - захисних смуг до 

свердловин (див. додаток 4.)" 

  За функціональним призначенням - землі міської  ради під садибну житлову 

та багатоповерхову забудову (із відповідною інфраструктурою, як для міської 

забудови.) 

 Територія за функціональним призначенням використовується, як 

ділянка водозабору із відповідною транспортною інфраструктурою.  
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Детальним планом передбачається розміщення на даній ділянці 

садибної малоповерхової, зблокованої та 4-х поверхової багатоквартирної 

забудови. 

Садибна забудова формується 1-2-х поверховими житловими 

будинками на окремих ділянках площею 0,006га; в північній частині 

території житлового масиву формується вулиця – бульвар із зблокованою 

2-х поверховою та мансардними поверхами забудови. Профіль вулиці 

бульвару в межах 34,00 м, утворений в наслідок існуючої мережі водогонів, 

котрі йдуть від свердловин. В північно-західній частині ділянки 

сформована багатоквартирна 4-х поверхова забудова  із 3 житлових 

будинків на 96 квартир. Квартири пропонуються 1, 2 і 3-кімнатних 

внормованих площ як для соціальної сфери житла:  

- однокімнатні квартири площею – 40-50м
2
 – 36 квартир. 

- двохкімнатних квартир площею - 60м
2
 – 36 квартир. 

- трьохкімнатних квартир площею - 70м
2
 – 24 квартири. 

 

   На прибудинковій території багатоквартирної забудови передбачені 

дитячі майданчики, майданчики для відпочинку дорослих та занятть 

фізкультурою згідно розрахунків. 

   В розрахунки бралась чисельність населення на весь житловий масив 

(чисельність населення - 987 чоловік).  

Щільність населення в житловому масиві вцілому складає 40.9 

люд./га, в садибній забудові щільність – 35.4 люд./га, в 

багатоквартирній забудові - 130.8 люд./га 

 

Розділ 4. Характеристика видів використання території. 

Земельна ділянка  визначається для  розміщення житлової забудови та 

соцільно-побутового  обслуговування населення житлового масиву. На 

ділянці передбачається три типи забудови:  

- малоповерхова індивідуальна забудова садибного типу  - 176 садиб; 

- зблокована малоповерхова забудова – 27 житлових будинки;  

- багатоквартирна 4-х поверхова забудова – 96 квартир (одно- двох – та 

трьохкімнатні загальною площею 11088 м2. 

 На території масиву розміщується дитячий садок на 100 місць, заклади 

торгово-побутового обслуговування: магазини, кафе на 40 місць, аптека, 

перукарня, відділення банку (1 операторська місце) , майстерні по ремонту 

взуття, одягу і інш. 
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 Окрім того, на ділянці розміщується 5 водозабірних об’єктів з охоронними 

зонами 1 поясу суворого режиму використання зі своєю інфраструктурою, 

інші об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури.  

Пропозиція детального плану будуть включені в генеральний план міста 

Бар, котрий знаходиться в стадії розробки.  

Розділ 5. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності. 

Детальним планом передбачається малоповерхова садибного типу в 1-2 

поверхи забудова з присадибними ділянками в межах не менше 0.006 га. 

Зблокована забудова допускається в 2 поверхи з надбудованим мансардним 

поверхом, а також в частині цієї забудови вбудовано-прибудовані 

приміщення першого поверху комерційного призначення. Багатоквартирна 

забудова сформована із трьох  багатоквартирних будинків по висоті в 4 

поверхи.  

 Об’єкти соціальної сфери та торгово-побутового обслуговування 

пропонується для будівництва в 2 поверхи. 

Каналізаційні насосні станції пропонується застосувати підземного типу.    

         До початку будівництва наявний рослинний ґрунт, за даними 

інженерно-геологічних вишукувань, повинен бути зрізаний, переміщений до 

місць складування  і в подальшому використаний для озеленення території. 

Розділ 6. Переважні, супутні та допустимі види використання 

території, містобудівні умови та обмеження. 

Переважним видом використання території являється: 

- малоповерхова та багатоповерхова житлова забудова;  

- території діючих арт. свердловин закритого типу з огородженням 

цих територій для забезпечення суворого режиму; 

- об’єкти соціальної торгово-побутової сфери обслуговування;  

- зелені насадження спецпризначення  (озеленення ПЗС); 

Інші види використання території для проектної обстежуваної 

земельної ділянки детальним планом не встановлюються. Інші види 

використання території можуть здійснюватися з дотриманням відповідних 

санітарних нори і правил за розробки відповідних обґрунтувань із 

забезпеченням дотримання чинного законодавства. 

Супутніми видами використання передбачаються : 
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- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту, лінії зв’язку та 

електропередач, пов’язані з обслуговуванням даної зони;  

- малі архітектурні форми та декоративно-монументального мистецтва; 

- об’єкти соціальної торгово-побутової сфери обслуговування;  

 

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:  

- інженерні комунікації, лінійні споруди. 

 

Детальним планом території встановлені наступні містобудівні умови та 

обмеження забудови земельної ділянки: 

• зона особливого режиму використання – 50 м від території 

військової частини; 

• санітарно-захисна зона – 50 м від виробничих територій; 

• 1-й пояс зони санітарної охорони арт. свердловин – R=30 м; 

• охоронна зона ЛЕП 10кв – 10 м в кожну сторону; 

• охоронна зона газопроводу високого тиску – 10 м в кожну сторону;  

• прибережна захисна смуга нормативна – 25 м в кожну сторону;  

• санітарно-захисна зона від АЗС– 50 м; 

• охоронні зони інженерних мереж водогонів;  

• полоса відводу існуючої дороги. 

   Існуючі лінії електропередач, котрі забезпечують живлення свердловин в 

межах території детального плану, демонтуються і перекладаються 

підземними кабелями.   

 

Розділ 7. Основні принципи планування і забудови території.  

 

Планувально-просторова композиція території житлового масиву 

сформована із врахуванням територій існуючих свердловин та проїздів для їх 

обслуговування. Існуючі водогони від свердловин покладені в мережу 

житлових вулиць, що задало просторову організацію забудови. Таким чином 

сформувалася мережа вулиць внутрішніх проїздів. 

Основний масив території відведений під малоповерхову садибну 

забудову, яка становить 11,0726 га. 

Зблокована забудова сформована в найвищій точці рельєфу ділянки, по 

якій проходить водогін, в результаті чого сформувалась житлова вулиця-

бульвар. 
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Бульвар являється основним містоутворюючим елементом забудови 

центральної частини житлового масиву. 

Малоповерхова і зблокована забудова сформована по- квартально. 

Багатоповерхова забудова розташована в північній частині території в її 

пониженій по рельєфу частині. До багатоповерхової забудови прилягає 

територія дитячого садку.  

Основні в’їзди та виїзди в житловий масив забезпечуються з вул. Героїв 

Майдану. На просторову вісь бульвару винесено комплекс торгово-побутового 

обслуговування із автостоянками.      

 

 

Розділ 8.  Житловий фонд та розселення. 

 

Житловий фонд сформований з трьох типів забудови: 

- Садибної та зблокованої забудови становить - 28.08 тис.
м2

 ; 

- Багатоквартирної забудови становить – 11.088 тис.
м2

 ; 

- Всього житловий фонд складає в усіх типах забудови –           

39.168 тис.
м2 

загальної площі. 

       Малоповерхова садибна забудова складається із 176 житлових будинків 

та 27 зблокованих житлових будинків. 

       Багатоповерхова забудова сформована із трьох 4-х поверхових житлових 

будинків на 96 квартир. 

       Середня житлова забезпеченість складає  38.175 м
2
/люд. 

       В житловому масиві загальна чисельність населення становить 0.987 тис. 

осіб, в тому числі: 

- В садибній та зблокованій забудові – 0.670 тис. осіб; 

- В багатоквартирній забудові – 0.317 тис. осіб; 

- Всього в житловому масиві проживає – 299 сімей. 

Розділ 9.  Система обслуговування населення, розміщення основних 

об’єктів обслуговування. 

 

      На території масиву розміщується дитячий садок на 100 місць, 

розташований в північній пониженій частині території в радіусі доступності 

до 500 м, територія складає 0.473 га, територія огороджується та підлягає 

благоустрою, частково прилягає до ділянки арт. свердловини і обмежена 

вулицями Проектна 1 та Проектна 2.  
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       Комплекс торгово-побутового обслуговування розташований по вулиці 

Проектній 3 при вїзді в житловий масив з вулиці Героїв Майдану. В 

комплекс входять : магазини продовольчої і непродовольчої групи товарів, 

кафе на 40 місць, аптека, перукарня, відділення банку (1 операторська місце). 

При комплексі організовані автостоянки на 10 машино-місць. На ділянках,  

незручних для садибної забудови, передбачені окремі об’єкти для побутового 

обслуговування населення. 

       В частині зблокованої забудови в перших поверхах передбачено надання 

можливості використання їх для комерційних цілей власникам цих будинків 

(за потреби).  

       При в’їзді на вулицю Проектну 1 з вулиці Героїв Майдану передбачена 

автостоянка для тимчасового зберігання автомобілів на 50 машино місць.  

 

Розділ 10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, 

організація руху транспорту і  пішоходів та велосипедних  доріжок, 

розміщення гаражів і автостоянок. 

 

Вулично-дорожня мережа сформована внутрішньо-квартальними 

житловими вулицями 15м та 12м в межах червоних ліній та проїздами з 

розворотними майданчиками. Основні вулиці співпадають із технологічними 

коридорами водогонів свердловин і забезпечують під’їзди до територій 

свердловин. 

На територію масиву передбачені 3 основних в’їзди і виїзди із 

магістральної вулиці Героїв Майдану. В житлову групу багатоквартирної 

житлової забудови в’їзд організовано по вул. Проектна 1, в садибну забудову 

по вул. Військовій. Основний в’їзд запроектовано по вул. Проектна 3 і по ній 

же запроектовано рух громадського транспорту – маршрутного таксі з 

виїздом через вул. Проектну 7 та Військову на магістральну вулицю. 

Внутрішньо квартальні заїзди передбачені також по вулиці Шевченка.  

Всі вулиці запроектовані із тротуарами та твердим покриттям асфальто -

бетонним  (див. профілі аркуш 3). 

В багатоквартирній забудові запроектовані внутрішньо-дворові 

автостоянки для паркування та тимчасового зберігання автомобілів 

мешканців цих будинків (75 місць). 

По вулиці Військовій в санітарно - захисній зоні підприємства 

«Райсільенерго» пропонується розмістити 20 гаражів. В садибній забудові 

зберігання автомобілів здійснюється власниками індивідуальних будинків та 

в зблокованій забудові.  
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По вулиці Героїв Майдану передбачені велодоріжки. 

Вулиці, до яких примикає ділянка,  повинні бути облаштовані 

дорожніми знаками, розміткою і технічними засобами, згідно ДСТУ 3587-97 

«Безпека дорожнього руху». В'їзд на територію облаштувати дорожніми 

знаками по ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки» та 

ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка безпеки для захисту об'єктів. 

Основні види. Розміщення і обслуговування». 

 

 

 

Розділ 11. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 

 

Існуюча система технічних водогонів від свердловин зберігається. 

Проектний водогін, який буде забезпечувати водопостачанням, 

підключається від існуючої водонапірної вежі в районі вул. героїв Майдану 

та Військової. 

 Всі житлові будинки підключаються до міської мережі водовідведення. 

В зв’язку із перепадами рельєфу на території передбачено розміщення двох 

КНС підземного типу, котрі розміщуються в пониженій частині ділянки по 

вул. Шевченка, а далі підключаються на існуючі очисні споруди.  

        Вздовж вул. Проектна 1 проходить газопровід високого тиску діаметром 

159 мм, до котрого буде підключене газопостачання через газорозподільчу 

установку забудови житлового масиву. 

        Для врегулювання забудови масиву необхідно перекласти існуючі лінії 

електропередач підземним кабелем.  

        Існуюча ТП по вул. Проектна 7 з земельної ділянки 10 демонтується і 

переноситься на вул. Шевченка. Проектом передбачено влаштування 

додаткової трансформаторної підстанції для забезпечення внутрішніх потреб 

мешканців по вул. Проектна 1 біля території дитячого садка. 

         Вся вулично-дорожня мережа масиву забезпечується електро-

освітленням на опорах в нічний час. 

         Водовідведення поверхневих вод здійснюється по проїжджих частинах 

вулиць, а частково по рельєфу в північно-східному, північному та південно-

східному напрямках. 
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Розділ 12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору. 

 

Територія, призначена для житлової забудови, не належить до зсувних 

територій, але враховуючи перепад рельєфу по ділянці, проектом 

передбачається влаштування вулично-дорожньої мережі із твердим 

покриттям з метою уникнення розмиву, руйнування території поверхневими 

водами. Схемою проектного плану передбачається максимальне збереження 

існуючого рельєфу для розташування будівель і споруд.   

Вертикальним плануванням території передбачається планування 

території та часткова підсипка в необхідних місцях для забезпечення 

протиерозійних заходів. При розробці робочого проекту передбачити 

планування території для забезпечення водовідведення дощових і талих вод в 

зливову каналізацію і відведенням на очисні споруди. 

В місцях  забудови і дорожнього покриття, великих виїмок і підсипок 

ґрунту, рослинний шар слід зрізати і перемістити до місць складування з 

послідуючим використанням для озеленення території та рекультивації 

непридатних територій. 

Використання підземного простору  - згідно завдання на проектування, 

інженерно-технічних процесу та вимог замовника з урахуванням результатів 

інженерно – геологічних вишукувань. 

Розділ 13. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

Територія детального плану під житлову забудову загальною площею 

24,1146га підлягає комплексному благоустрою та озелененню. Для цього 

влаштовується вулично-дорожня мережа із твердим покриттям, тротуарами  

велодоріжками. 

Озеленення території здійснюється за рахунок існуючих майданчиків 

арт. свердловин, проектного бульвару та територій садибної, зблокованої 

житлової забудови. В багатоквартирній забудові прибудинкові території 

озеленюються трав’яними газонами, кущами та деревами. 

Проектним  планом (основне креслення) передбачається благоустрій 

території,  а саме:  

- влаштування озеленення території (влаштування газону із суміші 

трав стійких до витоптування),  

- влаштування технічних тротуарів; 
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- влаштування проїздів з асфальтобетонним покриттям; 

- влаштування технічного огородження території арт. свердловин; 

- влаштування зовнішнього освітлення території. 

      Видалення сміття передбачається в спеціальні контейнери, встановлені на   

2 майданчиках для збору сміття площею 24 м
2 
кожний. 

На вивезення побутового сміття Замовнику необхідно укласти угоду  з 

місцевою комунальною службою, яка відповідає за утилізацію сміття.  

До виконання будівельних робіт слід зрізати рослинний шар ґрунту, де 

це можливо, і перемістити до місць складування для подальшого 

використання для озеленення території. 

Зелені насадження частково підлягають видаленню в місцях розміщення 

будівель, інженерних споруд та проїздів. Зелені насадження, які  не 

потрапляють в місця розміщення будівель, інженерних споруд та проїздів 

мають бути максимально збережені при реалізації детального плану. 

Розділ 14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 

навколишнього середовища.  

 

Житловий масив садибної та багатоквартирної забудови не має 

шкідливих викидів для зовнішнього природнього середовища. Проектом 

передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення 

навколишнього середовища в межах детального планування  та прилеглих 

територій. 

Будівництво та експлуатація об'єктів  не зачіпає елементів геологічної, 

структурно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ 

геотехногенного походження в геологічному середовищі. 

При експлуатації будівель, розміщених на земельній ділянці та 

використанні їх за  цільовим призначенням, не відбудеться змін, що 

негативно впливають на рослинний і тваринний світ. 

Територія підлягає благоустрою та озеленення. Вертикальне планування 

території передбачає відведення поверхневих стоків у бік дорожнього 

покриття з виведенням стоків на очисні споруди та понижені ділянки 

рельєфу. 

Загалом, у даний час стан навколишнього середовища району 

проектування можна оцінити як задовільний.  

За рахунок передбачених будівельних, технологічних та природоохоронних 

заходів, направлених на вдосконалення технологічного процесу, експлуатація 

проектованого об'єкту є екологічно безпечною.  
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Озеленення території здійснюється за рахунок існуючих майданчиків 

арт. свердловин, проектного бульвару та територій садибної, зблокованої 

житлової забудови. В багатоквартирній забудові прибудинкові території 

озеленюються трав’яними газонами кущами та деревами. 

            Відповідно до рекомендованих норм ( Наказ 22.03.2010р. №73 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України про 

затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.) 

розрахункова кількість ТПВ на 1людину в рік становить 280-300 кг. 

            Кількість мешканців, які будуть проживати на обстежуваній території 

– 986 осіб. 

           Загальна кількість сміття, яке буде утворюватись на вказаній території 

становить за рік: 0,3т/люд. х 986люд. = 295,8 т. 

           Вага 1 м.куб. сміття становить від 105 до 230кг/м.куб. 

           Середня вага 1 м.куб. становить 167,5 кг. 

           Обєм сміття, який буде утворюватися на території становитиме: 

295,8 т.: 167,5 кг./1 т. = 1766,00 м. куб. 

           Видалення смітя з території, яка розглядається детальним планом 

території, передбачається в спеціальні контейнери для роздільного збору 

твердих побутових відходів, встановлені на 2х майданчиках площею по 24 м
2
 

кожен 

       Видалення ТПВ здійснюється на сміттєзвалище, що розташоване 

поблизу с. Широке на відстані 8 км. 

На вивезення побутового сміття Замовнику необхідно укласти угоду  з 

місцевою комунальною службою, яка відповідає за утилізацію сміття.  

До виконання будівельних робіт слід зрізати рослинний шар ґрунту, де 

це можливо, і перемістити до місць складування для подальшого 

використання для озеленення території. 

 

Розділ 15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап              

від 3 до 7 років.  

Детальний план реалізовується першочергово в частині малоповерхової 

садибної та зблокованої забудови за кошти власників. 

Будівництво багатоповерхової забудови, об’єктів соціальної сфери може 

здійснюватися на наступних етапах при наявності бюджетних коштів, або 

коштів інвесторів. 

Будівництво об’єктів торгово-побутового обслуговування здійснюється 

при наявності інтересів громади, мешканців масиву та інвесторів. 
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Розділ 16. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт 

виконаних спеціалізованими організаціями(за наявності). 

Розробниками детального плану забудови житлового масиву по вул. 

Героїв Майдану та Шевченка проведений аналіз та дослідження генерального 

існуючого плану м. Бар. 

Здійснено проектною організацією виїзд і обстеження спеціалістами 

ділянки для житлової забудови в натурі. 

 

Розділ 17.  ДОПОВНЕННЯ до пояснювальної записки 

( по висновках та зауваженнях). 

Пожежна безпека 

 
   Для забезпечення пожежної безпеки житлового масиву багатоповерхової і 

садибної забудови детальним планом передбачені наступні планувально-

містобудівні та інженерно-технічні заходи, що відповідають вимогам діючих 

норм і правил: 

- розпланування дорожньо-транспортної мережі забезпечує під’їзди 

до кожної житлової і громадської  будівлі  шириною не менше 

4,5м; 

- тупикові проїзди мають розворотні майданчики розміром 12х12м; 

- на території масиву організовані в’їзди – виїзди з магістральної  

вул. Героїв Майдану, Шевченка, Курченка та Військової; 

- ступінь вогнестійкості будівель і споруд  передбачена не нижче – 

ІІ; 

- до 4-х поверхової багатоквартирної забудови передбачені проїзди з 

твердим покриттям шириною 5,5м на відстані не більше 8 метрів 

від стін будинків . Пожежогасіння  у здовж фасадів будинків,  

котрі не мають твердого покриття, здійснюються по газонах  

завширшки 6м без насаджень дерев та кущів в полосі рухі 

пожежного автомобіля. 

 

    Пожежогасіння здійснюється пожежним депо, яке знаходиться на відстані 

3км від житлового масиву, на який розробляється ДПТ (по дорогах 

загального користування ).  В даний час ПрАТ «НВК «Світязь» розробляє 

Генеральний план м. Бар, в якому  буде передбачено необхідність в 

розміщенні пождепо за розрахунками з урахуванням забудови суміжних 

територій  району розробки ДПТ . 
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           Згідно додатку 3.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень» протипожежні вимоги табл. 3 для 

населеного пункту з населенням до 50 тис. приймається одна автодрабина за 

наявності будинків заввишки 4 поверхів і більше.  Така машина  

забезпечується існуючим  пождепо м.Бар. Населення  м. Бар становить 

16 337людей  станом на 1 січня 2016 р. 

 

            Ступінь вогнестійкості для житлової та громадської проектної 

забудови визначено не нижче ІІ ступеня. 

 

            Пожежогасіння забезпечується від гідрантів при витраті води більше 

15л/с. Пожгідранти встановлюються на мережі  на мережі господорсько-

питного водогону житлового масиву. 

 

    По вул. Шевченка, котра веде в житловий масив Котово, на березі ставка  

передбачено розміщення пірсу для водозабору на потреби пожежогасіння 

проектного масиву та прилеглих житлових територій. 

 

 

 

 

 

          Склав архітектор                                                       О.М. Танасійчук 
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17. Основні техніко-економічні показники 

детального плану території 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Один. 

виміру 
Показник 

1 Територія розробки ДПТ га 24,1146 

2 Житлова  багатоквартирна забудова га 1,955 

3 Житлова  садибна забудова га 11,0726 

4 Житлова  зблокована забудова га 1,2634 

5 Дошкільний навчальний заклад га 0,473 

7 Території арт. свердловин та інші. га 1,97397 

8 Щільність населення  люд./га 40,93 

9 Гаражі авто 20 

10 Автостоянки авто 85 

11 
Вулично - дорожня мережа в червоних 

лініях   
га 8,0143 

12 
Протяжність вулично-дорожньої 

мережі 
км 6,175 

13 Озеленення території % 55 

 

 

 

 

 

ГАП  ПрАТ «НВК «Світязь»                              В. М. Потапенко 
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