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Відповідно до -вашого запиту технічне завдання (завдання на 
проектування) на об’єкт: «Капітальний ремонт вул. Хотинської» надіслано на 
вказану вами електронну пошту (ЇЬі+^ие8І-40176^7еЬс86@  
dustup.pravda.com.ua). »

Заступник директора 
департаменту ЖКГ 
Чернівецької міської ради
Сакало 559774

О. Пилипяк
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Завдання на проектування 
на капітальний ремонт вул. Хотинської м. Чернівці

Проектом передбачити наступні види робіт:
• виготовлення ескізу та наглядних матеріалів;
• виконання робіт згідно наданих технічних умов «Чернівці міськ І НЕП» 

№912 від 24.05.218року (додаток№1);
• виконання робіт згідно наданих технічних умов «Чернівціводбканал» 

№03/2399 від 13.08.218року (додаток№2);
• виконання робіт згідно наданих технічних умов «Чернівецьке 

тролейбусне управління» №03/01-07/2888 від 23.07.218року 
(додаток№3);

• виконання робіт згідно наданих технічних умов «Міськсвітло» №03/01- 
09/2888 від 06.09.218року (додаток№4);

• виконання робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних 
вишукування;

• реконструкцію існуючого дорожнього асфальтобетонного покриття;
• облаштування тротуарів передбачити з ФЕМ;
• реконструкцію зовнішнього освітлення, з додатковим освітленням 

пішохідних переходів (з застосуванням енергозберігаючих та 
енерговідновлюючих технологій), згідно наданих технічних умов 
передбачити можливість встановлення зарядних пристроїв для 
телефонів на зупинках громадського транспорту;

• організацію дорожнього руху з особливою увагою до безпеки руху 
(транспорту і пішоходів) у відповідності з існуючими нормами і 
правилами в галузі містобудування та правил дорожнього руху, 
рекомендоване застосування європейської практики. Проектом 
передбачити виділення окремої полоси для руху рейсових маршрутів 
громадського транспорту (міського електротранспорту та автобусів);
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• згідно наданих статистичних даних УШ І в Чернівецькі області 
облаштування місць концентрації ДТП відповідно до рекомендацій у 
сфері безпеки дорожнього руху із застосуванням сучасних методів;

• влаштування велосипедних доріжок з двох сторін проїзної частини , 
передбачити місця для парковки велосипедів;

• передбачити підвищення пішохідних переходів в місцях концентрації 
пішоходів;

• реконструкцію зелених насаджень, застосувати для облаштування 
георешітки;

• реконструкцію зупинок громадського транспорту з дотриманням вимог 
та стандартів у сфері безпеки і доступності мало мобільних груп 
населення;

Проектом виконати наступні розділи:
• ЕП - ескізний проект.
• АД - автомобільні дороги, (вертикальне планування, благоустрій, малі 

архітектурні форми)
• ЗСМ -  зовнішні санітарно-технічні мережі.
• ЗЕМ -  зовнішні електротехнічні мережі.
• ОДР -  організацію дорожнього руху.
• ПОБ -  проект організації будівництва.
• КД- кошторисна документація.
ПКД надати Замовнику в 6 (шести) примірниках та в цифровій формі (з
розширенням .pdf та els).
Всі розділи погоджуються відповідними службами та передаються
замовнику з відповідними відмітками.

Коротка характеристика
• клас відповідальності-СС2;
• черговість проектування -  в одну чергу;
• матеріали інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних 

вишукування - надаються;
• вид будівництва - капітальний ремонт;

Перший заступник директора, 
начальник житлового господарства 
департаменту житлово-комунального
господарства Бурак О.К
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