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Відповідно до вашого запиту технічне завдання (завдання на 
проектування) на об’єкт: «Капітальний ремонт проспекту Незалежності(від 
вул. Героїв М айдану до вул. Головної)» надіслано на вказану вами 
електронну пош ту (ЇЬі+і^ие8І:-4()176-ес17еЬс86@ dustup.pravda.com.ua).
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 № _______________
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Проектне завдання 
на капітальний ремонт проспекту Незалеж ності в м. Чернівці 
(від вул. Героїв М айдану до вул. Головної)

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

№15 від 05.02.218року (додаток№ 1);
• реконструкцію  існуючого дорожнього асфальтобетонного покриття;
• реконструкцію  зовнішнього освітлення, з додатковим освітленням 

піш охідних переходів (з застосуванням енергозберігаючих та 
енерговідновлю ю чих технологій), згідно наданих технічних умов №45 
від 12.12.2017року М КП «М іськсвітло» (додаток№ 2) передбачити 
мож ливість встановлення зарядних пристроїв на зупинках 
громадського транспорту та в місцях парковки автотранспорту (для 
ел.автомобілів);

• 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);

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

• влаштування тимчасових стоянок транспортних засобів, для звільнення 
проїзної частини від хаотичного паркування (встановлення 
паркоматів);

• реконструкцію  зелених насаджень на припіднятому острівці безпеки;
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• 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  -  зовніш ні санітарно-технічні мережі.
• ЗЕМ  -  зовніш ні електротехнічні мережі.
• ОДР -  організацію  дорожнього руху.
• ПОБ -  проект організації будівництва.
• КД- кош торисна документація.
ПКД надати Замовнику в 6 (шести) примірниках та в цифровій формі (з 
розш иренням .pdf та els).

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

виш укування - надаються;
• вид будівництва - капітальний ремонт;

Директор департаменту



Техніко-економічні показники 
(проспект Незалежності м. Чернівці)

Назва показників Одиниця
вимірювання

Значення
показників

1. Тип вулиці
магістральна 

вулиця районного 
значення

2. Довжина траси км 1,650

3. Розрахункова швидкість руху км/год 50

4. Мінімальний радіус у плані м -

5. Максимальний поздовжній похил % о 25

6. Мінімальний радіус вертикальних кривих:
- випуклих
- увігнутих

М

М

-

7. Ширина проїзної частини М 14,00 -  23,00

6. Транспортні розв'язки кільцевого типу один. ■*

7. Примикання один. 11

0

8. Автобусні зупинки один. 9

9. Верхній шар покриття АБ Др Щ Нп тА МІ

10. Вартість будівництва тис. грн 84  403,625

11. Тривалість капітального ремонту міс. 6

Головний інженер проекту О.М. Гринишин


