УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
Департамент житлово-комунального господарства
вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41,
E-mail: depikH.cv@gmail.com Код ЄДРПОУ № 25082708

на№

V/

Б огдану Старику
(foi+reguest-40176-ed7ebc86@
dustup .pravda. com .ua)
Ч ернівецька м іська рада

В ідповідно до ваш ого запиту технічне завдання (завдання на
проектування) на о б ’єкт: «К апітальний рем онт проспекту Н езалеж ності(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).

Заступник директора
департам енту Ж К Г
Чернівецької) м іської ради
Сакало 559774
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О. П илипяк

УКРАЇНА

Чернівецька міська рада
Департамент житлово-комунального господарства
вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41,
E-mail: depjkgxv@ gm ail.com Код ЄДРПОУ № 25082708

№ _______________
н а№

П роектне завдання
на капітальний ремонт проспекту Н езалеж ності в м. Чернівці
(від вул. Г ероїв М айдану до вул. Головної)
П роектом передбачити наступні види робіт:
• виготовлення ескізу та наглядних матеріалів;
*
• виконання робіт згідно наданих технічних умов «Ч ернівці міськ Ш ЕП»
№ 15 від 05.02.218року (додаток№ 1);
• рекон струкцію існую чого дорож нього асф альтобетонного покриття;
• реконструкцію зовніш нього освітлення, з додатковим освітленням
піш охідних
переходів (з застосуванням
енергозберігаю чих та
енерговідновлю ю чих технологій), згідно наданих технічних умов № 45
від 12.12.2017року М К П «М іськсвітло» (додаток№ 2) передбачити
м ож ливість
встановлення
зарядних
пристроїв
на
зупинках
гром адського транспорту та в місцях парковки автотранспорту (для
ел.автом обілів);
• організацію дорож нього руху з особливою увагою до безпеки руху
(транспорту і піш оходів) у відповідності з існую чим и нормами і
правилам и в галузі містобудування та правил дорож нього руху,
реком ендоване
застосування
європейської практики. Проектом
передбачити виділення окремої полоси для руху рейсових маршрутів^
гром адського транспорту (міського електротранспорту та автобусів);
• влаш тування велосипедних доріж ок з двох сторін проїзної частини ,
передбачити м ісця для парковки велосипедів;
• влаш тування тим часових стоянок транспортних засобів, для звільнення
проїзної
частини
від
хаотичного
паркування
(встановлення
паркоматів);
• реконструкцію зелених насадж ень на припіднятом у острівці безпеки;

•

рекон струкцію зупинок громадського транспорту з дотриманням вимог
та стандартів у сфері безпеки і доступності мало мобільних груп
населення;
П роектом виконати наступні розділи:
• ЕП - ескізний проект.
• А Д - автом обільні дороги, (вертикальне планування, благоустрій, малі
архітектурні форми)
• ЗСМ - зовніш ні санітарно-технічні мережі.
• ЗЕМ - зовніш ні електротехнічні мережі.
• ОДР - організацію дорож нього руху.
• ПОБ - п роект організації будівництва.
• КД- кош тори сн а документація.
П КД надати Зам овнику в 6 (ш ести) прим ірниках та в цифровій формі (з
розш иренням .p d f та els).
Коротка характеристика
• клас відповідальності-С С 2;
• черговість проектування - в одну чергу;
• м атеріали
інж енерно-геодезичних
виш укування - надаю ться;
• вид будівництва - капітальний ремонт;
Директор департам енту

та

інж енерно-геологічних

Техніко-економ ічні показники
(проспект Незалеж ності м. Чернівці)
Назва показників

Одиниця
вимірю вання

Значення
показників
магістральна
вулиця районного
значення

1. Тип вулиці
км

1,650

км/год

50

м

-

%о

25

6. Мінімальний радіус в ертикальних кривих:
- випуклих
- увігн утих

М

-

7. Ширина проїзної частини

М

2. Довжина траси
3. Розрахункова ш видкість руху
4. Мінімальний радіус у плані
5. М аксимальний поздовж ній похил

М

14,00 - 23,00

6. Транспортні розв'язки кільцевого типу

один.

7. Примикання

один.

11

один.

9

■*

0

8. Автобусні зупинки

АБ Др Щ Нп тА М І

9. Верхній шар покриття
10. Вартість будівництва
11. Тривалість капітального ремонту

Головний інженер проекту

тис. грн

84 4 0 3 ,6 2 5

міс.
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О.М. Гринишин

