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Роботи з технічного нагляду за будівництвом автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро в м.Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – 
Запоріжжя (через м.Кременчук) – Маріуполь. Під’їзд до о.Хортиця 
(автотранспортна магістраль через р.Дніпро у м.Запоріжжі) ( І черга будівництва) 
(ДК 021:2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) 

 

Клієнт 
Служба автомобільних доріг у 
Запорізькій області 
 
Країна 
Україна 
 
Тривалість 
з 08.2020 по 03.2024 
 
Послуги iC  
• Технічний нагляд за 

будівництвом  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Цілі проекту 
Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті  у 
відповідності із Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного 
нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим 
постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року 
за № 903  

Опис проекту 
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням проектних 
рішень та вимог дорожніх норм, а також контролю за якістю, 
обсягами та вартістю робіт, виконаних під час будівництва, 
реконструкції та ремонту автомобільної магістралі та мосту. 

Технічні дані проекту 
Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжі» 
(автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя 
(через м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця 
(автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) (І 
черга будівництва) 

Особливості проекту 
• Два паралельних моста з судноплавним прольотом 

довжиною 260 м, який підтримується конструкцією 
кабельного тримача – п’ять секцій 80-метрового мосту  

• Загальна висота залізобетонного пілона  – 166 метрів  
• Окремі каркасні прогонові паралельні мости загальною 

довжиною 340 метрів 
• Приблизно 9 км автодороги з 6 розв'язками та 8 

шляхопроводами 

Послуги 
• контроль за якістю, обсягами та графіком робіт; 
• контроль ведення документообігу та виконавчої 

документації; 
• контроль за усуненням дефектів, що впливають на безпеку 

дорожнього руху або збереження автомобільних доріг; 
• приймання робіт у відповідності з будівельними вимогами 

України; 
• контроль проведення робіт з експлуатаційного утримання 

ділянки автомобільної дороги на період проведення її 
реконструкції або капітального ремонту; 

• контроль за розробкою робочої документації та звітування 
перед Замовником 

 


