
 

від Підрядника ____________ Д.В. Полатайко                                     від Замовника ____________  

Додаток № 1                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ: 
 до Договору № 2906-РД від 29.06.2019р.                                                                              від Замовника 

                                                    

Підпис:  ________________     

29.06.2019 року. 
 

 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

Дизайн інтер’єру житлового будинку за адресою: Київська область, 

м. Бровари 

 

№ 

п/п 

Перелік  

основної інформації та вимог 

Зміст 

основної інформації та вимог 
1 Назва  та  місце  розташування об’єкту. Дизайн інтер’єру житлового будинку за адресою: 

Київська область, м. Бровари 

2 Підстава для проектування. Договір підряду на виконання проектних робіт                           

№ 2906-РД від 29.06.2019р. 

3 Клас наслідків. СС1. 

4 Дані  про  Замовника.   
5 Дані  про  проектувальника. ТОВ «Альфа-Проект+» 

м. Київ, вул. Кирилівська, буд.82. 

Тел.: +380 (44) 221-55-72. 

6 Дані  про  підрядника. Немає. 

7 Стадії проектування. Дизайн інтер’єру – стадія «Ескізний проект» (ЕП). 

Дизайн інтер’єру – стадія «Робоча документація» (РД). 

8 Вихідні  дані  про  особливі  умови . Визначаються на підставі обмірів приміщень.  

9 Основні техніко-економічні характеристики 

об’єкту (загальна площа приміщень). 
Площа приміщень: 

- Житловий будинок: 285 кв.м.  

10 Основні комплекти креслень, які необхідно 

розробити на стадії «Ескізний проект». 

 

Розробити такі комплекти креслень: 

- Розділ АР (Архітектурні рішення); 

- Розділ АР (Розташування обладнання та меблів); 

- Розділ АР (Розташування вн. блоків кондиц.); 

- Розділ АР (Розташування освітлення); 

- Розділ АР (Розташування розеток); 

- Розділ АР (План покриття підлог). 

11 Візуалізація інтер’єру (3DsMax) Розробити візуалізацію інтер’єру для всіх житлових 

приміщень (2 ракурси на приміщення до 3-х 

коригувань). 

12 Основні комплекти креслень, які необхідно 

розробити на стадії «Робоча документація». 

 

 

Розробити такі комплекти креслень: 

- Розділ АР (Архітектурні рішення, демонтаж, 

монтаж); 

- Розділ АР (Розташування обладнання та меблів); 

- Розділ АР (Розташування внутрішніх блоків 

кондиціонерів); 

- Розділ АР (Розташування та управління 

освітленням, кількість); 

- Розділ АР (Розташування розеток, кількість); 

- Розділ АР (План покриття підлог, план плінтусів, 

кількість); 

- Розділ АР (План стелі, карнизів, багетів, 

кількість); 

- Розділ АР (Вузли та деталі стелі, елементи декору 

стелі); 

- Розділ АР (Вузли та деталі стін, елементи декору 

на стінах); 

- Розділ АР (Розгортки стін із розташуванням 

елементів на стінах); 

- Розділ АР (Креслення меблів, гардеробних, кухні, 

ніш, дзеркал). 

14 Внутрішнє опорядження. Житловий будинок: 
Стіни: 

– гіпсокартон з подальшим фарбуванням; 

– декоративні елементи з імітацією деревини; 

– гіпсові панелі із бетону та гіпсу; 
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– стабілізований мох в нішах з декором; 

– передбачити LED підсвітку ніш та декоративних 

елементів стін та стелі; 

Підлога: вінілова зносостійка плитка для підлог; 

Стеля: проста гіпсокартонна, однорівнева з 

елементами деревини або декоративними панелями. 

15 Інші  вимоги та умови. Проектну документацію надати замовнику в двох 

примірниках українською мовою. За необхідності 

погодження проектної документації  виконує  Замовник 

самостійно за власний рахунок. 

 

 
Замовник: 

 

 

Підрядник: 

Директор ТОВ «Альфа-Проект+»:                               Д.В. Полатайко ____________________ МП 


