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Основні показники проекту
Найменування Одиниця виміру Показники№

поз.

1.

Населення, всього у тому числі
-у секційній забудові 4 поверхів
-у садибній забудові 0,1 га

га.

чол.
чол.

2.

Територія, всього

чол.

3. Житловий фонд, всього з них:
-  секційна забудова 4 поверхи
-  садибна забудова 0,1 га

тис. кв. м
тис. кв. м
тис. кв. м

4. Кількість квартир,всього, у тому
числі:
-  у секційній забудові 4 поверхи
-  у садибній забудові 0,1 га

квартир

квартир
будинків

5. Установи та підприємства обслуговування, у тому числі:

  -дитячий дошкільний заклад

-загальноосвітня школа

  -поліклініка, амбулаторія,ФАП

-заклади торгівлі: всього, з них
 продтоварів,
 промтоварів
- підприємство громадського
харчування

 -установа побутового обслуговування

 -спортивний зал

 -басейн

 - бібліотека

 -центр дозвілля й аматорської
діяльності

 -кладовище традиційного поховання

 - пожежне депо

місць
учнівських місць

відвідувань за зміну

6. Паркування:
- гостьові автостоянки
- гаражі постійного зберігання

маш-місць
маш-місць
маш-місць

7. Інженерне обладнання:

водопостачання

каналізація

газопостачання

електропостачання

м куб. на добу

м куб. на добу

тис. м куб. на рік

млн кВт на рік

8. Санітарне очищення території:

об'єми побутового сміття, всього тонн/рік

9. Інженерна підготовка території

10. Протяжність житлових вулиць,
бульварів

га

км

кв.м торг.площі
кв.м торг. площі
кв.м.торг. площі

місць

місць

м. кв площі підлоги

 м.кв. дзер.води

чит. місць

 м. кв підлоги

  кв.м
автомашина

 Білогорща-2
проект планування,забудови

та благоусторю житлового масиву

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Змін. ПідписАрк. №Док. Дата

Житловий масив Білогоща-2

с. Білогорща - 2

Проект планування, забудови та
благоустрою житлового масиву

Білогорща-2

1КП 1

Виконав
Консультант Олійник І.В.
Кер.проектуОлійник І.В.

Гол.комісії Соха Ю.І.
Гол.цик.ком. Кантор Ю.Й.

5.0601001 КП АР-32 008

Матвєєв О.

ЛКБАД  АР-32

21,0

2

36
180

835,1
717,5
117,6

Благоустрій та озеленення
житлової групи 4 поверхи

1,2

42,9
25,2
17,7

750
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168

361
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240
168,0
72,0
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7

114,0
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230,0
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5. Установи та підприємства обслуговування, у тому числі:

  -дитячий дошкільний заклад

-загальноосвітня школа

  -поліклініка, амбулаторія,ФАП
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 Білогорща-2
проект планування,забудови

та благоусторю житлового масиву
Ситуаційна схема

М 1:10 000
Умовні позначення

- запроектований масив
   Білогорща-2

- озеленені території

- Багатоповерхова
житлова забудова

- землі комерційного
  призначення

- Малоповерхова
житлова забудова

-Магістральні вулиці в
червоних лініях,
автодороги

Умовні позначення
- червона лінія

- бульвар

- під'їзди

- зелені
насадження

Літні

Зимові

Пн.

Пд.

Зх. Сх.

ХОЛОДНИЙ
ТЕПЛИЙ

РIК

% ПОВТОРЮВАНIСТЬ
ШТИЛIВ ЗА РIК

18,9

18,9

Роза вітрів

Конструктиви дорожнього одягу
М  1:20

2-2

Н1 - товщина ФЕМ (60 мм)
Н2 - монтажний шар (дренувальний)
складається з крупнозернистого піску
(товщина 30 -50 мм)
Н3 - несучий шар дорожнього одягу
складається зщебеня фракції 5- 10 мм
(товщина 100 мм)
Н4 - стабілізований грунт згідно з
проектом

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н1 - товщина ФЕМ (60 мм)
Н2 - монтажний шар (дренувальний )
складається з крупнозернистого піску
( товщина 30-50 мм)
Н3 - щебінь фракції 5-10 мм
(товщина 50 мм)
Н4 - щебінь фракції 20- 40 мм
(товщина 150 мм)
Н5 - стабілізований грунт згідно з
проектом

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5
Н6

Н1 -товщина ФЕМ 60- 80 мм)
Н2 - піщана суміш
(товщина 30-50 мм)
Н3 - бетон (товщина 30-50 мм)
Н4 - щебінь фракції 5- 10 мм
( товщина 60 мм)
Н5 - щебінь фракції 20-40 мм
( товщина 100-150 мм )
Н6 - стабілізований грунт згідно з
проектом

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Змін. ПідписАрк. №Док. Дата

Житловий масив Білогоща-2

с. Білогорща - 2

Проект планування, забудови та
благоустрою житлового масиву

Білогорща-2

1КП 1

Виконав
Консультант Олійник І.В.
Кер.проектуОлійник І.В.

Гол.комісії Соха Ю.І.
Гол.цик.ком. Кантор Ю.Й.

5.0601001 КП АР-32 008

Матвєєв О.

ЛКБАД  АР-32

21,0

2

36
180

Ескіз забудови
М 1:2000

М 1:1000

Експлікація
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Садибна блокована забудова

Секційна житл. забудова 4 пов.

Центр громад. обслуговування

Амбулаторія

Дитячий садок

Школа

Експлікація
1.

2.

3.

4.

5.

Житловий будинок

Ігровий майданчик для дітей

Майданчик для відпоч. дорослих

Господарський майданчик

Гостьові автостоянки

Умовні позначення
-Газон

-Бульвар

-Береза

-Ялина

835,1
717,5
117,6

Благоустрій та озеленення
житлової групи 4 поверхи

42,9
25,2
17,7

750
570
180

168

361

58

240
168,0
72,0

17

5

193,0

115,0
7

114,0

5157,0

230,0

854,0
7680,0
3416,0

702,1

1,4


