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Найменування показників№
п/п КількістьОдиниці

виміру

1
2

га/%

4
3

5
6

тис.осіб

9

7

Територія в межах проекту, у тому числі:
Житлова забудова, у тому числі: проектована ділянка
Площа території житлового кварталу

-ділянки установ і підприємств обслуговування
-вулиці,площі

Території (ділянки) забудови іншого призначення(ділової,виробничої,
комунально-складської,курортної,оздоровчої тощо)

Територія

га/%
га/%

га/%

га/%

Населення
Чисельність населення всього, у тому числі:

-у садибній забудові (орієнтована)
Щільність населення, у тому числі:

-у садибній забудові

тис.осіб

люд/га

люд/га

Житловий фонд
10

8

Техніко-економічні показники

1 сім я

4-7 осіб

нормативна

нормативна

0,3011

відсутні

існуючі

відсутні

-

-

Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд м
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних
ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

- від червоних ліній та ліній регулювання забудови:
- фронтальної

- від існуючих будинків та споруд:
Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охороннюваного
ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-
заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
Охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані
від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:

%
12,00
50,00

відсутні

м

люд/га нормативна

Установи та підприємства обслуговування
Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт
Інженерне обладнання

не проектуються
існуюча
існуюче

11
12

13

14

15

16 м

м

відсутні
20,30,

відсутні


