
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Показники 
Одиниця Існуючий Етап  

виміру стан 15-20 років 

1. Населення тис. осіб 17,000 35,900 

2. Територія  в межах населеного 

пункту у т.ч. 
га 1565,80 3845,00 

Житлової забудови, всього га 542,7824 992,4300 

 - садибної га 518,2310 639,84 

 - багатоквартирної га 24,5514 116,09 

 - житлової (резерв) га - 236,5 

Громадської забудови, всього га 18,4112 75,69 

Виробничо-складської, всього га 143,6488 693,50 

Комунальні (кладовища), всього га 3,0000 12,20 

Транспортної інфраструктури, всього га 277,2798 694,94 

у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 271,2598 688,92 

зовнішнього транспорту га 6,0200 6,02 

Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього, у т.ч. 
га 334,3921 1073,2400 

зелених насаджень загального та обмеженого 

користування 
га 16,6694 39,98 

зелених насаджень спеціального призначення га - 243,9 

лісів га 163,6300 155,00 

трав’яної рослинності га 129,5900 10,35 

заболочені га 21,3480 - 

рекреаційної  га - 617,5 

пляжів га 0,8903 2,01 

дач та садівницьких товариств га 2,2644 4,5 

Водних поверхонь га 45,2000 71,32 

Сільськогосподарських угідь га 163,1207 - 

Спеціального призначення га 37,9638 231,68 

3. Житловий фонд, всього в тому числі 

тис.м2 583,900 1135,840 

кіл-ть квартир 4430 10595 

будинків 5000 6735 

Розподіл житлового фонду по видах 

забудови: 
   

 - Багатоквартирний житловий фонд 

тис.м2 233,9000 603,665 

кіл-ть квартир 4430 10595 

будинків    

 - Садибний житловий фонд (одноквартирного 

типу) 

тис.м2 350,0000 532,175 

кіл-ть квартир 5000 6735 

будинків   



Середня житлова забезпеченість 

населення загальною житловою площею 
м2/чол. 

34,3 31,6 

4. Нове житлове будівництво, всього: тис.м2  551,94 

 
кіл-ть 

квартир/будинків 
 7900 

одноквартирне тис.м2  182,175 

 кіл-ть будинків  1735 

блоковане тис.м2  - 

 кіл-ть квартир  - 

багатоквартирне тис.м2  369,765 

 кіл-ть квартир  6165 

5. Об‘єкти громадського 

обслуговування 
      

- дитячі дошкільні заклади, всього  тис. місць 0,2680 1,795 

- загальноосвітні школи, всього  тис. учнів 1,7120 3,770 

 - лікарні, всього тис.ліжок 0,010 0,273 

- поліклініки тис. відв. за зміну 0,120 0,862 

- пожежні депо, всього 
об'єкт/пожежних 

автомобілів 
1/2 3/7 

6. Зайнятість населення, всього чол. 6598 13800 

 - виробнича сфера чол 4798 8096 

 - невиробнича сфера чол 1800 5704 

7. Вулично-дорожня мережа та 

транспорт 
      

Довжина мережі  км 107,8210 246,8600 

Щільність вуличної мережі км/км2 12,0 7,1 

Довжина  ліній руху автобусу по осі вулиць 

(місто/міська рада) 
км 48,6 81,01 

Щільність ліній руху автобусу км/км2 5,4 7,1 

Рівень автомобілізації  
авто на 1000 

мешканців 
170 280 

8. Інженерне забезпечення       

Водопостачання       

- вода питної якості тис. м3/добу 12,6200   

 - технічна вода тис. м3/добу 2,9400   

Стічні води  тис. м3/добу 12,5000   

Існуючі свердловини сумарна потужність тис. м3/добу 6,1000   

Електропостачання       

Сумарне споживання електроенергії млн.кВт х год/рік 17,0510 65,3040 

Теплопостачання       

Потужність централізованих джерел тепла, 

всього 
МВТ/ Гкал/год 62,0/53,3 161,3/138,7 

Газопостачання       

Споживання газу, всього  млн. м3/рік 20,5900 38,3400 

 


