РОЗУМНЕ
КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО
OZON Village

Котеджне містечко
біля м. Івано-Франківськ.
45 просторих будинків
з власними ділянками.

Площа
території
6,8 га

Площа
рекреаційної зони
0,7 га

Площі
земельних ділянок
10-12 ар

Площі
будинків
160-252 м2

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
власна обслуговуюча компанія
правильне розташування кожного котеджу
згідно концепції пасивного будинку
ергономічне планування будинків
друге світло в будинках
10-12 ар земельна ділянка
благоустрій та огородження кожної ділянки
індивідуальне опалення
тепловим насосом повітря/вода (опційно)
сонячна електростанція на даху будинку (опційно)
власна свердловина з насосною
станцією та очисними спорудами
власні трансформаторні підстанції
для потреб містечка
підведення до будинку мереж водопостачання,
каналізації та електропостачання, швидкісний інтернет

Телефон:
+38 (066) 70 2 07 07
+38 (068) 70 2 07 07

E-mail:
ofﬁce@ozon-ltd.com

Сайт:
ozon-ltd.com

ВНУТРІШНЯ
ІНФРАСТРУКТУРА
Відкритий басейн з відпочинковою зоною та шезлонгами
розташований в самому центрі
містечка. Розмір басейну 16х8 м,
глибина 1,4 м. Система підігріву
води забезпечує роботу басейну
від травня до вересня, якісна
система очистки підтримує
необхідний санітарний рівень.

ЗАГАЛЬНИЙ БАСЕЙН
Затишне місце для спільних
вечорів з друзями, обладнане
всім необхідним для американського барбекю: від мангалу,
раковин до відпочинкової зони.
Ароматні стейки, сангрія та друзі
- невже існує щось краще?

ЗОНА ДЛЯ БАРБЕКЮ
У володінні найменших жителів
містечка є інтерактивний ігровий комплекс з мотузковим
парком, гойдалками, пісочницями
та справжнім скейт-парком
площею 135 кв. м. Дитяча зона
розташована подалі від
проїжджої частини, тому діти
будуть в безпеці.

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

ВНУТРІШНЯ
ІНФРАСТРУКТУРА

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК,
ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ТА БІГОВІ ДОРІЖКИ

ПУНКТ ОХОРОНИ ТА КОМЕРЦІЯ

Жителям містечка доступний
спортивний майданчик під
відкритим небом та 1 км бігових
доріжок зі спеціальним покриттям. Мультифункціональне
спортивне поле для міні-футболу
розміром 44х24 м дозволяє
проводити турніри згідно вимог
FIFA. На майданчику також є
вуличні тренажери для різних
груп м’язів та велопарковка.

Вся територія містечка
огороджена та цілодобово
охороняється. При в’їзді в
містечко встановлений шлагбаум
з контрольно-пропускним
пунктом та охороною. Для
зручності власників будинків
шлагбаум автоматизований.
На території містечка будуть
знаходитись комерційні приміщення для потреб мешканців.

В огородженій зоні містечка
розташована власна свердловина з насосною станцією та
очисними спорудами, а також
власна трансформаторна
підстанція. Сміттєва зона
обладнана вакуумними
вуличними контейнерами для
роздільного збору відходів.

ТЕХНІЧНА ЗОНА

ЗОВНІШНЯ
ІНФРАСТРУКТУРА
3 хв / 1,3 км
до найближчої АЗС
2 хв / 1,3 км
до автобусної зупинки
1 год 30 хв / 86 км
до курорту «Буковель»
25 хв / 11 км
до ратуші м.Івано-Франківськ
3 хв / 2,3 км
до найближчої школи
3 хв / 2,5 км
до найближчого дитячого садку
16 хв / 10 км
до парку ім. Т.Г. Шевченка
12 хв / 8 км
до найближчої лікарні
12 хв / 9,5 км
до супермаркету «АТБ»
2 хв / 2 км
до найближчого кафе
10 хв / 7,5 км
до супермаркету «Велмарт»
20 хв
до Карпат

Телефон:
+38 (066) 70 2 07 07
+38 (068) 70 2 07 07

E-mail:
ofﬁce@ozon-ltd.com

Сайт:
ozon-ltd.com

VILLA
NEBOKRAY
Вартість будинку - $ 238 000
Загальна площа будинку - 252 м2
Площа житлової ділянки - 10-12 ар.

ОПИС
БУДИНКУ
Villa Nebokray — ідеальне рішення для великої сім’ї. Це найбільший
будинок в нашому котеджному містечку.
Перший поверх будинку оптимально спланований. Простора вітальня
з каміном та виходом на терасу органічно з’єднана з кухнею, у відпочинковій зоні розташована господарська спальня з гардеробом та ванною.
Другий поверх — це затишна приватна зона з двома спальнями, гардеробом та кабінетом. Родзинкою будинку є велика тераса над гаражем.
Villa Nebokray — цікаве дизайнерське рішення. Друге світло вітальні
надає футуристичності будинку, і спрямовує погляд далеко за небокрай.
Особливості будинку:
вітальня з каміном та виходом на терасу
друге світло в зоні вітальні
господарська спальня з власним гардеробом та ванною
2 спальні
1 кабінет з виходом на терасу
3 санвузли
гардеробна
можливість експлуатації покрівлі над гаражем
гараж на 2 автомобілі
навіс на 1 автомобіль
сонячні модулі в зоні даху (опційно)
можливість побудови власного басейну
велике господарське приміщення

ПЛАНУВАННЯ 1 ПОВЕРХУ

1

Тамбур | 4,90м2

7

Господарська спальня | 19,06м2

2

Паливна + пральня | 13,18м2

8

Ванна | 5,60м2

3

Хол + сходи | 15,36м2

9

Господарське приміщення | 8,42м2

4

Гостьовий санвузол | 2,40м2

10

Гараж | 52,50м2

5

Кухня-вітальня | 43,03м2

11

Тераса (30,73*0,3) | 9,22м2

6

Комора | 1,67м2

Загальна площа | 174,92м2

ПЛАНУВАННЯ 2 ПОВЕРХУ

1

Коридор | 10,50м2

6

Спальня | 15,33м2

2

Спальня | 13,64м2

7

Гардероб | 6,47м2

3

Ванна | 7,01м2

8

Антресоль | 5,90м2

4

Кабінет | 13,18м2

5

Гардероб | 4,47м2

Загальна площа | 76,50м2

VILLA
HARMONIA
Вартість будинку - $ 172 000
Загальна площа будинку - 160 м2
Площа житлової ділянки - 10-12 ар.

ОПИС
БУДИНКУ
Villa Harmonia - чудове рішення для сім’ї. Це найменший будинок
в нашому котеджному містечку.
На першому поверсі будинку розташована велика кухня, з’єднана
зі світлою просторою вітальнею. У вітальні є камін та вихід на відкриту
терасу, що робить її чудовим рішенням для сімейних вечорів та дружніх
зустрічей.
Другий поверх - ідеально спланована, затишна приватна зона з трьох
спалень, ванної та гардеробу. Велика тераса над гаражем створює
додаткову відкриту зону на свіжому повітрі. Сюди можна втекти від усіх засмагати, займатися йогою, читати книжки чи дрімати на шезлонгу.
Одним словом, робити, що заманеться, головне віднайти гармонію з
самим собою.
Особливості будинку:
кухня-вітальня з каміном та виходом на терасу
3 спальні
2 санвузли
можливість експлуатації покрівлі над гаражем
гараж на 1 автомобіль
навіс на 1 автомобіль
сонячні модулі в зоні даху (опційно)
можливість побудови власного басейну
велике господарське приміщення

ПЛАНУВАННЯ 1 ПОВЕРХУ

МП

Х

6

5

4

3
Ст.М.

1

2

7

1

Тамбур | 5,33м2

5

Кухня-вітальня | 32,01м2

2

Паливна + пральня | 11,51м2

6

Тераса (24,3*0,3) | 7,29м2

3

Хол + сходи | 11,45м2

7

Гараж | 25,19м2

4

Гостьовий санвузол | 5,17м2

Загальна площа | 97,95м2

ПЛАНУВАННЯ 2 ПОВЕРХУ

7

4

5

3

1

6

2

1

Коридор | 6,71м2

5

Гардероб | 2,65м2

2

Ванна | 9,57м2

6

Спальня | 12,74м2

3

Спальня | 14,81м2

7

Балкон (9,4*0,3) | 2,70м2

4

Спальня | 13,29м2

Загальна площа | 62,47м2

VILLA
ZATYSHOK
Вартість будинку - $ 209 000
Загальна площа будинку - 221 м2
Площа житлової ділянки - 10-12 ар.

ОПИС
БУДИНКУ
Villa Zatyshok — ідеально продуманий просторий будинок, в якому буде
затишно кожному члену сім’ї.
На першому поверсі будинку розташовується комфортна гостьова зона для
теплих сімейних вечорів та званих вечерь з друзями. Простора вітальня з
каміном та виходом на терасу органічно з’єднана з кухнею.
Другий поверх — це затишний сімейний простір з трьома спальнями, кожна
з яких оснащена гардеробом, а одна з них – це господарська спальня з
окремою ванною кімнатою та власним гардеробом. З господарської спальні
є вихід на велику терасу над гаражем, на якій можна розташувати літню зону
з садовими меблями та навіть створити власний сад на даху.
Villa Zatyshok — ідеальне сімейне гніздечко, в якому знайдеться місце як для
веселого спілкування, так і для приємного усамітнення.
Особливості будинку:
кухня-вітальня з каміном та виходом на терасу
господарська спальня з власним
гардеробом та ванною і виходом на терасу
2 спальні з гардеробом та виходом на просторий балкон
3 санвузли
можливість експлуатації покрівлі над гаражем
гараж на 2 автомобілі
сонячні модулі в зоні даху (опційно)
можливість побудови власного басейну
велике господарське приміщення

ПЛАНУВАННЯ 1 ПОВЕРХУ

1

Тамбур | 4,54м2

6

Тераса (27,6*0,3) | 7,97м2

2

Хол + сходи | 15,93м2

7

Паливна | 9,18м2

3

Комора | 5,02м2

8

Гараж | 52,50м2

4

Гостьовий санвузол | 4,53м2

9

Господарське приміщення | 6,25м2

5

Кухня-вітальня | 35,93м2

Загальна площа | 141,85м2

ПЛАНУВАННЯ 2 ПОВЕРХУ

1

Коридор | 8,67м2

7

Гардероб | 3,22м2

2

Ванна | 7,44м2

8

Спальня | 14,68м2

3

Ванна | 5,30м2

9

Гардероб | 2,20м2

4

Господарська спальня | 16,44м2

10

Балкон (9,3*0,3) | 2,79м2

5

Гардероб | 4,03м2

6

Спальня | 14,18м2

Загальна площа | 78,95м2

VILLA
SVITANOK
Вартість будинку - $ 204 000
Загальна площа будинку - 216 м2
Площа житлової ділянки - 10-12 ар.

ОПИС
БУДИНКУ
Villa Svitanok — компактний продуманий будинок для сім’ї чи молодого подружжя.
На першому поверсі будинку розташовується комфортна гостьова зона. Простора вітальня з каміном та виходом на терасу органічно з’єднана з кухнею.
У вітальні є друге світло, яке додає їй додаткового освітлення та простору.
На першому поверсі знаходиться кабінет, який можна використовувати як
гостьову кімнату.
Другий поверх — це затишний сімейний простір з трьома спальнями, а одна з
них – це господарська спальня з окремою ванною кімнатою та гардеробом.
Над гаражем розташовується велика тераса з окремим входом з двору.
Це ідеальна тераса на даху, на якій можна розташувати садові меблі та навіть
створити сад на даху.
Особливості будинку:
велика кухня-вітальня з каміном та виходом на терасу
друге світло в зоні вітальні
господарська спальня з власним гардеробом та ванною
2 спальні
3 санвузли
гардеробна
гараж на 2 автомобілі
можливість експлуатації покрівлі над гаражем
сонячні модулі в зоні даху (опційно)
можливість побудови власного басейну
велике господарське приміщення

ПЛАНУВАННЯ 1 ПОВЕРХУ

1

Тамбур | 4,66м2

7

Кухня-вітальня | 33,72м2

2

Паливна | 10,64м2

8

Гараж | 55,35м2

3

Хол + сходи | 15,93м2

9

Господарське приміщення | 5,83м2

4

Гостьовий санвузол | 4,48м2

10

Тераса (23*0,3) | 7,11м2

5

Кабінет / гостьова спальня | 11,42м2

6

Комора | 2,43м2

Загальна площа | 148,59м2

ПЛАНУВАННЯ 2 ПОВЕРХУ

1

Коридор | 13,40м2

5

Ванна | 9,60м2

2

Господарська спальня | 10,22м2

6

Спальня | 12,39м2

3

Гардероб | 2,88м2

7

Спальня | 13,82м2

4

Санвузол | 4,61м2

Загальна площа | 66,92м2

ІНТЕР’ЄРНІ
РІШЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Фундаменти:

Стрічкові, монолітні, залізобетонні. Основа під підлогу 1-го
поверху монолітна плита.

Обробка та утеплення
фундаментів та цоколя:

Оброблений бітумною глибоко-проникаючою ізоляцією
по технології DEITERMANN з зовнішньої сторони фундамента і утеплений екструдованим пінополістеролом
CARBON PROF 70 ММ XPS (50мм+20мм), частина яка знаходиться нижче рівня землі захищена прижимною мембраною (шиповидка) оздоблення наземної в натуральному
камені (принцип габіонів).

Матеріал зовнішніх стін:

Керамічна пустотіла цегла, товщиною 380 мм
λБ = 0,52 Вт/(м·К), утеплювач з мінвати Paroc Linio товщиною 150 мм. Загальний опір теплопередачі в даному
конструктиві R = 4,3 м2 К/Вт.
Фасад комбінований. Фасадні панелі StoVeneer Wood,
фасадні панелі Sto білі (в зоні тераси) та оздобленням
мокрим способом (баранець зерно - 1,5 мм.), вентильований фасад.

Матеріал внутрішніх
стін та перегородок:

Керамічна пустотіла цегла. Вентиляційні канали та комина
з повнотілої цегли, штукатурка стін машинним способом.

Перекриття між 1-м
та 2-м поверхами:

Монолітне залізобетонне товщиною 160-180 мм.
Перекриття над гаражем – залізобетонне товщиною 120мм.

Сходи на 2 поверх:

Монолітні залізобетонні.

Вікна:

Вітражні системи в частині кухні-вітальні. Решта металопластикові шестикамерний профіль WDS / WDS 7 SERIES з
Двокамерний 40 мм з двома i-склами, криптоном, зовнішні
зливи (профіль Rehau або WDS). Тепловий опір вікна R = 1.01 м²°C/Вт. Коефіцієнт теплопередачі вікна Uw = 0,99 Вт/(м2·К). Пропускання видимого світла - 47%.
Тепловтрати - 176,21 кВт·год/рік.
Колір алюмінієвих систем та металопластикових вікон
ral 7024 (графітовий) з зовні, білий з середини. Система
теплого монтажу алюмінієвих та металопластикових вікон.

Телефон:
+38 (066) 70 2 07 07
+38 (068) 70 2 07 07

E-mail:
ofﬁce@ozon-ltd.com

Сайт:
ozon-ltd.com

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Двері в будинок:

Металеві, утеплені з протизламною фурнітурою.

Підлога 1-й поверх:

Монолітна з/б плита, теплоізоляційна відсічка екструдованим пінополістеролом CARBON ECO 30 ММ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ XPS 2х30 мм., цементно-піщана стяжка.

Підлога 2-й поверх:

Монолітна з/б плита перекриття, звукоізоляційна відсічка
з пінополістеролу 2х20 мм., цементно-піщана стяжка.

Дах:

Шатровий, фальцева металева кровля по деревяному
каркасу (крокви) з утепленням мінеральною ватою
ROCKMIN PLUS, товщ. 300 мм (в два шари).
Розрахунок опору теплопередачі огороджувальної конструкції даху - R= 6 (м2·К)/Вт.
В конструкції даху передбачено каркас під встановлення
сонячних панелей. Розташування скатних площин даху
схід-захід.

Водовідведення
покрівлі:

Водовідведення з даху організоване – внутрішній збір
води у водоприймальну воронку в трубі діаметром
100 мм, з подальшим викидом в дощову каналізацію.

Південна тераса
1-го поверху:

Монолітна залізобетонна основа з гідроізоляцією та
фінішним оздобленням терасною дошкою 30мм, лаги
30х40мм з кроком 300мм. Теплоізоляційна відсічка в
частині примикання до стін будинку. Водовідведення по
ухилу в дощеприймальний трап.

Експлуатована
тераса над гаражем:

Монолітна залізобетонна основа з гідроізоляцією та ПВХ
мембраною. Теплоізоляційна відсічка в частині примикання до стін будинку. Водовідведення по ухилу в дощеприймальний трап. Перила з боковим кріпленням до парапету.

Балкон 2-го поверху:

Монолітна залізобетонна основа з гідроізоляцією та
фінішним оздобленням керамічною плиткою + морозостійкий клей. Теплоізоляційна відсічка в частині примикання до стін будинків. Водовідведення по ухилу в дощеприймальний трап. Скляна огорожа висотою 1 метр.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
Вхідні сходи:

Монолітний залізобетон з оздобленням керамічною
плиткою + морозостійкий клей.

Інженерні мережі:

До будинку заведено мережі водопостачання до лічильника. Каналізація до стояків та випуски з будинку в центральну мережу, електропостачання до ввідного щитка.
25 кВт електроенергії.

Лічильники:

Вода, електролічильник.

Опалення:

Індивідуальне основне джерело електричний котел. Є
можливість встановлення теплового насосу як альтернативне джерело опалення (додаткова опція).

Гаражні ворота:

Панельні виконані з листів сталі. Панелі полотна мають
спеціальне EPDM ущільнення, яке забезпечує їх повне
прилягання та додаткову теплоізоляцію. Панель заповнена екологічно чистим пінополіурітаном (без вмісту
фенолів). Коефіцієнт теплопровідності панелей
0,9 - 1,6 Вт/м2*К (DIN 5261941) в залежності від типу та
комплектації воріт, коефіцієнт звукоізоляції - 24 дБ
(DIN 52210), клас вогнестійкості B2 (DIN 4102), клас вітрового навантаження 2 (EN 12424), питома вага полотна воріт до
14,7 кг/м2. Лицева поверхня панелі має малюнок "тиснення у вигляді мікрохвиль".
Привід гаражних воріт (приймач, шина, пульт з динамічним кодом).

Благоустрій:

Підготовка для ландшафтного дизайну подвір’я 10-12 ар
та мощення бруківкою з вхідної частини будинку. Закладка
вузлів (вода, каналізація, електропостачання) для можливості будівництва бесідки та бассейну на подвір’ї.

Огорожа:

З головного входу (від дороги) габіони, як основа під
секційну огорожу, хвіртка, відкатні в’їздні ворота з автоматикою. Решта ділянки огороджена секційною сіткою висотою 1,5 м.

Телефон:
+38 (066) 70 2 07 07
+38 (068) 70 2 07 07

E-mail:
ofﬁce@ozon-ltd.com

Сайт:
ozon-ltd.com

OZON Village
ВІДЧУЙ ЖИТТЯ
В СТИЛІ OZON
Телефон:
+38 (066) 70 2 07 07
+38 (068) 70 2 07 07

E-mail:
ofﬁce@ozon-ltd.com

Сайт:
ozon-ltd.com

