
Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391

Лист №  188
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (2)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (8)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (3)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391

Лист №  190



163
164

349732 733
734
735

736
737

739

Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (3)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (4)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (2)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (2)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (2)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (3)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (8)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (4)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (5)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (22)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (22)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (37)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (9)
Шин о мо н таж  (4)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (5)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (15)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (3)
Шин о мо н таж  (2)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (3)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (8)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (6)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (24)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (3)
Шин о мо н таж  (2)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (3)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (4)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (10)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (2)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (2)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (5)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (5)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (12)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (3)
Шин о мо н таж  (3)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (3)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (6)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (16)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (27)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (2)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (3)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (13)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (4)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (24)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (8)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (2)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (1)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (3)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (15)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (11)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (27)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (6)
Шин о мо н таж  (3)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (5)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (9)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (26)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (11)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (43)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (11)
Шин о мо н таж  (3)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (3)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (5)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (7)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (16)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (1)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (4)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (2)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (6)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391

Лист №  313



Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (5)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (4)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (16)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (9)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (7)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (21)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (3)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (5)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (18)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (9)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (41)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (4)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (2)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (4)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (5)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (26)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (2)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (3)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (3)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (4)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (2)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (9)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (7)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (27)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (7)
Шин о мо н таж  (2)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (1)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (8)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (5)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (21)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (6)
Шин о мо н таж  (3)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (6)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (0)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (1)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (4)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (1)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368
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Проектні пропозиції розміщення тимчасових  споруд в Дніпровському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функціональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (0)
Квіти та ін ш і п ро до во льчі і н еп ро до во льчі то вари (0)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (0)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (0)
Шин о мо н таж  (1)

Тип зони обмеження
Від вхо дів і вихо дів з метро
Від держ авн их та му н іцип альн их у стан о в
Від до ш кільн их та загальн о о світн іх н авчальн их закладів
Від залізн ичн их п ереїздів
Від зу п ин о к місько го  тран сп о рту
Від медичн их закладів
Від о б'єктів п ам'ятн о -о хо ро н н о го  зн ачен н я
Зо н и о бмеж ен ь магістральн их ін ж ен ерн их мереж
Від п іш о хідн их п ерехо дів
Терито рії рин ків
Зо н а о бмеж ен н я п ро даж у  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів
Від п ерехресть ву лиць
Меж а райо н у

188 189 190 191 192
217 218 219 220 221 226 227 228 229
246 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

335 336 337 338 339 340 341 342
364 365 366 367 368

390 391
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