
Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89
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173 174 175 176 177 178 179
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89
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173 174 175 176 177 178 179
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89
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173 174 175 176 177 178 179
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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145 146 147 148 149 150
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121
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173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (7)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (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
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145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179
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259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  208



42
43

641
642

643

Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326
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377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (3)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (18)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  235



72
73

165

166

167

290
291

292

332333

334
335

336
337

347
348
349

350
351

352353354355 356
357

358
359

657

658

668

670

687

Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
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  (17)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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403 404 405 406
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (2)
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

60 61
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
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 (2)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (6)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (22)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (4)
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

60 61
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145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (6)
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 (17)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (13)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (79)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (12)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (4)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (17)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (4)
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

60 61

86 87 88 89
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (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

60 61
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173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209
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377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (1)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
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 (6)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (3)
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 (11)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (5)
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 (11)
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
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145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (0)
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 (6)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (3)
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 (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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (1)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (4)
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 (5)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (18)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (6)
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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (1)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (7)
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
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (1)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (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 (4)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (5)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
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 (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (0)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (5)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  326



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
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  (12)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  352
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
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 (14)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (9)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (45)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (5)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
Заклади ш видко го  харчу ван н я (4)
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  (22)
Про даж  тю тю н о вих та алко го льн их виро бів (6)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  354



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  355



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  377
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (2)
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 (4)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (9)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  378
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне призначення ТС

Гро мадські вбиральн і (5)
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 (9)
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 (5)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  379
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  380



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  381



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  403
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112
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445
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652653

Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (3)
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 (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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 (6)
Про даж  дру ко ван их ЗМІ (2)
Про даж  п ро ду ктів та то варів ш иро ко го  вж итку  (18)
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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  405
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Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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  (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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  406



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  429



Проектні пропозиц ії розміщення тимчасових споруд в Святошинському районі
М 1:5 000

Умовні позначення
Функц іональне 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

60 61

86 87 88 89

116 117 118 119 120 121

145 146 147 148 149 150

173 174 175 176 177 178 179

201 202 203 204 205 206 207 208 209

230 231 232 233 234 235 236 237 238

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

318 319 320 321 322 323 324 325 326

349 350 351 352 353 354 355

377 378 379 380 381

403 404 405 406

429 430

Лист №  430


