
АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН  
Адміністративні будинки  

(органи місцевого самоврядування, суд, прокуратура, нотаріальна контори, бюро технічної інвентаризації, архіви тощо) 
інші підприємства та організації загального доступу) 

 

 
№ 

п/п 

 
Дата 

включення 
до реєстру 

 
Об’єкт обстеження, місце 
розташування, балансо-

утримувач 

 
Перелік наявних засобів 

доступності, 
які відповідають вимогам 

ДБН 

 
Перелік робіт, 

які необхідно виконати 
згідно з вимогами ДБН 

 
Фотофіксація 

виконаних 
робіт 

1 2 3 4 5 6 

І. 
Адміністративні будинки  
(органи місцевого самоврядування, суд, 
прокуратура, нотаріальна контори, бюро 
технічної інвентаризації, архіви тощо) 
інші підприємства та організації загального 
доступу) 

  

 
 
 
 
 

 

 

Будинок культури Виводівської 
територіальної громади Томаківського 
району  під ЦНАП  

Будинок культури Виводівської 
територіальної громади 
Томаківського району  під ЦНАП  

Капітальний ремонт 
приміщення Будинку 
культури Виводівської 
територіальної громади 
Томаківського району  під 
ЦНАП (у т.ч.ПКД) 

- - 

 Зеленодольська міська рада     

 
Виконавчий комітет Зеленодольської 
міської ради, 
м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, 15 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської міської ради, 
м. Зеленодольськ, 
 вул. Енергетична, 15 
 

Пандус - - 

 
Старостат  
с. В. Костромка, вул. Фартушного, 19 

Старостат  
с. В. Костромка, вул. Фартушного, 
19 
 

Пандус - - 

 
Старостат  
с. Мар’янське, вул. Центральна, 64а 

Старостат  
с. Мар’янське, 
 вул. Центральна, 64а 
 

Пандус - - 

 Центр надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) 
м. Зеленодольськ, Енергетична, 10 
 

Центр надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) 
м. Зеленодольськ, Енергетична, 
10 

Пандус - - 



 
 

Виконавчий комітет Жовтоводської 
міської ради 

Бульвар Свободи, 33 

територія, прилегла до 
будівлі облашто- вана, 
пандус без перил, дверні 
прорізи, коридори, пороги 
відповідають нормативу 

 
маркування сходів, 
тактильні таблички з 
інформацією, 
зазначеною шрифтом 
Брайля,  облаштування 
санвузлів для мало 
мобільних груп 
населення 
 

- 

 

Міський архів вул. Гагаріна, 16А 

територія, прилегла до 
будівлі облаштована, 
дверні прорізи, коридори, 
пороги відповідають 
нормативу 

 
пандус, маркування 
сходів, тактильні 
таблички з 
інформацією, 
зазначеною шрифтом 
Брайля 
 

- 

 

Центр надання адміністративних послуг Бульвар Свободи, 56 

 
територія, прилегла до 
будівлі облашт вана, 
пандус згідно нормативу, 
дверні прорізи, коридори, 
пороги відповідають 
нормативу 
 

маркування сходів, 
тактильні таблички з 
інформацією, 
зазначеною шрифтом 
Брайля 

- 

 

Управління соціального захисту 
населення Жовтоводської міської ради 

вул. Першотравнева, 24а 

 
 
територія, прилегла до 
будівлі облаштована, 
пандус згідно нормативу, 
дверні прорізи, коридори, 
пороги відповідають 
нормативу, санвузол 
облаштований 
 

Розмітка на стоянці для 
автомобілів, тактильні 
таблички з 
інформацією, 
зазначеною шрифтом 
Брайля 

- 

 

Адміністративна будівля відділу освіти 
Жовтоводської міської ради 

вул. Гагаріна, 36 
територія, прилегла до 
будівлі облаштована 

Розмітка на стоянці для 
автомобілів, тактильні 
таблички з 
інформацією, 
зазначеною шрифтом 
Брайля,  організація 

- 



доступу до приміщень 
інвалідних візків 
 

 Адміністративна будівля 
Кам'янської міської ради 

майдан Петра Калнишевського, 2 + - - 

 Адміністративна будівля (адміністрація 
Заводського району міської ради, 
управління соціального захисту 
населення адміністрації Заводського 
району) 

просп. Свободи, 2/1 
 

- - - 

 Адміністративна будівля (адміністрація 
Південного району міської ради, 
управління соціального захисту 
населення адміністрації Південного 
району 

вул. Затишна, 3 - - - 

 

Адміністративна будівля адміністрація 
Дніпровського району міської ради) 

просп. Перемоги, 63 - - - 

 Адміністративна будівля управління 
соціального захисту населення 
адміністрації Дніпровського району 

просп. Перемоги, 45 - - - 

 Адміністративна будівля управління 
пенсійного фонду 

вул. Інститутська, 4 - - - 

 Адміністративна будівля управління 
пенсійного фонду 

бульв. Героїв, 8 - - - 

 

Виконавчий комітет Марганецької 
міської ради, вул. Єдності, № 29-а 

Виконавчий комітет 
Марганецької міської ради, вул. 
Єдності, № 29-а 

 
Пандус до будівлі, 
переносний пандус 
всередині будівлі, дверні 
прорізи 
 

Туалетні приміщення, 
інформації, піктограми 

- 

 

Марганецький міський суд, прокуратура 
Марганецький міський суд, 
прокуратура 

- 

 
Пандус до будівлі, 
переносний пандус 
всередині будівлі, 
дверні прорізи Туалетні 
приміщення, 
інформації, піктограми 
 

- 

 
Марганецьке бюро технічної 
інвентаризації 

Марганецьке бюро технічної 
інвентаризації 

- 
 
Пандус до будівлі, 
переносний пандус 

- 



всередині будівлі, 
дверні прорізи Туалетні 
приміщення, 
інформації, піктограми 
 

 

Виконавчий комітет Павлоградської 
міської ради, вул.Соборна, 95 

Виконавчий комітет 
Павлоградської міської ради, 
вул.Соборна, 95 

Пандус - 

 

 
 

 

Павлоградський відділ поліції, 
вул.Шевченка, 51. Балансоутримувач – 
Павлоградський МВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській обл. 

Павлоградський відділ поліції, 
вул.Шевченка, 51. 
Балансоутримувач – 
Павлоградський МВ ГУМВС 
України в Дніпропетровській обл. 

пандус - 

 

 

Павлоградський відділ поліції, 
вул.Західнодон-баська, 26а 
Балансоутримувач – Павлоградський МВ 
ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 

Павлоградський відділ поліції, 
вул.Західнодон-баська, 26а 
Балансоутримувач – 
Павлоградський МВ ГУМВС 
України в Дніпропетровській обл. 

Кнопка виклику чергового - 

 

 
 

 

Павлоградський міськрайонний суд 
Дніпропетров-ської обл., 
вул.Дніпровська, 135 

Павлоградський міськрайонний 
суд Дніпропетров-ської обл., 
вул.Дніпровська, 135 

Кнопка виклику - 

 

 
 

 
 



 

Пенсійний фонд, 
просп.Шахтобудівників, 5 

Пенсійний фонд, 
просп.Шахтобудівників, 5 

Пандус - 

 

 
 

 

Центр надання адміністративних послуг, 
вул.Шевченко 132 

Центр надання адміністративних 
послуг, вул.Шевченко 132 

Пандус - 

 

 
 

 
 

 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 
по місту Павлоград, вул.Центральна 45 

Відділ реєстрації актів цивільного 
стану по місту Павлоград, 
вул.Центральна 45 

Знижена висота сходів - 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління соціального захисту 
населення Павлоградської міської ради, 
вул.Центральна, 47 

Управління соціального захисту 
населення Павлоградської 
міської ради, вул.Центральна, 47 

Пандус на вході до будівлі 
Облаштуван-ня території,  
прилеглої до    будівлі   
закладу або     установи,     
для комфортного 
пересування МГН 
Дверні прорізи 
Санвузли для 
моломобільних груп 
населенн 

- 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

Управління комунального господарства 
та майна виконавчого комітету 
Першотравенської міської ради. 
Балансоутримувач – Першотравенське 
МЖКП 

Управління комунального 
господарства та майна 
виконавчого комітету 
Першотравенської міської ради. 
Балансоутримувач – 
Першотравенське МЖКП 

 
Територія прилегла до 
приміщення 
облаштована для 
комфортного 
пересування МГН 
шляхом зниження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину 
тротуарів  із  проїзною 
частиною.   Ширина 
дверних  прорізів 
відповідають вимогам 
державних будівельних 
норм. В наявності пандус 
 

Влаштування порогів 
відповідно до діючих 
норм 

 
 
 
 
 

 

 

Управління праці та соціального захисту 
населення. м. Першотравенськ, вул. 
Кобзаря, 15-А. 

Управління праці та соціального 
захисту населення. м. 
Першотравенськ, вул. Кобзаря, 
15-А. Балансоутримувач- УПСЗН 

Територія прилегла до 
будівлі облаштована для 
комфортного 
пересування МГН 
шляхом зниження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину 
тротуарів  із  проїзною 
частиною.   Ширина 
дверних і відкритих 
прорізів відповідають 
вимогам державних 
будівельних норм. 
В наявності санвузол, 
пристосований для МГН.  
 

На сьогодні 
проводяться роботи по 
влаштуванню пандусу 
відповідно до робочого 
проекту «капітальний 
ремонт ганку 
центрального входу в 
будівлю  управління 
праці та соціального 
захисту населення по 
вул. Кобзаря, 15-А в м. 
Першотравенську 
Дніпропетровської обл. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Управління праці та соціального захисту 
населення 
Покровської міської ради 

вул. Горького,5 

 
Пандус (ширина - 1,10 м, 
висота - 0,44 м, довжина - 
5,75 м ) та поручні (уздовж 
пандусу) з  відповідністю 
до державних 
будівельних норм 
 

- 

 

 

Покровська рада ветеранів вул. Пушкіна,13 пандус - 

 

 
 

 

Виконавчий комітет Синельниківської 
міської ради 
м. Синельникове, вул. Каштанова, № 14 
 

Виконавчий комітет 
Синельниківської міської ради 
м. Синельникове, вул. Каштанова, 
№ 14 
 

 
Прилегла територія має 
пішохідні шляхи, що 
відповідають вимогам 
ДБН, понижені бордюри, 
вхід до будівлі 
обладнаний пандусом з 
поручнями, сходи до 
будівлі мають контрастне 
покриття, дверні прорізи 
відповідають вимогам 
ДБН, високі пороги 
відсутні 

 

- - 

 

Тернівська міська рада  
м. Тернівка, вул. Пушкіна, 5а 
 

Тернівська міська рада  
м. Тернівка, вул. Пушкіна, 5а 
 

1.Облаштовано  прилеглу  
територію  (понижено  
бордюрні  камені) 
2.  Пандус 
3.  Дверні  прорізи 
 

1. Тактильні  таблички 
2.попереджувальна 
рифлена  поверхня  
перед  сходами 
 

 

 
 

 
 

 

Центр обслуговування платників 
Тернівського відділення Західно-
Донбаської ОДПІ  м. Тернівка,  
вул. І. Петрова, 9 

Центр обслуговування платників 
Тернівського відділення Західно-
Донбаської ОДПІ  м. Тернівка, 
вул. І. Петрова, 9 

 
1.Облаштовано  прилеглу  
територію  (понижено  
бордюрні  камені) 
2.  Пандус 
3.  Дверні  прорізи 
 

1. Тактильні  таблички 
2.попереджувальна 
рифлена  поверхня  
перед  сходами 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приміщення виконкому сільської ради 
с.Новоолександрівка 
Дніпровського району 
 

 
Приміщення виконкому сільської 
ради с.Новоолександрівка 

 
пандуси з поручнями, 
вестибюль, 
коридори 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приміщення старостату с.Волоське 
Дніпровського району 
 

Приміщення старостату 
с.Волоське 

пандуси з поручнями, двері, 
тамбур, 
вестибюль; 
коридори 

- 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адмінбудівля  
Васильківської 
 райдержадміністрації 

  

- 

 
 
 

 
 

 
 

    

- 

 

 
 

 
 

 

Адмінбудівля Криворізької 
райдержадміністрації, районної ради 

м.Кривий Ріг, 
вул.Кобилянського,152 

Кут нахилу пандуса, 
пропускна ширина 
пандуса 

- 

 

 
 

 Адмінбудівлі  
органів місцевого самоврядування 
 
 

с.Веселе, вул.Центральна,1а, 
Веселівська сільська рада 

відсутні 
Облаштувати пандус с 
кнопкою виклику 

- 

  
с.Златоустівка, вул.Підстепна,29а 

пандус не відповідає  
вимогам ДБН 

Кут нахилу пандуса, 
пропускна ширина 
пандуса 

- 

  
с.Красівське, вул. Центральна, 3 відсутні 

Облаштувати пандус з 
поручнем та кнопкою 
виклику 

- 

  
смт.Радушне, вул.Нікопольська 

Доступний заїзд  у 
приміщення 

Встановити кнопку 
виклику 

- 

  
с.Глеюватка, вул.Шевченка 

Кут нахилу пандуса, 
пропускна ширина 

- - 



пандуса 

  с.Ранній Ранок, 
Вул.Шкільна 

кнопка виклику 
Облаштувати пандус з 
поручнем 

- 

  
с.Шевченківське 

пандус не відповідає  
вимогам ДБН 

Кут нахилу пандуса, 
відсутні поручні 

- 

  
с.Данилівка 

Кут нахилу пандуса, 
пропускна ширина 
пандуса 

- - 

 

будівля Нікопольської 
райдержадміністрації та Нікопольської 
райради,  балансоутримувач 
Нікопольська районна рада 

Адміністративна будівля 
Нікопольської райдержадміністрації 
та Нікопольської райради,  
балансоутримувач Нікопольська 
районна рада 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для 
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 
ширина дверних прорізів 
1,5м, в наявності пандус  з 
нормативним нахилом. 
Ширина дверей більше 0,90 
м, 
 

Установка поручнів на 
пандус 
Установка фасадної 
вивіски шрифтом Брайля 
Облаштування місця 
паркування для 
автомобіля особи з 
інвалідністю (Знак 
«Парковка для інвалідів», 
нанесення розмітки та 
піктограми) 
 

- 
 

 

Адміністративна будівля Нікопольської 
райдержадміністрації та Нікопольської 
райради,  балансоутримувач Нікопольська 
районна рада 

Адміністративна будівля 
Лошкарівської сільради. 
Балансоутримувач територіальна 
громада с. Лошкарівка в особі 
Павлопільської сільради 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для  
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 
Пандус з нормативним 
нахилом.. 
Ширина дверей більше 0,90 
м, , 

- 

 
 
 
 
 

 

 

Адміністративна будівля Лошкарівської 
сільради. 
Балансоутримувач територіальна громада с. 
Лошкарівка в особі Павлопільської сільради 

Адміністративна будівля 
Новософіївської 
Сільради, балансоутримувач 
Новософіївська сільрада 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для  
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 
Пандус з нормативним 
нахилом.. 
Ширина дверей більше 0,90 м 

Установка поручнів на 
пандус 

 
 

 

 

Адміністративна будівля Новософіївської 
Сільради, балансоутримувач Новософіївська 
сільрада 

Адміністративна будівля 
Шолоховської 
Сільради 
Балансоутримувач Шолоховська 
сільрада 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для  
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 
Пандус з нормативним 
нахилом.. 
Ширина дверей більше 0,90 
м, , 

- 

 
 
 

 

 
Адміністративна будівля Шолоховської 
Сільради 
Балансоутримувач Шолоховська сільрада 

Адміністративна будівля 
Дмитрівської сільради 
Балансоутримувач територіальна 
громада с.Дмитрівка в особі 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для  
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 

Установка поручнів 

 



Червогогригорівської селищної ради Пандус з нормативним 
нахилом.. 
Ширина дверей більше 0,90 
м, , вхідна група без порогів 

 
 

 

Адміністративна будівля Дмитрівської 
сільради 
Балансоутримувач територіальна громада 
с.Дмитрівка в особі Червогогригорівської 
селищної ради 

Адміністративна будівля 
Новоіванівської 
Сільради, балансоутримувач 
Територіальна громада с. 
Новоїванівка в особі 
Першотравневської сільради 

прилегла до будівлі територія  
без перешкод  для  
пересування МГН, 
вхідна група без порогів 
Пандус з нормативним 
нахилом.. 
Ширина дверей більше 0,90 
м, , вхідна група без порогів 

- 

 

 

 

Будівля управління соціального захисту 
населення  
балансоутримувач Нікопольська 
районна рада 

Будівля управління соціального 
захисту населення  
балансоутримувач Нікопольська 
районна рада 

Пандус. 
Ширина дверей більше 0,90 
м. 
В наявності санвузол, 
пристосований для осіб з 
інвалідністю 

- 

 
  

Софвївська районна державна 
адміністрація 
 
 
 

 
 смт Софіївка 
 
вул.Незалежності, 58. 
 
Районна державна адміністрація 

будівля забезпечена: 
- стоянкою на прилеглій 
терто-рії; 
- входи в будівлю 
забезпечені пандусами, 
по-ручнями, двері 
виконані без порогів, 
тамбур розширений; 
- піктограма наявна. 

 
 
 
- розробити ін.-
формацію щодо 
розташування 
приміщень, різ-
номанітними 
піктограмами. 
- туалетні примі-
щення; 
 

- 

 
Адміністратив 
на будівля сільської ради 
селище Девладове  

Адміністратив 
на будівля сільської ради 
селище Девладове вулиця 
Привокзальна, 
10 

 
 
Пандус з поручнями, 
кнопка виклику 

 
 
 
- 
 

- 

 Органи місцевого самоврядування 
Широківського району   

Будівля Широківської районної 
ради, вул. Соборна,107 смт. 
Широке Широківського району  
Дніпропетровської області , 
Широківська районна рада  

Пандус   
 

Пандус потребує 
реконструкції, 
улаштування пандусу 
на по східцях першого 
поверху та 
облаштування на 

- 



 

першому поверсі в 
будівлі Широківської 
районної ради 
окремого санвузла 
відповідними 
приладами  для даних 
осіб 

 Органи місцевого самоврядування 
Широківського району   

Будівля Карпівської сільської  
ради, вул. Центральна,96  с. 
Карпівка Широківського району  
Дніпропетровської області , 
Карпівська сільська  рада  

Пандус   
 

Пандус потребує 
ремонту, відсутні 
поручні, та 
облаштування в будівлі 
Карпівської сільської  
ради окремого 
санвузла 
відповідними 
приладами  для даних 
осіб 

- 


