
 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

VI Культурно-видовищні 
заклади та заклади дозвілля  
(театри, концертні зали, 
кінотеатри, цирки, бібліотеки, 
музеї, виставки, клуби, центри 
культури, культові будинки, споруди 

та комплекси). 

    

1.1 м. Дніпро       

 пр. Д.Яворницького  
м. Дніпро 

Дніпропетровська 
область,  

м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького 

Реконструкція 
частини 

благоустрою 
майданчику з 
улаштуванням 

об'єкта 
монументального 
мистецтва (стели з 

державною 
символікою) на пр. 
Д.Яворницького м. 

Дніпро 
Відсутність 

перешкод для 
доступу МГН до 

об'єкту 

Виконано згідно ДБН В.2.2-
17:2006 «Доступність будинків 

і споруд для маломобільних 
груп населення» 

 

 сквер Героїв в м. Дніпро   Дніпропетровська 
область,  
м. Дніпро,  
сквер Героїв 

Реконструкція 
частини скверу 
Героїв для 
інклюзивного 
дитячого 
майданчику в м. 
Дніпро   
Відсутність 
перешкод для 
доступу МГН до 
об'єкту 

Виконано згідно ДБН В.2.2-
17:2006 «Доступність будинків 
і споруд для маломобільних 
груп населення» 

 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

 по вул.Алмазна, 29, 
 м.Кривий Ріг  

м. Кривий Ріг, 
вул.Алмазна,б.29 

Капітальний 
ремонт приміщень  
м. Кривий Ріг 
Пандус входу до 
будівлі, санвузол 
для МГН, внутрішні 
дверні отвори 

Виконано згідно ДБН В.2.2-
17:2006 «Доступність будинків 
і споруд для маломобільних 
груп населення» 

 
 вул. Шкільна, 4  

смт Новомиколаївка  
Верхньодніпровського 

району  

Капітальний ремонт 
Новоми-колаївського 
будинку культури за 

адресою:вул. 
Шкільна, 4 смт 

Новомиколаївка 
Верхнь-

одніпровського 
району  

Капітальний 
ремонт Новоми-

колаївського  
будинку  

Пандус входу до 
будівлі, внутрішні 

дверні отвори 
 

- 

 

 вул.Центральна, 61 
 смт Магдалинівка,  
Магдалинівського району  

вул.Центральна, 61 
смт Магдалинівка, 
Магдалинівського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Капітальний 
ремонт будівлі і 

зовнішніх  
передбачено 

заходи з 
забезпечення 

доступності осіб з 
інвалідністю та 

інших 
маломобільних 
груп населення 

- Фото відсутнє 

 м. Перещепине   м. Перещепине  
Дніпропетровської 
області.     

Реконструкція 
Будинку культури в 

м. Перещепине  
Дніпропетровської 

області.     
передбачено 

заходи з 
забезпечення 

доступності осіб з 

-  
Фото відсутнє 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

інвалідністю та 
інших мало-

мобільних груп 
населення 

 смт Юрївка, вул. Центральна, 
114,  Юр’ївського району 
Дніпропетровської області  

смт Юрївка, вул. 
Центральна, 114,  
Юр’ївського району 
Дніпропетровської 
області  

Капітальний 
ремонт будівлі 

будинку культури  
передбачено 

заходи з 
забезпечення 

доступності осіб з 
інвалідністю та 

інших 
маломобільних 
груп населення 

- Фото відсутнє 

 Місто Жовті Води     

1 Музична школа  вул. Козацької Слави, 
4 

територія, прилегла 
до будівлі облашто- 
вана, пандус без 
перил 

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

Фото відсутнє 

2 Історичний 
музей 

 Бульвар Свободи, 25 територія, прилегла 
до будівлі облашто- 
вана 

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

Фото відсутнє 

 Місто Зеленодольськ     
1 ПК «Ювілейний» 

 
 ПК «Ювілейний» 

м. Зеленодольськ, 
вул. Спортивна, 6 

Пандус - Фото відсутнє 

3 Сільський клуб 
«Дніпровський» 
 

 Сільський клуб 
«Дніпровський» 
с. Мар’янське, вул. 
Тернівка, 58 

Пандус - Фото відсутнє 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

 Місто Маганець  Клуб «Дніпро», 
Будинок культури 

Гірників 

Пандус до будівлі, 
дверні прорізи 

пандус всередині будівлі, 
інформації, піктограми 
Туалетні приміщення, 

Фото відсутнє 

 Місто Павлоград     

1 Комунальний 
заклад 
«Павлоградський 
драматичний 
театр імені  Б.Є. 
Захави» 

Лютий 
2018р. 

Комунальний заклад 
«Павлоградський 
драматичний театр 
імені  Б.Є. Захави» 
51400, м. Павлоград, 
вул. Харківська, 
буд.65 

пандус - 

 

2 КЗ «ПСМНЗ 
«Дитяча музична 
школа №1» 

Лютий 
2018р. 

КЗ «ПСМНЗ «Дитяча 
музична школа №1» 
м.Павлоград вул. 
Центральна, 36,38 

пандус - 

 
 

3 КЗ «ПСМНЗ 
«Дитяча музична 
школа №2» 

 

Лютий 
2018р. 

КЗ «ПСМНЗ «Дитяча 
музична школа №2» 
М.Павлоград, вул. 
Корольова 

доступність до 
приміщення з 
додаткового 

бокового входу 

- 

 

4 КЗ «Дитяча 
музична школа 
№3» 
м.Павлоград, 

Лютий 
2018р. 

КЗ «Дитяча музична 
школа №3» 
м.Павлоград,  
вул. Дніпровська, 
буд. 20-А 
 

пандус -  
 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

 

5 КЗ 
«Павлоградський 
історико-
краєзнавчий 
музей» 
м.Павлоград 

Лютий 
2018р. 

КЗ «Павлоградський 
історико-
краєзнавчий музей» 
м.Павлоград 
пров.Музейний, 6,8 

пандус - 

 

6 КБУ “Міський 
культурно-
дозвільницький 
центр” 
 

Лютий 
2018р. 

КБУ “Міський 
культурно-
дозвільницький 
центр” 

М.Павлоград, 
вул.Центральна, 61 

 пандус 
 

 

- 

 

7 КЗ 
“Централізована 
бібліотечна 
система” 

Лютий 
2018р. 

КЗ “Централізована 
бібліотечна система” 
(6 приміщень) 
м.Павлоград 
вул. Центральна, 67 

Пандус   - 

 

 Місто Першотравенськ     

 Будинок 
культури  
«Шахтар» 

 Будинок культури  
«Шахтар» вул. 

Шахтарської Слави, 
буд. 7. 

Балансоутримувач – 
міський відділ 

культури 

Територія 
прилегла до 
будівлі 
облаштована для 
комфортного 
пересування МГН 
шляхом зниження 

                   - 

 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

виконавчого комітету 
Першотравенської 

міської ради 

висоти бортового 
каменю в місцях 
перетину 
тротуарів  із  
проїзною 
частиною.   
Ширина дверних і 
відкритих прорізів 
відповідають 
вимогам 
державних 
будівельних 
норм.  
В наявності 
пандус 
 

 
 Міст Покров     

1 

Міський  народний 
історико-
краєзнавчий музей 
ім. М.А.Занудька 

 вул. Пушкіна,8 вільний доступ - Фото відсутнє 

2 
Дитяча музична 
школа м. Покров 

 вул. Л.Чайкіної, 29а є пандус - 
 

Фото відсутнє 

4 
Дитяча школа 
мистецтв 

 вул. Середи Григорія,9 
вільний доступ, 
будується пандус до 
глядацької зали 

- Фото відсутнє 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

 

Центр  дозвілля  
«Шахтар»,  бул.  

Шахтарської  слави  
1-а,  Тернівська  

міська  рада 

 

Центр  дозвілля  
«Шахтар»,  бул.  
Шахтарської  слави  
1-а,  Тернівська  
міська  рада 

1.Облаштовано  
прилеглу  
територію  
(понижено  
бордюрні  камені) 
2.  Дверні  прорізи 
3. Пандус 
4.  Місця  в  
глядацькому  залі 

 

1. Туалет 
2. Тактильні  таблички 

Фото відсутнє 

 Верхньодніпро-
вський район  

 Новомиколаївський 
селищний будинок 
культури, відділ 
культури, релігій та 
туризму 
Верхньодніпровської 
РДА 

Пандус  Фото відсутнє 

1 Нікопольський 
район 

 Капуловка, Будинок 
культури, 
балансоутримувач 
Покровська сільська 
рада 

Пандус. 
Ширина дверей 
більше 0,90 м, , 
вхідна група без 
порогів 
  

- 

 

2   с.Шолохове, будинок 
культури, 
балансоутримувач 
Шолоховська сільрада 

Пандус. 
Ширина дверей 
більше 0,90 м, , 
вхідна група без 
по3рогів 
  

Установка поручнів на пандус Фото відсутнє 

4   с. Покровське, Будинок 
культури, 
балансоутримувач 
Покровська сільська 
рада 

Пандус з 
нормативним 
нахилом та 
поручнями. 
Ширина дверей 
більше 0,90 м, , 

- 

- 



 
№ 
п/п 

 
Групи об’єктів 

 
 

 
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 

вхідна група без 
порогів 

5   Базавлуцький Будинок 
культури, 
Балансоутримувач 
Шолоховська сільрада 

Пандуси. 
Ширина дверей 
більше 0,90 м, , 
вхідна група без 
порогів 

Установка поручнів на пандус 

 

6   Новософіївський 
будинок культури 

Пандуси. 
Ширина дверей 
більше 0,90 м, , 
вхідна група без 
порогів 

- 

 

  
Синельниківськи
й район 
Дерезуватська 
сільська рада 

 Дерезуватський 
будинок культури с. 
Дерезувате , вул.. 
Ходарєва , 2-в, 
Дерезуватська 
сільська рада  

Пандус   розширити ширину пандусу , 
встановити бордюри  та 
поручні  
 

Фото відсутнє 

 Софіївський 
район  

 

 Комунальний заклад 
«Макортівська 
сільська бібліотека»  
село Макорти 
вул..Централь 
на, буд.№ 22А 

 
Пандус з 
поручнями 

-  
 
 
 
 

Фото відсутнє 
 Широківський 

район 
 вул. Соборна,104 смт 

Широке, 
Широківського 
району 
Дніпропетровської 
області 
Широківський 
народний історико – 
краєзнавчий музей – 
Широківськоїселищн
ої ради  

 

пандус - 

 



 


