
 

АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН  
 

Закладів охорони здоров'я  
(лікарні, поліклініки, лікувально-профілактичні та аптечні заклади, санаторії та санаторії-профілакторії, діагностичні 
центри, санаторії, диспансери, заклади швидкої допомоги та травмпункти, аптеки, консультації, приватні кабінети 
лікарів, реабілітаційні центри ,спеціалізовані медзаклади, стоматкабінети, заклади ветеринарної медицини, тощо) 

 

 
№ 
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 

V. Заклади охорони здоров'я  
(лікарні, поліклініки, лікувально-
профілактичні та аптечні заклади, 
санаторії та санаторії-
профілакторії, діагностичні центри, 
санаторії, диспансери, заклади 
швидкої допомоги та травмпункти, 
аптеки, консультації, приватні 
кабінети лікарів, реабілітаційні 
центри ,спеціалізовані медзаклади, 
стоматкабінети, заклади 
ветеринарної медицини, тощо) 

    

 Заклади охорони здоров’я 
що фінансуються за рахунок 
обласного бюджету 
(департаменту охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації)  

    

 Реабілітаційні центри Головний 
корпус, м. 
Нікополь,  
вул. Кириченко, 
20, КЗ 
«Нікопольський 
медичний 
спеціалізовани
й центр 

Облаштування вхідної 
групи, інформаційні  
позначення дублюються 
рельєфними знаками 

Ремонт покриття двору, ремонт 
санітарної кімнати І поверху та 
прилеглого коридору для 
забезпечення доступності, 
облаштування замкнутих 
просторів (туалетної кімнати) та 
вхідних дверей двостороннім 
зв’язком з черговим 
(цілодобовим постом) 

 

 
 
 
 
- вхід в будівлю 



медико-
соціальної 
реабілітації 
дітей» ДОР» 

  Головний 
корпус, КЗ 
«Спеціалізован
ий центр 
медико-
соціальної 
реабілітації 
дітей» ДОР», м. 
Дніпро, вул. 20-
річчя 
Перемоги, 34 

 Дооблаштувати прилеглу 
територію, вхідну групу, 
санітарно-гігієнічні приміщення, 
пандуси 

 

 Санаторії Головний 
корпус, м. 
Нікополь, вул. 
Гагаріна, 76, КЗ 
«Нікопольський 
дитячий 
санаторій» 
ДОР» 

Облаштування прилеглої 
території, пандус, 
синхронна звукова 
(світова) сигналізація 

Облаштувати пандус поручнями,  
встановити інформуючі 
позначення приміщень 

 
- прилегла територія; 

 
- вхід в будівлю 

  Головний 
корпус, м. 
Дніпро, вул. 
Батумська, 62, 
КЗ «Дитячий 
психоневрологі
чний санаторій 
№4 для дітей з 
тяжкими 
розладами 
мови та 
ураженнями 
центральної 
нервової 
системи» ДОР» 

Облаштування прилеглої 
території, вхідної групи 

Облаштувати пандус поручнями, 
встановити інформуючі 
позначення приміщень, 
облаштування туалетної кімнати 

 

 
- прилегла територія 
 



  Будівля, м. 
Дніпро, вул. 
Тополина, 41, 
КЗ «Дитячий 
санаторій № 1» 
ДОР»  

Облаштування вхідної 
групи, тактильні доріжки 
для незрячих 

Облаштувати туалетну кімнату, 
встановити інформуючі 
позначення приміщень, 

 

 
 
- прилегла територія; 

 

 

 Будинки дитини  Головний 
корпус, м. 
Дніпро, вул. 
Петрозаводська
, 371-А, КЗ 
«Дніпропетровс
ький 

Облаштування вхідної 
групи, коридорів І 
поверху 

Ремонт покриття двору, 
облаштувати туалетні кімнати 

 



спеціалізовани
й будинок 
дитини» ДОР» 

  Головний 
корпус, м. 
Кривий Ріг, 
бульвар 
Маршала 
Василевського, 
буд.11а,  
КЗ 
«Криворізький 
спеціалізовани
й будинок 
дитини» ДОР» 

Облаштування прилеглої 
території, інформаційні 
щити розташовані на 
стінах будинків та 
спорудах, 
розміри в плані 
санітарно-гігієнічних 
приміщень для 
індивідуального 
користування 
відповідають нормам 

Улаштування тактильних засобів, 
що виконують попереджувальну 
функцію на покритті пішохідних 
шляхів на ділянці, 
привести пандус у відповідність 
до існуючих норм, туалетної 
кімнати 

 

 спеціалізовані  
медзаклади 

Педіатричний 
корпус, м. 
Дніпро, пр-т 
Пушкіна, 26, КЗ 
«Дніпропетровс
ький 
спеціалізовани
й клінічний 
медичний 
центр матері та 
дитини ім. 
проф. М.Ф. 
Руднєва» ДОР» 

Враховані всі засоби 
доступності  
На вході зі сторони двору 
влаштований майданчик 
під навісом з твердим 
нековзним покриттям, 
забезпечена глибина 
простору для 
маневрування крісла-
коляски; На вході з вул. 
Чичеріна  влаштований 
похилий підіймач для 
МГН, передбачені 
автоматичні двері; 
Забезпечено 
безперешкодний шлях 
руху всередині будівлі, 
влаштовані 2 лікарняні 
ліфти. Дверні прорізи без 
порогів, ширина не 
менше 0,9 м, ширина 
коридорів 1,5 м; 
Передбачені спеціальні 
палати для МГН на 
кожному поверсі 
палатних відділень з 
відповідними 

 

 

 

 



санвузлами і душовими 
кімнатами; Передбачені 
система орієнтації для 
людей з вадами зору та 
інформаційна підтримка 
(тактильні покажчики, 
маркування на дверях, 
тощо 

 

 

 

 

 
 Комунальний заклад 

"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 1" 

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №4, 

пандус, обладненний 
туалет для 
маломобільних 

встановити поручень 

 



вул. В. 
Антоновича, 29, 
м. Дніпро 

 

 

 

 

  
  

Реконструкція 
нежитлового 
приміщення під 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімецної 
медицини, вул. 
Миколи 
Руденка, 112, 
м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
МГН) 

- Проек Світового банку 

 

  
  

Реконструкція 
нежитлового 
приміщення під 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімецної 
медицини, вул. 

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
МГН) 

- Проек Світового банку 



Богдана 
Хмельницького
, 12г, м. Дніпро  

 

  
  

Реконструкція 
нежитлового 
приміщення під 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімецної 
медицини, 
просп. 
Олександра 
Поля, 59, м. 
Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
МГН) 

- Проек Світового банку 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 2" 

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
№1,2, просп. 
Богдана 
Хмельницького
, 19, м. Дніпро 

Пандус, поручні Туалет  

 

  Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №4,                               
вул. 
Перемоги,113,              
м. Дніпро 

пандус  
поручні,  санітарно-гігієнічна 
кімната 

 

 

  Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №5, 
вул. Гладкова, 
22, м. Дніпро 
(оренда) 

поручні 
пандус, поручні,  санітарно-
гігієнічна кімната 

 

   Амбулаторія пандус поручні,  санітарно-гігієнічна  



загальної 
практики 
сімейної 
медицини №6, 
с. Мирне,                   
вул. Сурікова, 
36,                                   
м. Дніпро 

кімната 

 

  Філія 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №3, 
вул. 
Воскресенська, 
2д, м. Дніпро 

пандус  санітарно-гігієнічна кімната  

 

  
  

Реконструкція 
нежитлового 
приміщення                                         
КЗ 
"Дніпровський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги № 2" 
за адресою:                                                   
м. Дніпро, вул. 
Казака Мамая, 
26 під 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини  

заходи по МГН проектом 
передбачені ПКД) 

-  

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 3" 
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №№ 

Пандус, шляхи руху, ліфт    Влаштування санітарно-
гігієнічного приміщення 
(туалетної кімнати) 

 



1,2,3,4  
вул.Панікахи,53
, м. Дніпро 

 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 4" 
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 
1,2, вул. 
Ламана, 4,               
м. Дніпро 

пандус санітарно-гігієнічна кімната 

 

 

  
  Амбулаторія 

загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 
3,5, вул. 
Шевченка, 6а, 
м. Дніпро 

пандус санітарно-гігієнічна кімната 

 

 

  
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 
7,8, просп. 
Героїв, 22,                 
м. Дніпро 

пандус, автоматична 
вхідна група 
(металопластикові 
розсувні двері) 

санітарно-гігієнічна кімната 

 



 

  
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 4, 
вул. В. Дубініна, 
14, м. Дніпро пандус 

- 

 

 

  
  

Філія 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини , вул. 
Казакова, 1а, м. 
Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН) 

-  

 
 
Проек Світового банку 

 

  
  

Нежитлове 
приміщення під 
реконструкцію 
для 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини за 
адресою: 
просп. Героїв, 3  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН)  

- Проек Світового банку 

 

  
  

Нежитлове 
приміщення під 
реконструкцію 
для 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини за 
адресою: вул. 

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН)  

- Проек Світового банку 



Набережна  
Перемоги, 118  

 

  
  

Нежитлове 
приміщення під 
реконструкцію 
для 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини за 
адресою: вул. 
Новорічна, 77  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН) 

- Проек Світового банку 

 

  
  

Нежитлове 
приміщення під 
реконструкцію 
для 
розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини за 
адресою: вул. 
Сімферопільськ
а, 19  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН) 

- Проек Світового банку 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 5" 
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
№1,2,3,4, вул. 
Велика 
Діївська, 111, м. 
Дніпро 

пандус санітарну кімнати з 
універсальною кабінкою 

 

 

  
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 6, 
вул. Квітки 

 Пандус та площадка 
відповідає ДБН  

  

 



Основ'яненко, 
14, м. Дніпро 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 6" 
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №4, 
вул.Ближня,31,               
м. Дніпро 

Частково зовнішній 
пандус 

Облаштування зовнішнього та 
внутрішнього пандуса. Кнопка 
виклику 

  
  

  

 

 

  
  

Філія 
амбулаторії 
загальної 
практики № 2, 
вул.Караваєва,6
8, м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачені заходи по 
доступності для МГН) -   -  Проек Світового банку 

 

  Філія 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №4, 
вул.Данила 
Галицького,12, 
м. Дніпро 

пандус. Кнопка виклику. 
Кімната прийому. 
Санвузол  
маламобільних груп 
населення для 
маламобільних груп 
населення 

-  

 
 

 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 7" 

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 

пандус  -    



  медицини  № 
1,2,3,4, вул. 
Філософська, 
62, м. Дніпро 

  

 

 Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини  №5 
вул. 
Краснопільська, 
6б, м. Дніпро 

пандус  -    

 

 

  
  

Філія 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини  №5 
вул.Новошкільн
а,92 , м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 

 -    
   

 
Проект Світового банку 

 

  
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №6 
вул.Амбулатор
на,1, м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 

 -    
Проект Світового банку 

 

  
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини №6 
вул.Орловська,
41, м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 

 -  Проект Світового банку 

 

  
  

Адмін.корпус 
вул. 
Філософська,62 

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 

 -  Проект Світового банку 



реконструкція 
під розміщення 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
(проектом 
реконструкції 
передбачено 
заходи по МГН) 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 8" 
  

Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини  
№1,2,3, вул. 
Софії 
Ковалевської, 
53а, м. Дніпро 
вул.С.Ковалевс
ької 53-А 

пандус санітарно-гігієнічна кімната  

  

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 9" 
  

центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допо-моги № 
9" 

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 
пандус 

- 

 

 

  
  

Філія 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 2, 
пров. 
Фестивальний,1
4, м. Дніпро  

(проектом реконструкції 
передбачено заходи по 
МГН) 

- Проект Світового банку 

 

 Амбулаторія  
загальної 
практики 
сімейної 
медицини № 

пандус санітарно-гігієнічна  кімната, 
двері 

 



10, вул. 
Лобачевського,
17а, м. Дніпро 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 10" 
  

Азагальної 
практики 
сімейної 
медицини 
№1,2 , вул. 20-
річчя 
Перемоги, 12, 
м. Дніпро 

пандус                    

санітарно-гігієнічна кімната, двері 

  

 

Комунальний заклад 
"Дніпровська міська дитяча 
клінічна лікарня № 2" 
Дніпровської міської ради 

будівлі 
стаціонару №1, 
стаціонару №2, 
стаціонару №3 
по вул. В. 
Антоновича, 29, 
м. Дніпро 

пандус Пішоходні шляхи руху до 
будівель, шляхи евакуації, 
санітарно-гігієнічні приміщення,  
дзвінок до цілодового 
стаціонару, система засобів 
орієнтації та інформації: 
піктограми (написи шрифтом 
Брайля), кольорові відмітки, 
маркування, символи, знаки; 
перебудування порогів,  світлова 
і звукова інформативна 
сигналізація біля дверей ліфта,  
обладнання ліфта та туалету 
двостороннім звязком. 

 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровська міська клінічна 
лікарня № 11" Дніпровської 
міської ради 
відсутня 

вул. Ганни 
Барвінок, 1, м. 
Дніпро 

Пандус 
лифт 

- 

 
 

 



 

КЗ "Дніпропетровська міська 
стоматологічна поліклініка № 
3" ДОР" 
відсутня 

просп. 
Слобожанський
, 99,м. Дніпро 
(оренда у КП 
"Бюро обліку 
майнових прав 
та діяльності з 
нерухомістю" 
Дніпровської 
міської ради) 

Пандус-спуск 

- 

 

 

Комунальний заклад 
"Дніпровське клінічне 
об'єднання швидкої медичної 
допомоги" Дніпровської 
міської ради 

Лікувальний 
корпус, вул. 
Філософська,62
, м.Дніпро 

Вхід в будівлю, двері, 
пороги, тамбур, 
вестибюль, коридори, 
ліфти 

- 

 

 

 

 Хірургічний 
корпус, вул. 
В.Антоновича65
, м. Дніпро  

Вхід в будівлю, двері, 
пороги, тамбур, 
вестибюль, коридори, 
ліфти 

- 

 

 

 Лікувальний 
корпус, вул. 
Шмідта,26,               
м. Дніпро  

Вхід в будівлю, двері, 
пороги, тамбур, 
вестибюль, коридори, 
ліфти 

- 

 

 



 

КЗ "Дніпропетровська 
стоматологічна поліклініка № 
1" ДОР" 
відсутня 

просп. Дмитра 
Яворницького, 
12, м. Дніпро 
(оренда у КП 
"Бюро обліку 
майнових прав 
та діяльності з 
нерухомістю" 
Дніпровської 
міської ради) 

пандус обладнати санітарний вузол 

 

 

КЗ "Дніпропетровська 
стоматологічна поліклініка № 
2" ДОР" 
відсутня 

просп. Івана 
Мазепи, 47, м. 
Дніпро (оренда 
у КП "Бюро 
обліку 
майнових прав 
та діяльності з 
нерухомістю" 
Дніпровської 
міської ради) 

пандус - 

 

 

КЗ "Дніпропетровська міська 
стоматологічна поліклініка № 
3" ДОР" 
відсутня 

просп. 
Слобожанський
, 99,м. Дніпро 
(оренда у КП 
"Бюро обліку 
майнових прав 
та діяльності з 
нерухомістю" 
Дніпровської 
міської ради) 

- - 

 

 Місто Павлоград     

V. КЗ «Павлоградська міська 
лікарня № 1» ДОР 

Головний 
корпус 
м.Павлоград 
вул.Шевченка б 
63 ДОДА 

пандус Встановлення табличок зі 
шрифтом Брайля. 

 



  Аптека 
медичної 
академії, 
вул.Соборна, 93 

Пандус - 

  
  Аптека Низьких 

цін, 
вул.Центральна 
45 

Пандус - 

 
  Аптека оптових 

цін, 
вул.Горького, 
166/1 

Пандус - 

 
  КЗ 

«Павлоградськ
ий пологовий 
будинок» 
ДОР», вул. 
Шевченка, 102 

Пандус і кнопка виклику  Улаштування пандусів на ганках 
приймально-го та виписного 
відділень 

    
  Амбулаторії 

ЗПСМ  
№1 та №2, 
вул.Соборна,11
5 

Пандус - 

-  

  Амбулаторія 
ЗПСМ №3, 
вул.Шевченка,6
3  

Пандус - 

 



  Амбулаторія  
ЗПСМ №4, 
вул.Челюскінці
в,23-а  

Пандус і кнопка виклику  - 

 

  Абулаторія 
ЗПСМ №5, 
вул.Дніпровськ
а, 
585 

Пандус і кнопка виклику  - 

 
  Філія 

амбулаторії 
ЗПСМ №2, 
вул.Ватутіна,20-
а 

Пандус - 

 
  Амбулато-рії  

ЗПСМ № 7 та 
№8, 
вул.Нова,1-а
  

Пандус - 

 

 
  Амбулаторія  

ЗПСМ №9, 
вул.Ігоря 
Плосконіса,1-а 

Пандус - 

 



  КЗ  
«ПАВЛОГРАДСЬ
КА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ №1», 
вул.Шевченка,6
3 
(головний 
корпус) 

Пандус - 

 

  КЗ « 
ПАВЛОГРАДСЬК
А МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ № 4, 
вул. 
Дніпровська, 
541» 

Пандус - 

 

 
  КЗ 

«ПАВЛОГРАДСЬ
КИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУ
ЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР», 
вул. Зелена, 10 
 

Пандус - 

 

 Місто Першотравенськ     

 КЗ «Першотравенська 
центральна міська лікарня» 
ДОР» вул. Шахтарської 
Слави, буд. 1   
 

КЗ 
«Першотравенсь
ка центральна 
міська лікарня» 
ДОР» вул. 
Шахтарської 
Слави, буд. 1   
 

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. 

1. Необхідно обладнати 
санітарно-гігієнічні кімнати для 
людей з інвалідністю. 
 

 

 



 

 місто Покров     

 
КЗ «ЦМЛ м. Покров» ДОР» 
вул. Медична,19 

 
  Фото відсутнє 

  Головний 
хірургічний 
корпус 

1.Облаштування 
території, прилеглої до 
будівлі закладу або 
установи, для 
комфортного 
пересування МГП 
(пониження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину тротуару 
із проїзною частиною)   
2. Доступний вхід в 
будівлю зовні (при 
потребі наявність 
пандусу при сходах, 
наявність поручня при 
сходах). 
3. Наявність зовні перед 
входом в будівлю зони 
для самостійного 
розвороту людини на 
кріслі -калясці. 
4. Наявність кнопки 
«виклику». 
5. Наявний вхід з 
торцевої сторони будівлі. 
6. Доступність всередині 
будинку до рівня 1 
поверху (при потребі 
наявність пандусу, 
наявність поручнів при 
сходах). 
7. Доступність всередині 
будинку (ширина 
дверних відкритих 
прорізів у стіні а також 
виходів із приміщень, із 
коридорів не менше 
0,9м.).  

1.Позначення спеціальних 
паркувальних місць транспортних 
засобів для інвалідів біля будівлі. 
2. Облаштування будівлі 
тактильними табличками з 
інформацією зазначеною 
шрифтом Брайля 
3. Облаштування санітарної 
кімнати для доступності мало 
мобільних груп населення. 

  



8. Доступній вхід до усіх 
приміщень всередині 
будинку. (наявність 
ліфтів в внутрішніми 
розмірами кабіни не 
менше: ширини  1,1м, 
глибина - 1,4м, та 
шириною дверного 
прорізу не менше 0,9м). 

 Терапевтичний корпус  1.Облаштування 
території, прилеглої до 
будівлі закладу або 
установи, для 
комфортного 
пересування МГП 
(пониження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину тротуару 
із проїзною частиною)   
2. Доступний вхід в 
будівлю зовні (при 
потребі наявність 
пандусу при сходах, 
наявність поручня при 
сходах). 
3. Наявність зовні перед 
входом в будівлю зони 
для самостійного 
розвороту людини на 
кріслі - калясці. 
4. Наявність кнопки 
«виклику». 
5. Наявний вхід з 
торцевої сторони будівлі. 
6. Доступність всередині 
будинку до рівня 1 
поверху (при потребі 
наявність пандусу, 
наявність поручнів при 
сходах). 
7. Доступність всередині 
будинку (ширина 

1.Позначення спеціальних 
паркувальних місць транспортних 
засобів для інвалідів біля будівлі. 
2. Облаштування будівлі 
тактильними табличками з 
інформацією зазначеною 
шрифтом Брайля 
3. Облаштування санітарної 
кімнати для доступності мало 
мобільних груп населення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



дверних відкритих 
прорізів у стіні а також 
виходів із приміщень, із 
коридорів не менше 
0,9м.).  
8. Доступній вхід до усіх 
приміщень всередині 
будинку. (наявність 
ліфтів в внутрішніми 
розмірами кабіни не 
менше: ширини  1,1м, 
глибина - 1,4м, та 
шириною дверного 
прорізу не менше 0,9м). 

 Акушерсько-гінекологічний 
корпус 

  1.Облаштування 
території, прилеглої до 
будівлі закладу або 
установи, для 
комфортного 
пересування МГП 
(пониження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину тротуару 
із проїзною частиною)   
2. Доступний вхід в 
будівлю зовні  
3. Наявність зовні перед 
входом в будівлю зони 
для самостійного 
розвороту людини на 
кріслі -калясці. 
4. Наявність кнопки 
«виклику». 
5. Наявний вхід з 
торцевої сторони будівлі. 
6. Доступність всередині 
будинку до рівня 1 
поверху (при потребі 
наявність пандусу, 
наявність поручнів при 
сходах). 
7. Доступність всередині 

1.Позначення спеціальних 
паркувальних місць транспортних 
засобів для інвалідів біля будівлі. 
2. Облаштування будівлі 
тактильними табличками з 
інформацією зазначеною 
шрифтом Брайля 
3. Облаштування санітарної 
кімнати для доступності мало 
мобільних груп населення. 
4. Облаштування входу з зовні. 

 



будинку (ширина 
дверних відкритих 
прорізів у стіні а також 
виходів із приміщень, із 
коридорів не менше 
0,9м.).  
8. Доступний вхід до усіх 
приміщень всередині 
будинку. (наявність 
ліфтів в внутрішніми 
розмірами кабіни не 
менше: ширини  1,1м, 
глибина - 1,4м, та 
шириною дверного 
прорізу не менше 0,9м). 

 Інфекційний корпус   
-/-/- 

1.Позначення спеціальних 
паркувальних місць транспортних 
засобів для інвалідів біля будівлі. 
2. Облаштування будівлі 
тактильними табличками з 
інформацією зазначеною 
шрифтом Брайля 
3. Облаштування санітарної 
кімнати для доступності мало 
мобільних груп населення. 
4. Облаштування входу з зовні. 

 
 

 Дитячий  
корпус 

 1.Облаштування 
території, прилеглої до 
будівлі закладу або 
установи, для 
комфортного 
пересування МГП 
(пониження висоти 
бортового каменю в 
місцях перетину тротуару 
із проїзною частиною)   
2. Наявність зовні перед 
входом в будівлю зони 
для самостійного 
розвороту людини на 
кріслі - калясці. 
3. Наявність кнопки 

1.Позначення спеціальних 
паркувальних місць транспортних 
засобів для інвалідів біля будівлі. 
2. Облаштування будівлі 
тактильними табличками з 
інформацією зазначеною 
шрифтом Брайля 
3. Облаштування санітарної 
кімнати для доступності мало 
мобільних груп населення. 
4. Облаштування входу з зовні. 

 
 
 
 

 
 



«виклику». 
4. Наявний вхід з 
торцевої сторони будівлі. 
5. Доступність всередині 
будинку до рівня 1 
поверху (при потребі 
наявність пандусу, 
наявність поручнів при 
сходах). 
6. Доступність всередині 
будинку (ширина 
дверних відкритих 
прорізів у стіні а також 
виходів із приміщень, із 
коридорів не менше 
0,9м.). 

 

 Клінічний онкологічний 
диспансер” ДОР по вул. 
Космічній, 21 у м. 
Дніпропетровську.  

Реконструкція 
будівлі 
стаціонару та 
поліклініки 
комунального 
закладу 
“Клінічний 
онкологічний 
диспансер” 
ДОР по вул. 
Космічній, 21 у 
м. 
Дніпропетровсь
ку.  

(Покрівля, фасади, 
заповнення віконних та 
дверних прорізів, 
благоустрій) 

-  
Фото відсутнє 

 Амбулаторія №7 "Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги№3» за адресою: 
мкр.7 Зарічний, 9а, м.Кривий 
Ріг -    

"Приміщення 
під 
амбулаторію 
№7 "Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги№3» 
за адресою: 
мкр.7 Зарічний, 
9а, м.Кривий 
Ріг  

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення 

-  
Фото відсутнє 



 

 Амбулаторія "Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги№5» в селищі Ілліча,  
м.Кривий Ріг -  

"Приміщення 
під 
амбулаторію 
"Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги№5» 
в селищі Ілліча,  
м.Кривий Ріг - 
реконструкція"    

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- Фото відсутнє 

 Амбулаторія №4 «Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги №2» по вул. 
Електрозаводській, 22а в м.  
Кривий Ріг  

"Реконструкція 
приміщень під 
амбулаторію 
№4 «Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №2» 
по вул. 
Електрозаводсь
кій, 22а в м.  
Кривий Ріг 
Дніпропетровсь
кої області"    

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- Фото відсутнє 

 Амбулаторіюя «Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги№4» по вул. 
Павлика Морозова, 15 в м. 
Кривий Ріг  

"Реконструкція 
приміщень під 
амбулаторію 
«Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги№4» 
по вул. Павлика 
Морозова, 15 в 
м. Кривий Ріг 
Дніпропетровсь
кої області"    

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- Фото відсутнє 

 Амбулаторія «Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги№4» на мкр. 

"Реконструкція 
приміщень під 
амбулаторію 

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 

- 
Фото відсутнє 



Ювілейний, 8а в м. Кривий Ріг  «Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги№4» 
на мкр. 
Ювілейний, 8а 
в м. Кривий Ріг 
Дніпропетровсь
кої області"    

інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

 Амбулаторія «Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги№5» у Військовому 
містечку-33, 14 в м. Кривий Ріг  

"Реконструкція 
приміщень під 
амбулаторію 
«Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги№5» 
у Військовому 
містечку-33, 14 
в м. Кривий Ріг 
Дніпропетровсь
кої області"    

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- 

 
 
 
Фото відсутнє 

 Амбулаторія «Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги №6» по вул. 
Переяславській, 18 в м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської 
області"   

"Реконструкція 
під 
амбулаторію 
«Центру 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №6» 
по вул. 
Переяславській
, 18 в м. Кривий 
Ріг 
Дніпропетровсь
кої області"   

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- 

 
 
 
 
 
 
 
Фото відсутнє 

 Амбулаторія № 2 
комунального закладу 
"Марганецький центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги" з сходами по 

Капітальний 
ремонт будівлі 
амбулаторії № 
2 комунального 
закладу 

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 

-  
 
 
 
 



енергозбереженню за 
адресою: вул.Фабрична,1 у м. 
Марганець, 
Дніпропетровської області 

"Марганецький 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги" з 
сходами по 
енергозбереже
нню за 
адресою: 
вул.Фабрична,1 
у м. Марганець, 
Дніпропетровсь
кої області 

насе-лення  
 
 
Фото відсутнє 

 Амбулаторія ЗПСМ КЗ 
„Нікопольський центр 
первинної медико – 
санітарної допомоги” по 
вул.Чалого, м. Нікополь   

Будівництво 
будівлі під 
амбулаторію 
ЗПСМ КЗ 
„Нікопольсь-
кий центр 
первинної 
медико – сані-
тарної допо-
моги” по 
вул.Чалого, м. 
Нікополь   

Пандус входу до будівлі, 
санвузол для МГН, 
внутрішні дверні отвори 

-  

 

 
 КЗ "Верхньодніпровська ЦРЛ" 

ДОР" по вул. Гагаріна, 16 в м. 
Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області 

Капітальний 
ремонт (замі-на 
вікон і дверей) 
тера-
певтичного 
корпусу КЗ 
"Верхньодні-
провська ЦРЛ" 
ДОР" по вул. 
Гагаріна, 16 в м. 
Верхньодніп-
ровськ Дніп-

передбачено заходи з 
забезпечення 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобі-льних груп 
насе-лення 

- Фото відсутнє 



ропетровської 
області 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Місто Терновка     

  Амбулаторія 
№3 
м. Тернівка, 
вул. І. Петрова, 
7 
Тернівська 
міська рада  

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

-   

 Апостолівський район Амбулаторія 
с. Нива 
Вул.Трудова 

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

-  

 

 



  Района лікарня, 
амбулаторії, 
фельдшерські 
пункти, 
Апостолівський 
район, 
балансоутриму
вачі - 
Апостолівська, 
Зеленодольськ
а, 
Нивотрудівська
, Грушівська 
ОТГ 

Пандуси, ліфти - туалетні,  
- заходи для осіб з проблемами 
зору. 
 

- 

 Верхньодніпровський район     

  Верхівцевська 
міська лікарня, 
Верхньодніпро
вської районної 
ради 

Капітальний ремонт  Влаштування пандуса  

  Терапевтичний 
корпус , КЗ 
«Верхньо-
дніпровська 
центральна 
районна 
лікарня» 

Реконструкція вхідної 
центральної групи з 
пандусом, виконуються 
роботи 

Влаштування навісу, будівництво 
пандусу з поручнями, заміна 
вхідної групи (дверей) з 
наращуванням висоти підлоги  
(утоплення порогів) 

 
Фотофіксацію  викладено на веб-сайті 
Верхньодніпровської районної ради www.verhn-
rn.dp.gov.ua 

 Магдалинівський район     

 Магдалинівський РЦПМСД 
амбулаторія №1 

Магдалинівськ
ий РЦПМСД 
амбулаторія 
№1 

Пандус 
поручень 

- Всі ПЗ та амбулаторії одноповерхові, тому пандусів не 
потребують, а в Магдалинівському ЦПМД – пандус є  в 
наявності 

 Нікопольський район     

  Будівля 
амбулаторії 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини, 
балансоутримува
ч 
територіальна 
громада 

Пандус з нормативним 
нахилом. 

Установка поручнів на пандус 

 

http://www.verhn-rn.dp.gov.ua/
http://www.verhn-rn.dp.gov.ua/


с.Дмитрівка в 
особі 
Червогогригорівс
ької селищної 
ради 

  Покровська 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 

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

- 

 

 П’ятихатський район     

  КЗ 
«П’ятихатська 
районна 
лікарня» м. 
П’ятихатки вул. 
Привокзальна, 
344 

1.паркувальні місця для 
інвалідів (2);  
2.територія лікарні 
облаштована для 
комфортного 
пересування МГН; 
3.вільний вхід при 
потребі наявність 
пандусів при сходах; 
4.на території лікарні 
МГН можуть самостійно 
зробити розворот на 
кріслі колясці; 
5.наявність кнопки 
виклику встановлена у 
доступному місці для 
людини на кріслі; 
6.в приміщення лікарні 
можна потрапити за 
допомогою персоналу, 
всі спеціалісти лікарні 
спускаються на I поверх 
для надання медичних 
послуг МГН; 
7.ширина дверних 
прорізів у стіні 1,2 м; 
8.Доступний вхід до 
кабінету керівника і до  
рентген кабінету; 
9.лікарня виставила на 
торги щоб закупити 

-  
- 
 



 
 
 

туалети  для МГН; 

  КЗ 
«П’ятихатська 
ЦРЛ» ДОР» м. 
П’ятихатки, вул. 
Прокопенко, 
13. 
Балансоутриму
вач – 
Дніпропетровсь
ка обласна 
рада 

Входи в будівлі пандуси з 
поручнями 

монтаж 2-х пасажирських ліфтів 

 

 Томаківський район     

 КЗ «Томаківська центральна 
районна лікарня» ДОР 
 

вул. Шосейна, 
буд. 22 
смт Томаківка 

пандус, поручні в 
наявності 

- 

 


