
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН  

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади  
(із визначенням потреби дообладнання об’єктів засобами доступності для МГН)  

 

 
№ 
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 

 Фізкультурно-оздоровчі 
та спортивні заклади 

    

 м. Дніпро Інклюзивний 
дитячий парк 
М. Дніпро 
Сквер Героїв 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

- 

 

 

 
 пр. Д.Яворницького м. 

Дніпро   
пр. 
Д.Яворницьког
о м. Дніпро   

Реконструкція частини 
благоустрою майданчику з 
улаштуванням об'єкта 
монументального мистецтва 
(стели з державною 
символікою)  
 
 
Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, пр. Д. Яворницького 

Відсутність перешкод для 
доступу МГН до об'єкту 

 



 вул.  Г. Сталінграду, 29 а 
м. Дніпро 

Реконструкція 
зали боксу 
(безкаркасного 
ангару) 
спортивного    
комплексу   
КСНЗСП   
“Дніпропетровс
ьке вище    
училище 
фізичної    
культури”  ДОР   
під   спортивно-
адміністративн
ий комплексу   
по  вул.  Г. 
Сталінграду, 29 
а м. Дніпро 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

-  

 сел. Ювілейне 
Дніпропетровського 
району 
Дніпропетровської 
області  

Дніпропетровсь
ка область, 
сел. Ювілейне,  
вул. 
Спортивна, 4 

Спортивно-оздоровчий 
комплекс в сел. Ювілейне 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області - 
будівництво   
"Покриття тротуарів виконано 
без швів і перепадів, ухили 
тротуарів не перевищують 
допустимі, вхід до будинку 
обладнаний пандусом  і 
огорожею, Глибина площадки 
перед вхідними дверима 4,6м., 
для підйому МГН у будинку 
запроектований ліфт, 
обладнаний кнопками зі 
шрифтом Брайля, сходинки 
рівні, без виступів, з шорсткою 
поверхнею, розмір дверних 
прорізів в приміщеннях, 
призначених для перебування 
відвідувачів з обмеженими 
можливостями - min 900мм., 
на першому поверсі 
влаштований санвузол для 
МГН, на скляних поверхнях 
дверей нанесена кольорова 
маркування у вигляді яскравих 
контрастних смуг на висоті 1,2 

-  

 



м. 

 смт Юр'ївка   
Юр'ївкого району 

Дніпропетровсь
ка область, 
смт. Юр’ївка, 
Юр’ївський 
район,  
вул. 
Центральна, 
112 
 
 
 
 

Реконструкція стадіону в смт 
Юр’ївка 
 
Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 
 

- 

   
 

 
 

 смт Межова 
Дніпропетровської 
області 

вул. Будьоного 
в смт Межова 
Дніпропетровсь
кої області 

Реконструкція спортивного  
комплексу по вул. Будьоного в 
смт Межова Дніпропетровської 
області 

- - 

 м.Покров Покров парк Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

- 

  
 

 
 Солонянський район  

ПГТ Соленое 
ПГТ Соленое 
Міський парк 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

- 

  
 

 



 смт Магдалинівка 
Магдалинівського району 

Реконструкція 
футбольного 
поля на 
території 
спортивного 
комплексу 
“Мрія” по вул. 
Центральній 1-
Б в смт 
Магдалинівка 
Магдалинівсько
го району 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 
 

- 

 

 м.Павлоград     

  ПНЗ ДЮСШ 
ПМР, 
пров.Музейний,
1 

Пандус - 

 
  Комунальна 

бюджетна  
установа 
«Фізкультурно-
спортивний 
комплекс                 
ім. В.М. 
Шкуренко». 
 вул. 
Корольова 
Сергія, 1А 
КБУ ФСК ім. 
В.М.Шкуренко 

вхід в будівлю -  пандус з 
поручнями 

Планується реконструкція  

 

  М. Павлоград 
водно-
оздоровчий 
комплекс 
«Юность» 

  

  
 

 
 пгт Софіївка 

Софіївського району 
Реконструкція 
комплексу 
Софіївської 
районної 
дитячо-

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

-  
- 



юнацької 
спортивної 
школи по вул. 
Карпенка, 15, в 
смт. Софіївка 

 м. Кам ’янське Стадион 
детско-
юношеской 
футбольной 
школы 
«Надежда» в 
Каменском 
 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

- 

 

 смт. Томаківка 
Томаківського району 

Реконструкція 
глядацьких 
трибун з 
улаштуванням 
навісів 
фізкультурно-
спортивного 
комплексу ім. 
А. Скорука  по 
вул. Б. 
Хмельницького, 
48а в смт. 
Томаківка 
Томаківського 
району 

Передбачено заходи з 
забезпечення доступності осіб 
з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення 

- - 

 м.Терновка КПНЗ «ДЮСШ 
«ТЕМП» 

вул. 
Спортивна, 9 

1.Облаштовано  прилеглу  
територію  (понижено  
бордюрні  камені) 
2.  Дверні  прорізи 
3. Пандус 
4. Туалет для  МГН 

Згідно Завдання на 
проектування 

- 

 Нікопольский район С. 
Покровське, 
стадіон, 
балансоутриму
вач Покровська 
сільська рада 

Безбар’єрне пересування 
трибунами, в наявності місця з 
навісами на трибунах для 
маломобильних відвідувачів 

-  

 
 

  с. Кам’янське 
футбольне 
поле зі 

Безбар’єрне пересування для 
маломобильних відвідувачів 

- - 



штучним 
покриттям на 
території 

 


