
  
 

  
 

АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН ОБ’КТІВ ЖИТЛОВОГО, ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ 
  

 
  

 

№ 
п/
п 

Групи об’єктів / 
назва та місце 
розташування 

Перелік 
наявних 
засобів 

доступності, які 
відповідають 
вимогам ДБН 

Термін виконання 
робіт 

Фотофіксація виконаних робіт   
(при наявності) 

Рік 
початку 

робіт 

Рік 
завершенн

я робіт 

І Адміністративні 
будинки  

  
    

  

1 

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

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2017 2018 

  

ІІ 

Багатоповерхові 
житлові будинки, 

гуртожитки, 
готелі, кемпінги, 

будинки 
відпочинку   

    

  



1 

Завершення 
будівництва 
багатоквартирного 
житлового будинку 
по вул. Леніна, 
143А, смт 
Покровське 
Покровського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2018 

  

2 

Реконструкція 
аптеки під 
багатоквартирний 
житловий будинок 
по вул. 14 
Гвардійської дивізії, 
12  в смт Царичанка 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2018 

  

3 

"Реконструкція 12-ти 
квартирного 
житлового будинку в 
с. Вербуватівка 
Юр’ївського району 
Дніпропетровської 
області.  "   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2018 

  



4 

Будівництво 
житлового будинку в 
сел. Слобожанське 
Дніпровського 
району 

Пандус входу до 
будівлі, пандус 
всередені. 
внутрішні дверні 
отвори. двері 
ліфта. 
благоустрій 

2017 2019 

 

5 

Будівництво малого 
групового будинку 
за адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Петриківський 
район, смт 
Петриківка, вул. 
Краєвидна, 5-Б 

Пандус входу до 
будівлі, 
сунвузол МГН. 
Тактильна 
плитка. 
внутрішні дверні 
отвори. 
благоустрій 

2018 2019 

 

ІІІ Заклади освіти 
  

    
  



1 

Реконструкція 
частини будівлі 
комунального 
закладу 
«Навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІ ступенів - 
академічний ліцей 
№ 15 м. 
Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської 
міської ради за 
адресою по вул. 40 
років Перемоги, 10.    

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2018 2019 

 

2 

Реконструкція 
майстерень СЗШ 
№37  під 
приміщення 
дошкільного 
відділення за 
адресою: вул. 
Щербицького, 34/22 
в м. 
Дніпродзержинськ.  . 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2019 

  



3 

Реконструкція 
дошкільного закладу 
№243, Жовтневий 
район, вул. 
Кропивницького, 65, 
м. Кривий Ріг   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2017 

 

4 

Капітальний ремонт 
будівлі учбового 
корпусу ОКЗО 
"Криворізька 
загальноосвітня 
санаторна школа-
інтернат №7 І-ІІ 
ступенів", 
розташованої за 
адресою: вул. 
Мелешкіна, 27 у 
Саксаганському 
районі, м. Кривого 
Рогу.    

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2019 

 



5 

Капітальний ремонт 
будівлі  
комунального 
закладу 
„Нікопольська 
середня 
загальноосвітня 
школа І – ІІ ступенів 
№ 14” за адресою: 
Дніпропетровська 
область, м. 
Нікополь, вул. 
Гайдамацька, 33  

Пандус входу до 
будівлі не 
потрібен, 
внутрішні дверні 
отвори  

2017 2018 
 

6 

"Реконструкція 
дошкільного 
навчального 
закладу 
“Чебурашка”з 
улаштуванням 
автономної котельні 
по вул. Велика 
Ковалівка, 14 в м. 
Новомосковську  

Пандус входу до 
будівлі,внутрішні 
дверні отвори 

2013 2017 

 



7 

Капітальний ремонт 
загальноосвітньої 
школи №7 у м. 
Синельникове 
Дніпропетровської 
області (І черга) 

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

2017 2019 

 

8 

"Реконструкція 
частини 
загальноосвітньої 
школи під дитячий 
садок на 20 місць в 
с. Велика Костромка 
Апостолівського 
району 
Дніпропетровської 
області.  " 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2016 2017 



9 

Реконструкція 
Бородаївського 
КДНЗ "Вишенька" за 
адресою вул. 
Шкільна, 12 с. 
Бородаївка 
Верхньодніпровсько
го району 
Дніпропетровської 
області   

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

2017 2018 

 

10 

Реконструкція 
спортивної зали КЗ 
„Верхівцевська СЗШ 
№ 2 І – ІІІ ст.” за 
адресою: вул. 
Зелена, 3, м. 
Верхівцево 
Верхньодніпровсько
го району  
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2017 2018 

 



11 

 Будівництво 
навчально-
виховного 
комплексу на 
території КЗ 
"Обухівська 
загальноосвітня 
школа №2 І-ІІІ 
ступенів" 
Дніпровської 
районної ради 
Дніпропетровської 
області", 
розташованої за 
адресою: смт 
Обухівка, 
вул.Солідарності, 49   

 Всі входи в 
будівлю 
мають ґанки у 
рівні з 
благоустроєм. 
Влаштований 
санвузол для 
осіб з 
інвалідністю 
та інших МГН 
на першому 
поверсі. 

2017 2018 

 

12 

Будівництво 
навчально-
виховного 
комплексу на 
території КЗ 
"Підгородненська 
загальноосвітня 
школа № 4 І-ІІІ 
ступенів" 
Дніпровської 
районної ради 
Дніпропетровської 
області, 
розташованої за 
адресою: м. 
Підгородне, вул. 
Партизанська, 58    

В місцях 
перетину 
тротуарів з 
проїздом 
виконано 
місцеве 
пониження 
бордюрного 
каменю до 
висоти 4.0 см; 
При перетині 
тротуару 
передбачене 
місцеве 
пониження 
бордюрного 
каменю до h=4 
см.  Всі входи в 
будівлю мають 
ганки. Ганок 
головного входу 

2017 2018 

 



має пандус з 
ухилом 
1:12.влаштовано 
безперешкодне 
пересування в 
будівлі по 
першому 
поверху 
(безпорогові 
дверні прорізи). 
Для другого 
поверху 
передбачений 
лфтовий 
підйомник 

13 

Реконструкція 
Глеюватського 
дитячого садка по 
вул. Кірова, 2а, с. 
Глеюватка 
Криворізького 
району 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2019 

 



14 

"Реконструкція 
лівого крила школи 
с. Котовка 
Магдалинівського 
району 
Дніпропетровської 
області"  

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2013 2016 

 

15 

Школа №2 смт 
Межова 
Дніпропетровської 
області - 
реконструкція   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2018 

 

16 

Реконструкція 
будівлі дитячого 
садка „Сонечко” по 
вул. Миру, 32  
с. Голубівка 
Новомосковського 
району 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2018 

  



17 

Капітальний ремонт 
Петриківської 
середньої 
загальноосвітньої 
школи I-III ступенів 
Петриківської 
районної ради, вул. 
Гончара, 1 смт. 
Петриківка 
Петриківського 
району 
Дніпропетровської 
області  

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2017 2018 

 

  
 

18 

"Реконструкція 
існуючої будівлі 
спортивного 
комплексу 
Чаплинської 
середньої 
загальноосвітньої 
школи під 
навчально-виховний 
комплекс на 60 
місць по вул. 
Калініна, 2 в с. 
Чаплинці 
Петриківського 
району.  "  

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2012 2018 

 



19 

Капітальний ремонт 
КЗО "Солонянська 
середня 
загальноосвітня 
школа № 1 І-ІІІ 
ступенів" 
Солонянської 
селищної ради (три 
філії) вул. 
Шевченка, 33 смт 
Солоне 
Солонянського 
району 
Дніпропетровської 
області   

Безбар’єрний 
доступ до 
закладу освіти, 
безбар’єрний 
доступ до 
шкільних 
приміщень 

2017 2018 

 

20 

"Капітальний ремонт 
стадіону КЗО 
"Солонянська 
середня 
загальноосвітня 
школа № 1 І-ІІІ 
ступенів" 
Солонянської 
селищної ради (три 
філії) вул. 
Шевченка, 33 смт 
Солоне 
Солонянського 
району 
Дніпропетровської 
області"   

Безбар’єрний 
доступ до 
спортивного 
комплексу 

2017 2018 

 



21 

Капітальний ремонт 
внутрішніх 
приміщень КЗО 
"Солонянська 
середня 
загальноосвітня 
школа № 1 І-ІІІ 
ступенів" 
Солонянської 
селищної ради (три 
філії) вул. 
Шевченка, 33 смт 
Солоне 
Солонянського 
району 
Дніпропетровської 
області   

Безбар’єрний 
доступ до 
закладу освіти, 
безбар’єрний 
доступ до 
шкільних 
приміщень 

2017 2018 

 

  
 

22 

Капітальний ремонт 
школи в с.Ляшківка 
Царичанського 
району 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2018 2019 

 

23 

"Молодіжнянський  
навчально-виховний 
комплекс 
"Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад" 
Царичанського 
району - 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2016 2019 

  



реконструкція", сел. 
Молодіжне, вул. 
Леніна, 26"  

24 

Капітальний ремонт  
будівлі КЗ 
Юр’ївський ДНЗ 
„Пролісок” (ясла-
садок) за адресою: 
смт Юр’ївка, вул. 
Центральна, 126А, 
Юр’ївського району 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2018 2018 

  

25 

Капітальний ремонт 
фасадів та покрівлі  
будівлі НВК № 6 
"Перспектива",  по 
вул. Я. Мудрого, 11-
а у м.  Жовті Води 

Влаштування 
в'їздного 
пандуса з 
огорожою до 
головного входу 
в будівлю. 
Відповідність 
розмірів та 
вимог - ширина 
тамбура, дверей 
до приміщень, 
влаштування 
санвузлів з 
окремими 
камінками для 
МГН, які 
забезпечені 
спеціальними 
приладами.  

2017 2019 

 

  
 

26 

Капітальний ремонт 
внутрішніх 
приміщень будівлі 
НВК №6 
"Перспектива" по 
вул. Я.Мудрого, 11-а 
у м. Жовті Води 

2017 2019 

  



27 

Капітальний ремонт 
Святовасилівської 
СШ Солонянського 
району 
Дніпропетровської 
області  

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2018 2019 

  

28 

Реконструкція 
Миколаївської ЗОШ І 
– ІІІ ступенів під 
навчально-виховний 
комплекс 
„Загальноосвітній 
навчальний заклад 
– дошкільний 
заклад”, 
розташованого за 
адресою: вул. 
Шкільна, 1  с. 
Миколаївка 
Новомосковський 
район 
Дніпропетровської 
області  

Влуштування 
пандуса з боку 
головного входу 
в будівлю, 
поверхні 
покриття вхідних 
площадок 
виконані з 
обробкою 
плиткою з 
шорсткою 
поверхнею, 
ширина дверних 
пройомів 
неменшке 0,9 м., 
дверні прорізи 
не мають 
порогів. 

 

2017 

 

2019 

  

29 

Реконструкція 
стадіону 
Петриківської школи 
з профільним 
виробничим 
навчанням І-ІІІ 
ступенів по 
проспекту Петра 
Калнишевського, 
71а в смт Петриківка 
Петриківського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Безбар’єрний 
доступ до 
спортивного 
комплексу 

2017 2019 

  



30 

Реконструкція 
стадіону та 
елементів 
благоустрою 
загальноосвітньої 
школи № 7 за 
адресою: вул. Воїнів 
Афганців, 5, м. 
Синельникове 
Дніпропетровська 
область 

Безбар’єрний 
доступ до 
спортивного 
комплексу 

2018 2019 

  

31 

Реконструкція 
колишньої Маївської 
початкової школи 
під комунальний 
дошкільний 
навчальний заклад 
по вул. Київській 61 
в с. Маївка  
Дніпровського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори  

2017 2019 

  

32 
Капітальний ремонт 
ЗОШ № 7 м. 
Марганець, вул. 
Долгова, 1 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори. 
тактильна 
плитка 

2017 2019 

 

  
 



33 

Реконструкція НВК 
№1 по вул. 
Центральній, 35, м. 
Покров 

Пандус входу до 
будівлі, піддля 
МГН. внутрішні 
дверні отвори.  

2017 2019 

  

IV Заклади охорони 
здоров'я    

    
  



1 

"Реконструкція 
будівлі поліклініки № 
1 під хірургічне 
відділення КЗ 
“Дніпропетровський 
спеціалізований 
клінічний медичний 
центр матері та 
дитини ім. проф. 
М.Ф.Руднєва” 
ДОР”по проспекту 
Пушкіна, 26 у м. 
Дніпропетровську” , 
в т.ч. ПКД 

 
На вході зі 
сторони двору  
майданчик під 
навісом з 
твердим 
нековзним 
покриттям, 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 

2016 2018 

 



санвузлами і 
душовими 
кімнатами; 
Передбачені 
система 
орієнтації для 
людей з вадами 
зору  

 



2 

Реконструкція 
будівлі стаціонару 
та поліклініки 
комунального 
закладу “Клінічний 
онкологічний 
диспансер” ДОР по 
вул. Космічній, 21 у 
м. 
Дніпропетровську. 
(Покрівля, фасади, 
заповнення віконних 
та дверних прорізів, 
благоустрій) 

Існуючий пандус 
входу до будівлі 

2014 2019 

 

3 

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

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

2017 2019 

  

4 

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

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

2017 2019 

 



5 

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

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

2017 2019 

 

6 

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

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

2017 2019 

7 

"Реконструкція 
приміщень під 
амбулаторію 
«Центру первинної 
медико-санітарної 
допомоги№4» на 
мкр. Ювілейний, 8а 
в м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської 
області"    

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

2017 2019 

 



8 

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

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

2017 2019 

  

9 

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

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

2017 2019 

 

10 

Капітальний ремонт 
будівлі амбулаторії 
№ 2 комунального 
закладу 
"Марганецький 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги" з сходами 
по 
енергозбереженню 
за адресою: 
вул.Фабрична,1 у м. 
Марганець, 
Дніпропетровської 
області 

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

2017 2018 

 



11 

Будівництво будівлі 
під амбулаторію 
ЗПСМ КЗ 
„Нікопольський 
центр первинної 
медико – санітарної 
допомоги” по 
вул.Чалого, м. 
Нікополь   

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

2016 2018 

 

12 

Капітальний ремонт 
Миколаївської  
АЗПСМ по вул. 
Фрунзе, 1 в с. 
Миколаївка 
Новомосковського 
району 
Дніпропетровської 
області 

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

2017 2018 

 

13 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря без житла за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Петриківський район  
с. Лобойківка, 
вул.Пати, 7  

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

2018 2019 



14 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря без житла за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Петриківський 
район, с. Іванівка, 
вул.Центральна,75 -
А 

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

2018 2019 

 

15 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Нікопольський 
район , с. 
Придніпровське , 
вул. Високовольтна, 
33 - б 

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

2018 2019 

  

16 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Царичанський 
район,  с. Прядівка, 
вул. Центральна, 41 
б 

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

2018 2019 



17 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Царичанський 
район, с. Бабайківка, 
вул. Центральна 46 

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

2018 2019 

18 

Будівництво 
амбулаторії на 3-4 
лікаря без житла за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область,  
Верхньодніпровськи
й район, с. 
Пушкарівка, вул. 
Ілляшевської, 22в 

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

2018 2019 

  

19 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Нікопольський 
район ,  с. Південне, 
вул. Центральна, 13 
Б 

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

2018 2019 

  



20 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря без житла за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Широківський район, 
в с. Шестірня,  
вул.Українська, 62 

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

2018 2019 

 

21 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область,  
Софіївський район, 
в с. Вакулове,вул. 
Каштанова, 32 

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

2018 2019 

22 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Криничанський 
район, с. Адамівка, 
вул. Нова, 5 

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

2018 2019 

  



23 

Будівництво 
амбулаторії на 1-2 
лікаря з житлом за 
адресою: 
Дніпропетровська 
область, 
Криничанський 
район, смт 
Божедарівка, вул. 
Медична, 1 

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

2018 2019 

  

24 

Капітальний ремонт 
амбулаторії в 
с.Ляшківка 
Царичанського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Улаштування 
пандусів з 
ухилом 1:12, 
ганки зі 
сходинкою 
висотою 150мм., 
ребро ступені 
має закруглення 
радіусом 50мм., 
пороги дверних 
отворів висотою 
не більше 
25мм.,дверні 
прорізи 
шириною не 
менше 09м., 
ширина 
коридорів 1,5 м., 
розміри в плані 
вбиральні 
1,8х1,65. 

2017 2019 

  



25 

Реабілітаційний 
центр для воїнів 
АТО у складі 
Дніпропетровської 
обласної 
фізіотерапевтичної 
лікарні "Солоний 
Лиман" по 
вул.Герасименко, 94 
у с.Новотроїцьке. 
Капітальний ремонт 
приміщень 
спального блоку. 

Пандус входу до 
будівлі, 

внутрішні дверні 
отвори, 

санвузол для 
МГН 

2017 2018 

 

V Фізкультурно-оздоровчі та 
спортивні заклади     

  



1 

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 

2016 2019 

 



санвузол для 
МГН, на скляних 
поверхнях 
дверей 
нанесена 
кольорова 
маркування у 
вигляді яскравих 
контрастних 
смуг на висоті 
1,2 м. 
- Перша і 
остання 
сходинки мають 
контрастні 
маркувальні 
смуги.  

2 

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

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

2012 2018 

  



3 
Реконструкція 
стадіону в смт. 
Юр'ївка 

Відсутність 
перешкод для 
доступу МГН до 
об'єкту 

2017 2018 

 

4 

Реконструкція 
будівлі "Палац 
тенісу" КЗ 
"Спортивний 
комбінат "Прометей" 
КМР у м.Кам’янське 

Відсутність 
перешкод для 
доступу МГН до 
об'єкту 

2017 2019 

  

5 

Будівництво 
стадіону КЗ „Дитячо-
юнацька футбольна 
школа „Надія” 
Кам’янської міської 
ради 

Пішохідні 
доріжки 
проектуючі 
такористовуютьс
я також для 
можливого 
пересування 
МГН. Ширина 
шляху руху на 
ділянці при 
зузстрічному 
русі складає 

2017 2019 

  



більше 1,8 м. 
Повздовжній 
ухил шляху руху 
не перевищує 
5%. 

VI 
Культурно-
видовищні заклади 
та заклади 
дозвілля    

    
  

1 

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 

2017 2018 



2 

Реконструкція 
частини скверу 
Героїв для 
інклюзивного 
дитячого 
майданчику в м. 
Дніпро   

Відсутність 
перешкод для 
доступу МГН до 
об'єкту 

2017 2018 

3 

Капітальний ремонт 
приміщень КЗ 
"Палац культури 
"Карачуни" 
Криворізької міської 
ради" по 
вул.Алмазна, 29, 
м.Кривий Ріг  

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

2017 2017 



4 

Капітальний ремонт 
Новомиколаївського 
будинку культури за 
адресою:вул. 
Шкільна, 4 смт 
Новомиколаївка 
Верхньодніпровсько
го району 
Дніпропетровської 
області   

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2016 2018 

 

5 

Капітальний ремонт 
будівлі і зовнішніх 
мереж КЗ 
"Магдалинівський 
районний будинок 
культури" МРР за 
адресою: 
вул.Центральна, 61 
смт Магдалинівка, 
Магдалинівського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2017 2018 



6 

Реконструкція 
Будинку культури в 
м. Перещепине  
Дніпропетровської 
області.     

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2016 2018 

 

7 

Капітальний ремонт 
будівлі Юрївського 
районного будинку 
культури в смт 
Юрївка, вул. 
Центральна, 114,  
Юр’ївського району 
Дніпропетровської 
області  

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2017 2018 



8 

Капітальний ремонт 
Новомиколаївського 
будинку культури за 
адресою:вул. 
Шкільна, 4 смт 
Новомиколаївка 
Верхньодніпровсько
го району 
Дніпропетровської 
області 

Пандус входу до 
будівлі, 
внутрішні дверні 
отвори 

2017 2019 

 

 


