
Таблиця 2 

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН ОБ’КТІВ ЖИТЛОВОГО, ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

(із визначенням потреби дообладнання об’єктів засобами доступності для МГН) по Вінницькому району 
 

 

№ 

п/п 

 

Групи 

об’єктів 

 

 

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 

 

Дата 

обстеження, 

виконавець 

 

Необхідний 

обсяг 

фінансування

робіт 

із 

дообладнання

засобами 

доступності 

(тис.грн.) 

 

Фактичне 

фінансування 

(тис.грн.) 

 

Термін 

виконання робіт 

 

Фотофіксація 

виконаних 

робіт 

Дата 

початку 

робіт 

 

Дата 

завершення 

робіт  

І. Адміністративні 

будинки  
(органи місцевого 

самоврядування, суд, 

прокуратура, нотаріальна 
контори, бюро технічної 

інвентаризації, архіви тощо) 

інші підприємства та 
організації загального 

доступу) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - прилегла терито-рія; 
- входи в будівлю пандуси з 

поручнями, сходи, двері, 

пороги, тамбур; 
- вестибюль; 

- коридори, двері, пороги 

- ліфти; 
- туалетні примі-щення; 

-інформація щодо 
розташування при-міщень, 

різно-манітні піктограми 

тощо. 

1 Орган 

місцевого 

самовряду

вання 

(сільська 

рада) 

 Гуменська 

сільська рада, 

вул. Л.Українки 

20-А, с. Гуменне 

Ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

облаштуванн

я порогів, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

31.10.2018 р.      

2   Орган місцевого 

самоврядування, 

сільський клуб, 

Дорожненська 

сільська рада 

Відсутні Встановлення 

пандусу на 

зовнішніх 

сходах 

відповідно 

Вимог ДБН 

В.2.2-17:2006 

пунктів 5.10, 

6.2.3-6.2.6 та 

кнопки 

виклику 

19.11.2018р, 

Комісія 

сільської 

ради 

-- 0,00 -- --  



3   Орган місцевого 

самоврядування 

Стрижавська 

селищна рада 

В наявності  29.10.2018 - - - -  

4   Приміщення 

сільської ради, 

вул. Українська 

116а, на балансі 

Широкогребельс

ької сільської 

ради 

Пандусу не 

потребує 

 26.10.2018 

Фостик А.І. 
     

5 Малокруш

линецька 

с/р 

- Приміщення 

контори, пров. 

Незалежності,2 

с. Малі 

Крушлинці 

ТОВ «СТОВ 

«Малі 

Крушлинці» 

Сходи, 

Поручень, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Встановлення 

пандуса 

 

01.11.2018 10,00 

 

0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

6 ТОВ 

«СТОВ 

«Малі 

Крушлинц

і»» 

 Приміщення 

контори, пров. 

Незалежності,2 

с. Малі 

Крушлинці 

ТОВ «СТОВ 

«Малі 

Крушлинці» 

Сходи, 

Поручень, 

Дверні прорізи, 

пороги 

 

Встановлення 

пандуса 

 

01.11.2018 10,00 

 

0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

7 ПП 

«Агро-

Крушлинц

і» 

 

 Приміщення 

контори, пров. 

Незалежності,2 

с. Малі 

Крушлинці 

ТОВ «СТОВ 

«Малі 

Крушлинці» 

Сходи, 

Поручень, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Встановлення 

пандуса 

 

01.11.2018 10,00 

 

0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

8   Гавришівська 

сільська рада, 

вул. Гагаріна, 16 

пандус 

відсутній 

необхідно 

встановити 

пандус згідно 

з вимогами 

ДБН 

19.11.2018 

рахівник-

касир 

Юзвенко Г.В. 

5,0    вхід в будівлю 

 
            

ІІ. Заклади соціального          



призначення 
(територіальні центри 

соціального обслуговування, 

будинки нічного перебування, 
центри реінтеграції, 

соціальної адаптації, 

соціальні готелі, будинки-
інтернати загального та 

спеціального типу, центри 

зайнятості населення тощо). 

1   Дитячий 

будинок 

інтернат, смт. 

Стрижавка 

Немає у зв’язку 

із відсутністю 

дітей 

колясочників 

- - - - - -  

            

ІІІ. Багатоповерхові 

житлові будинки, 

гуртожитки, готелі, 

кемпінги, будинки 

відпочинку. 

         

1 Багатопо-

верхові  

житлові 

будинки 

 Багатоповерхові  

житлові 

будинки, вул. 

Л.Українки 

17,19,21,23,  

с. Гуменне, 

ОСББ 

«Енергетик 4» 

Вхід в будівлю 

пандусу не 

потребує, 

ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН, 

Потребує 

встановлення 

ліфта 

31.10.2018 р.      

2   ж/м «СВК» 

Стрижавська 

селищна рада 

Пандуси 

відсутні. 

Відповідає 

вимогам ДБН 

В.2.2-17:2006. 

       

3   ж/м «Агромаш» 

Стрижавська 

селищна рада 

Пандуси 

відсутні. 

Відповідає 

вимогам ДБН 

В.2.2-17:2006. 

       

            

IV. Заклади освіти 
(дошкільні навчальні заклади 

загальнорозвиваючі і 
компенсуючого типу,будинки 

дитини та дошкільні дитячі 

будинки, загальноосвітні та 
спеціалізовані школи, 

професійно-технічні та вищі 
навчальні заклади, 

інститути підвищення 

         



кваліфікації) ) 

1 Заклади 

дошкіль-

ної освіти 

 ЗДО «Пролісок», 

вул. Л.Українки 

18, с. Гуменне, 

Гуменська 

сільська рада 

Вхід в будівлю 

пандусу не 

потребує, 

ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

облаштуванн

я порогів, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету 

30.10.2018 р.      

2   ЗДО «Мальва», 

вул. Левадна 4а, 

с. Михайлівка, 

Гуменська 

сільська рада 

Вхід в будівлю 

пандусу не 

потребує, 

ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету 

30.10.2018 р.      

3 Загально-

освітні 

школи 

 Михайлівська 

СЗШ І-ІІІ ст., 

вул. Шкільна 1а, 

с. Михайлівка, 

Відділ освіти 

Вінницької РДА 

Ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН, 

боковий вхід в 

школу облаш-

тований 

пандусом 

Центральний 

вхід в школу 

потребує 

пандуса, 

встановлення 

ліфта, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету 

31.10.2018 р.      

4   НВЗ 

«Загальноосвітня 

школа I-III 

ступенів-ліцей»  

Відділ освіти 

Вінницької 

райдержадмініст

рації, смт. 

Стрижавка 

В наявності        

5   Стрижавська 

ЗОШ  I-III 

ступенів 

Відділ освіти 

Вінницької 

райдержадмініст

рації 

В наявності        

6   Широкогребельс

ька ЗОШ І-ІІ ст. 

–ДНЗ, вул. 

Українська, 

112а, 

балансоутримува

В наявності. 

Відповідає 

вимогам ДБН 

2.2.-17.2006 

 25.10.2018 

Максімова 

М.С. 

     



ч – Відділ освіти 

Вінницької РДА 

7 Малокруш

линецька 

СЗШ 

- Приміщення 

школи, вул. 

Приозерна, 10 

с. Малі 

крушлинці 

Вінницька РДА 

Відділ освіти 

Сходи, 

Поручень, 

Пандус, 

Дверні прорізи, 

пороги 

- - - - - -  

8 ДНЗ 

«Яблуньк

а» 

- Приміщення 

садочка, пров. 

Незалежності,4 

с. Малі 

Крушлинці 

Малокрушлинец

ька с/р 

Сходи, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Встановлення  

Пандуса, 

Поручня 

01.11.2018 15,00 0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

9   ДНЗ "Калинка" 

Гавришівської 

сільської ради, 

вул. Гагаріна, 

20А 

пандус 

відсутній 

 

пандусу не 

потребує 

 

19.11.2018, 

рахівик -

касир 

Юзвенко Г.В. 

 

    вхід в будівлю 

 
 

10   Гавришівська 

ЗОШ I-III 

ступенів, відділ 

освіти 

Вінницької РДА, 

вул. Гагаріна, 17  

пандус є , 

вимогам ДБН 

не відповідає 

 

необхідно 

встановити 

пандус згідно 

з вимогами 

ДБН 

 

19.11.2018, 

рахівник-

касир 

Юзвенко Г.В. 

 

    вхід в будівлю 

 
 

            

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) 

         



1 Полікліні

ки 

 ФАП, вул. 

Л.Українки 17А, 

с. Гуменне, 

Гуменська 

сільська рада 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету 

01.11.2018 р.      

2   Михайлівська 

АЗПСМ,  

вул. Липовецька 

2, с. Михайлівка, 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«ВРМЦПМСД» 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету 

01.11.2018 р.      

3   ФАП, 

Дорожненська 

сільська рада 

Відсутні Встановлення 

пандусу на 

зовнішніх 

сходах 

відповідно 

Вимог ДБН 

В.2.2-17:2006 

пунктів 5.10, 

6.2.3-6.2. 

19.11.2018р, 

Комісія 

сільської 

ради 

-- 0,00 -- --  

4   Стрижавська 

АЗПСМ 

Стрижавська 

селищна рада 

В наявності        

5   ФАП с. Широка 

Гребля, вул. 

Українська 116а, 

на балансі КЗ 

«Вінницький 

районний 

медичний центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Вінницької 

районної ради 

Пандусу не 

потребує 

 26.10.2018 

Дунаєвська 

І.П. 

     

6 ФАП - Приміщення 

ФАПу, вул. 

Приозерна, 16а 

с.Малі 

Крушлинці КНП 

«ВРМЦПМСД» 

Сходи, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Встановлення  

Пандуса, 

Поручня 

01.11.2018 15,00 0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 



7   Гавришівська 

амбулаторія 

ЗПСМ 

Гавришівської 

сільської ради, 

вул. Гагаріна, 

22А 

пандус є , 

вимогам ДБН   

відповідає 

 

 19.11.2018 

землевпорядн

ик Берецька 

Н.В. 

 

    вхід в будівлю 

 
            

VI. Заклади відпочинку та 

туризму  
(готелі, мотелі, кемпінги та 

інші засоби тимчасового 

розміщення (проживання)). 

         

1            

VII. Фізкультурно-

оздоровчі та 

спортивні заклади 
(відкриті фізкультурно-
спортивні споруди. 

фізкультурно-спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі 
комплекси, стадіони, 

басейни, спортивні школи, 

фітнес клуби, спортивні 
споруди та території 

атракціонів, пляжі). 

         

1 Стадіони  Сільський 

стадіон,  

вул. Л.Українки, 

с. Гуменне, 

Гуменська 

сільська рада 

Прилегла 

територія має 

вільний доступ 

до стадіону 

Потребує: 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

30.10.2018 р.      

            

VIII. Культурно-видовищні 

заклади та заклади 

дозвілля  
(театри, концертні зали, 

кінотеатри, цирки, 

бібліотеки, музеї, виставки, 
клуби, центри культури, 

культові будинки, споруди та 

комплекси). 

         

1 Клуби, 

культові 

 Гуменський 

сільський 

Ширина 

дверей, пороги 

Потребує: 

встановлення 

30.10.2018 р.      



споруди будинок 

культури,  

вул. Л.Українки 

20, с. Гуменне, 

Гуменська 

сільська рада 

відповідають 

вимогам ДБН 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

2   Михайлівський 

сільський клуб, 

вул. Левадна 2, 

с. Михайлівка, 

Гуменська 

сільська рада 

Вхід в будівлю 

пандусу не 

потребує, 

ширина 

дверей, пороги  

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

31.10.2018 р.      

3   Українська 

православна 

церква, вул 

Левадна 1б, с. 

Михайлівка 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

31.10.2018 р.      

4   Кімнати 

гурткової 

роботи, 

бібліотека 

Стрижавська 

селищна рада 

Пандуси 

відсутні. 

Відповідає 

вимогам ДБН 

В.2.2-17:2006. 

 

       

5   Будинок 

культури, вул. 

Українська 116 

б, на балансі 

Широкогребельс

ької сільської 

ради 

В наявності, 

Відповідає 

вимогам ДБН 

В.2.2-17:2006. 

 

 26.10.2018 

Антонюк 

Г.Н. 

     

6 СБК 

Малі 

Крушлин

ці 

- Приміщення 

СБК, пров. 

Незалежності, 5 

с.Малі 

Крушлинці 

Малокрушлинец

ька с/р 

Дверні прорізи, 

пороги 

- 01.11.2018 - - - -  

7   Гавришівський 

будинок 

культури 

Гавришівської 

пандус 

відсутній 

 

необхідно 

встановити 

пандус згідно 

з вимогами 

19.11.2018, 

рахівик -

касир 

Юзвенко Г.В. 

7 

 

   вхід в будівлю 



сільської ради, 

вул.Гагаріна, 27 

ДБН  

 
 

8   Сільська 

бібліотека, вул. 

Гагаріна, 27 с. 

Гавришівка  

пандус 

відсутній 

 

 19.11.2018, 

рахівик -

касир 

Юзвенко Г.В. 

    вхід в будівлю 

 
 

            

IХ. Підприємства 

торгівлі та 

громадського 

харчування  
(підприємства роздрібної 
торгівлі, заклади 

ресторанного господарства, 

тощо). 

         

1 Підпри-

ємства 

роздрібно

ї торгівлі 

 Магазин 

«Продукти», вул. 

Л.Українки 23а, 

с. Гуменне, ФОП 

Комарівська 

Л.А. 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

02.11.2018 р.      

2   Магазин 

«Продукти», вул. 

Л.Українки 17а, 

с. Гуменне, СТ 

«Івушка» 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН, 

встановлений 

пандус не 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

02.11.2018 р.      

3   Магазин 

«Діана», 

 вул. Л.Українки 

10а, с. Гуменне, 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

02.11.2018 р.      



ФОП Нечай О.В. піктограм 

4   Магазин 

«Степок»,  

вул. Шевченка 

30а,  

с. Михайлівка, 

ФОП Нечипорук 

С.І. 

Ширина дверей 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

облаштуванн

я порогів,  

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

02.11.2018 р.      

5   Магазин 

«Продукти»,  

вул. Липовецька 

7, с. Михайлівка, 

ФОП 

Маньківський 

А.І. 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН, 

встановлений 

пандус не 

відповідає 

вимогам ДБН 

Потребує: 

реконструкції 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

02.11.2018 р.      

6   Магазин 

«Продукти», бар, 

вул. Липовецька 

3а, с. 

Михайлівка, 

ФОП Пилипчук 

Г.К. 

Входи в 

будівлю 

пандусу не 

потребують, 

ширина 

дверей, пороги  

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

туалету, 

встановлення 

ліфта в 

приміщенні 

бару 

02.11.2018 р.      

7   Магазин 

«Берізка»,  

вул. Левадна 2,  

с. Михайлівка, 

ФОП 

Половинчук О.І. 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм, 

реконструкції 

громадського 

надвірного 

туалету 

02.11.2018 р.      

8   Магазин 

«Продукти» 

ФОП Гончарук 

П.В. 

с. Дорожне 

 

Відсутні 

 

Встановлення 

пандусу на 

зовнішніх 

сходах 

відповідно 

Вимог ДБН 

В.2.2-17:2006 

19.11.2018р, 

Комісія 

сільської 

ради 

-- 0,00 -- --  



пунктів 5.10, 

6.2.3-6.2. 

9   Магазин 

«Продукти» 

ФОП 

Пономаренко 

М.В. 

с. Дорожне 

Наявний поріг 

до 0,025 м, 

встановлення 

пандусу не 

потрібне 

-- 19.11.2018р, 

Комісія 

сільської 

ради 

-- 0,00 -- --  

10   Магазин ПП 

Олійник Л.М., с. 

Широка Гребля 

Пандусу не 

потребує 

 26.10.2018 

Фостик А.І. 

     

11 Магазин 

«Надія» 

 Приміщення 

магазину, пров. 

Незалежності,2а 

с.Малі 

Крушлинці 

ФОП Л.І.Вітрук 

Сходи, 

Поручень, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Пандус 01.11.2018 12,00 0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

12 Магазин 

СТ 

«Ольга» 

 Приміщення 

магазину, пров. 

Незалежності, 3 

с.Малі 

Крушлинці 

СТ «Ольга» 

Дверні прорізи, 

пороги 

- 01.11.2018 - - - -  

            

Х. Підприємства 

побутового 

обслуговування 
(комплексні підприємства 

побутового обслуговування, 
лазнево-оздоровчі комплекси, 

хімчистки, пральні тощо) 

         

1   Магазин П/П 

Голдинський 

Т.В. вул. 

Незалежності, 9, 

с. Гавришівка 

пандус 

відсутній 

 

необхідно 

встановити 

пандус згідно 

з вимогами 

ДБН 

19.11.2018 

землевпорядн

ик Берецька 

Н.В. 

 

    вхід в будівлю 

 
 

2   Магазин П/П 

Вітрук , вул. 

Задворного, 19А, 

с. Гавришівка 

пандус 

відсутній 

 

пандусу  не 

потребує 

 

20.11.2018 

землевпорядн

ик Берецька 

Н.В. 

    вхід в будівлю 

 



 

            

ХI.           

1   Магазин П/П 

Кравчук А.В. , 

вул. 

О.Захарчука, 36, 

с. Гавришівка 

пандус 

відсутній 

 

пандусу  не 

потребує 

 

20.11.2018 

секретар 

сільської 

ради Вовк 

І.Ю. 

    вхід в будівлю 

 
 

2   Магазин СПД 

Коваль , вул. 

Шкільна, 1 с. 

Гавришівка 

пандус 

відсутній 

 

пандусу 

потребує 

 

20.11.2018 

секретар 

сільської 

ради Вовк 

І.Ю. 

    вхід в будівлю 

 
 

3   Магазин П/П 

Лисюк О.Д., вул. 

Подільська, 5 с. 

Гавришівка  

пандус 

відсутній 

 

необхідно 

встановити 

пандус згідно 

з вимогами 

ДБН 

19.11.2018 

землевпорядн

ик Берецька 

Н.В. 

    вхід в будівлю 

 
            

ХII. Науково-дослідні 

установи, проектні і 

         



громадські організації 
(науково-дослідні інститути, 

проектні організації. 

Інформаційні центри, 
установи громадських 

організацій, установи 

кредитування, страхування 
та комерційного 

призначення,). 

            

ХІII. Будинки, споруди та 

приміщення 

транспорту, 

призначені для 

безпосереднього 

обслуговування 

населення  
(вокзали усіх видів 
транспорту, контори 

обслуговування пасажирів та 

транспортні агентства, 
касові павільйони тощо). 

         

            

ХIV. Будинки, споруди та 

приміщення 

комунального 

господарства  
(житлово-експлуатаційні 

заклади, філії "Водоканал", 

"Тепрокомуненерго", 
газопостачання, 

електропостачання 

громадські туалети, 
установи для громадянських 

обрядів, поховальні бюро, 

крематорії, 
багатофункціональні 

будинки та комплекси, що 

включають приміщення 

різного призначення тощо). 

         

1   КП «Турбота» 

Стрижавська 

селищна рада 

Пандуси 

відсутні. 

Відповідає 

вимогам ДБН 

В.2.2-17:2006. 

       

            

ХV. Фінансові установи 
(банки, ломбарди) 

         

            

XVI. Заклади зв’язку 
(головпоштамти, пошти, 

філії"Укртелеком" тощо) 

         



1 Пошти  Гуменське 

поштове 

відділення 

зв’язку, вул.. 

Липовецька 8,  

с. Михайлівка, 

«Укрпошта» 

Ширина 

дверей, пороги 

відповідають 

вимогам ДБН 

Потребує: 

встановлення 

пандуса, 

розташування 

піктограм 

02.11.2018 р.      

2   Відділення 

зв’язку, вул. 

Українська 116а, 

на балансі 

Вінницького 

поштампу 

Пандусу не 

потребує 

 26.10.2018 

Романюк 

Л.Х. 

     

3 ВПЗ 

«Малі 

Крушлин

ці» 

 Приміщення 

контори, пров. 

Незалежності,2 

с. Малі 

Крушлинці 

ТОВ «СТОВ 

«Малі 

Крушлинці» 

Сходи, 

Поручень, 

Дверні прорізи, 

пороги 

Встановлення 

пандуса 

 

01.11.2018 10,00 

 

0,00  

березень 

2019 

 

грудень 

2019 

 

            

XVII Об’єкти вулично-

дорожньої мережі 
(перехрестя вулиць; підземні 

переходи; переходи на 
магістралях державного 

значення, які проходять 

дерез населені пункти (в т.ч. 
підземні та надземні 

переходи); мости, майдани, 

пішохідні маршрути. 

         

           

 
 

Голова Вінницької державної адміністрації                   _______________________________________                              М.ДЕМЧЕНКО 

                                                                                                                                          підпис 

 

«_____»___________ 2018 р.   



ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН ОБ’КТІВ ЖИТЛОВОГО, ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

(із визначенням потреби дообладнання об’єктів засобами доступності для МГН) окремо по ОТГ 
 

 

№ 

п/п 

 

Групи 

об’єктів 

 

 

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 

 

Дата 

обстеження, 

виконавець 

 

Необхідний 

обсяг 

фінансування

робіт 

із 

дообладнання

засобами 

доступності 

(тис.грн.) 

 

Фактичне 

фінансування 

(тис.грн.) 

 

Термін 

виконання робіт 

 

Фотофіксація 

виконаних 

робіт 

Дата 

початку 

робіт 

 

Дата 

завершення 

робіт  

І. Адміністративні 

будинки  
(органи місцевого 

самоврядування, суд, 

прокуратура, нотаріальна 
контори, бюро технічної 

інвентаризації, архіви тощо) 

інші підприємства та 
організації загального 

доступу) 

        - прилегла терито-рія; 
- входи в будівлю пандуси з 

поручнями, сходи, двері, 

пороги, тамбур; 
- вестибюль; 

- коридори, двері, пороги 

- ліфти; 
- туалетні примі-щення; 

-інформація щодо 

розташування при-міщень, 
різно-манітні піктограми 

тощо. 

1  

 

Вороновицька 

селищна рада 

 

 ---- 

 

 

Смт.Вороновиця  

вул.Козацький 

шлях ,60 

 

пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері); 

прилегла 

територія; 

відсутність 

порогів, 

широкі двері, 

широкі 

коридори.кноп

ка виклику; 

наявність для 

паркування 

автотранспорту 

для МГН. 

доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники); 

 наявність 

доступного і 

пристосовано

го для 

неповносправ

них туалету; 

означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

 

 

24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

 

--- 

   

 



тактильні 

таблички . 

2  

 

 

ЦНАП 

 

 

--- 

 

 

Смт.Вороновиця  

вул.Козацький 

шлях ,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вхід/вихід 

(двері); 

прилегла 

територія; 

відсутність 

порогів, 

широкі 

двері,наявність 

для паркування 

автотранспорту 

для МГН. 

 

Використанн

я контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички. 

 

 

 

 

29.10.2018 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

--- 

  

 
3 Комарівська 

сільська рада 

 

 

 

 

 

с. Комарів  

вул. 

Михайлівська,30 

вхід/вихід 

(двері). 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю 

та МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспор

ту; 

доступний 

заїєд до 

приміщення ; 

пороги 

;пандус з 

поручням ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

 

 

 

 

1.11.2018 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

--- 

  

 



таблички; 

кнопка 

виклику. 

4 Сільська рада  Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус Зменшити 

нахил 

Пандуса, 

встановити 

поручні 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

    Вихід на другий 

поверх лише сходи 

5   Якушинецька 

сільська рада 

с. Якушинці, 

вул. Новоселів, 1 

є в наявності - 20.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
6   Ксаверівський 

старостинський 

округ 

Якушинецької 

сільської ради 

 

Не вимагається 

 

 

- 

 

 

 

20.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
7   Майданський 

старостинський 

округ 

Якушинецької 

сільської ради 

Не вимагається 

 

 

- 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
            

ІІ. Заклади соціального 

призначення 
(територіальні центри 

соціального обслуговування, 
будинки нічного перебування, 

центри реінтеграції, 

соціальної адаптації, 
соціальні готелі, будинки-

інтернати загального та 

спеціального типу, центри 
зайнятості населення тощо). 

         



1 Комунальна 

установа 

«Обл.пансіона

т для осіб з 

івналідністю 

та осіб 

похилого 

віку» 

Вороновицька 

філія 

 

 

--- 

 

Смт. 

Вороновиця  

вул. Гагаріна ,24 

 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН;  

вхід/вихід 

(двері); 

прилегла 

територія; 

відсутність 

порогів, 

широкі 

двері,наявність 

для паркування 

автотранспорту 

для МГН; 

наявність 

доступного і 

пристосованог

о для 

неповносправн

их 

туалету,душу. 

 

 

 

 

 

 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички; 

кнопка 

виклику . 

 
 

 

02.11.2018 

 

  

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації  

   

 
 

 

 

 

 

 

2  

Комунальний 

заклад 

«Обласний 

комплексний 

центр надання 

соціальних 

послуг»  

 

 

 

---- 

смт. 

Вороновиця, 

вул. Гагаріна, 

буд.206 

 

проводиться 

капітальна 

реконструкція 

будівлі з 

урахуванням 

потреб для осіб 

з інвалідністю 

та МГН 

  

 

30.10.2018 

 

 

Департамент 

капітального 

будівництва ; 

фінансування з 

фонду 

регіонального 

розвитку 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

з 10.08.2018 

 

 

очікується 

у другому 

кварталі 

2019 року 

 

 

 

 



 

3  

 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

2018  

смт.Вороновиця 

, 

вул.Козацький 

шлях 60  

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

; 

доступний 

заїєд до 

приміщення 

;пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері); 

відсутність 

порогів. 

 

означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички. 

 

 

 

1.11.2018 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

--- 

  

 

 
            

ІІІ. Багатоповерхові 

житлові будинки, 

гуртожитки, готелі, 

кемпінги, будинки 

відпочинку. 

         

1   Багатоповерхови

й житловий 

будинок 

(Iсекція) по вул. 

Одеська, 3                    

с. Зарванці. 

ЖБК-Барський 

є в наявності - 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

2   Багатоповерхови

й житловий 

будинок 

(IIсекція) по вул. 

Одеська, 3                    

с. Зарванці. 

ЖБК Барський 

є в наявності - 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 



3   Багатоповерхови

й житловий 

будинок 

(IIIсекція) по 

вул. Одеська, 3                    

с. Зарванці. 

ЖБК Барський 

є в наявності - 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

            

IV. Заклади освіти 
(дошкільні навчальні заклади 
загальнорозвиваючі і 

компенсуючого типу,будинки 

дитини та дошкільні дитячі 
будинки, загальноосвітні та 

спеціалізовані школи, 

професійно-технічні та вищі 
навчальні заклади, 

інститути підвищення 

кваліфікації) ) 

         

1  

 

 

Воронови

цька 

ЗСШ I-

IIIст. №1 

 

 

 

--- 

 

смт.Вороновиця 

вул. Гагаріна ,2 

 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

; 

пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері); 

наявність 

доступного і 

пристосованог

о для 

неповносправн

их туалету. 

 

 

 

тактильні 

таблички ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

наявність 

інформаційни

х 

табло/піктогр

ам; 

доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники; 

наявність 

доступного і 

пристосовано

го для 

неповносправ

них туалету. 

 

 

 

 

 

29.10.2018 

 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

  

 

 

 

--- 

 

 



2 Воронови

цьке ПТУ 

№ 14 

 

--- 

 

смт.Вороновиця  

вул..Гагаріна ,1 

 

вхід/вихід 

(двері); 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

;частково 

наявні пандуси 

з поручням. 

 

 

 

 

доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники); 

тактильні 

таблички ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

наявність 

інформаційни

х 

табло/піктогр

ам. 

 відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

    

 

 

 
 

Їдальня ПТУ-№14 

 

3         

 

 

 

 

    ДНЗ                

    

«Ромашк

а» 

    

 

 

 

      _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Вороновиця 

вул.Гагаріна,29 

вхід/вихід 

(двері); 

широкі 

коридори,панд

ус з поручням; 

прилегла 

територія. 

 

 

не враховано 

безперешкод

ного доступу 

для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами. 

     

 



4  

 

 

ДНЗ 

«Веселка

» 

 

    ---- 

 

 

смт.Вороновиця 

вул.Молодіжна 

,53 

 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН;  

вхід/вихід 

(двері). 

 

 

 

не враховано 

безперешкод

ного доступу 

для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами. 

 відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

  

 

 

--- 

 

 
5  

 

 

 

НВК ; 

ДЗН 

«Сонечко

» 

 

--- 

 

с.Комарів  

вул. 

Михайлівська,14

-а 

 

 

вхід/вихід     

(двері); 

наявність 

доступного і 

пристосованог

о для 

неповносправн

их туалету; 

пандус з 

поручням; 

прилегла 

територія. 

 

 

 

 

Для НВК 

СЗШ I-III ст., 

та ДНЗ 

 : доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники). 

тактильні 

таблички ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

пандус з 

поручням; 

прилегла 

територія. 

 

 

 

 

 

31.10.2018 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

  

 

 

---- 

 

 
 

ДНЗ «Сонечко» 

 



 
 

НВК 

6 Лука-

Мелешкі

вська 

школа 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

  4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

7 Прибузь 

ий НВК 
 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус - 
 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

8 Іванівськ

а школа 
 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

  4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

9 Яришівсь

ка школа 
 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

  4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

10 Дитячий 

садок с. 

Лука-

Мелшків

вська 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус Зменшити 

нахил 

Пандуса, 

встановити 

поручні 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

11 Дитячий 

садок 

Яришівк

а 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

        

12 Дитячий  Лука-         



садок 

Іванівка 
Мелешківська 

ОТГ 
13   Якушинецька 

середня 

загальноосвітня 

школа I-III 

ступенів –

гімназія 

(з продовженням 

днем) 

с. Якушинці, 

вул. Б. 

Хмельницького 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

Встановити 

пандус 

26.11.2018 р. 

Слободюнюк 

Є.В. 

    

 

14   Зарванецька 

загальноосвітня 

середня школа I-

II ступенів 

с. Зарванці, вул. 

Клубна, 1 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

Встановити 

пандус 

20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
15   Філія 

Зарванецької 

загальноосвітньо

ї  школи I-II 

ступенів 

С. Зарванці 

Не вимагається  - 26.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В.. 

    

 
16   Ксаверівська 

загальноосвітня 

школа I ступеня 

С. Ксаверівка, 

вул. Соборна 

є в наявності - 26.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В.. 

    

 
17   Лисогірська 

загальноосвітня 

школа I ступеня 

С. Лисогора, вул. 

Ярослава 

Мудрого 

є в наявності - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
18   Якушинецький 

дитячий  

дошкільний 

навчальний 

заклад 

«Барвінок» 

С. Якушинці, 

вул. Б. 

Не вимагається - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 



Хмельницького, 

70 

19   Ксаверівський 

дитячий 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

«Росинка» 

є в наявності - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
20   Майданський 

дитячий 

дошкільний 

«Малятко»  

Не вимагається - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
            

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) 

         



1  

 
Воронов

ицька 

АЗПСМ 

 

 

 

 

      ---- 

 

 

смт.Вороновиця 

вул.Гагаріна ,20 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

; 

пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері). 

 

 

 

доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники); 

 наявність 

доступного і 

пристосовано

го для 

неповносправ

них туалету; 

означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором. 

 

 

 

 

1.11.2018 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

--- 

  

 

2  

 

 
ФАП 

 для 

надання 

медични

х послуг 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

с.Комарів  

вул. 

Михайлівська 

,16 

 

 

 

 

пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері). 

 

 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю 

та МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспор

ту ; наявність 

порогів ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором. 

 

 

31.10.2018 

 

 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

 

 

---- 

  

 



3 Хірургіч

но-

терапевт

ичне 

відділен

ня 

 смт. Вороновиця 

вул. Гагаріна 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

; вхід/вихід 

(двері);пандус; 

наявність 

доступного і 

пристосованог

о для 

неповносправн

их 

туалету,душу . 

означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички з 

шрифтом 

Брайля ; 

доступність 

до усіх 

поверхів у 

приміщенні(л

іфти, 

ескалатори,пі

дйомники). 

 

 

 

 

29.10.2018 

 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

 

---- 

  

 

4     

 

Аптека 

 

 

 

 

-- 

 

 

смт.Вороновиця 

вул.Козацький 

шлях,68 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН; 

наявність 

паркування 

автотранспорту

; вхід/вихід 

(двері). 

 

означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички з 

шрифтом 

Брайля . 

 

 

 

 

 
02.11.2018 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

---- 

  

 



5  

 
Аптека 

 

 

 

 

 смт.Вороновиця 

вул. Молодіжна 

10-а 

вхід/вихід 

(двері); пандус. 

наявність 

паркування 

автотранспор

ту; означення 

місцезнаходж

ення 

(піктограми) ; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички з 

шрифтом 

Брайля ; 

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю 

та МГН;). 

 

 

   

 

---- 

  

 

6 Лука-

Мелешкі

вська 

лікарня 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус Зменшити 

нахил 

Пандуса, 

встановити 

поручні 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

7   Якушинецький 

фельшерсько-

акушерний 

пункт 

Не 

потребується 
- 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В.. 

    

 
8   Зарванецький 

фельшерсько-

акушерний 

пункт 

Не 

потребується 

- 20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 



9   Ксаверівський 

фельшерсько-

акушерний 

пункт 

Не 

потребується 

- 20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
10   Вінницька 

районна 

державна 

лікарня 

ветеринарної 

медицини, 

Якушинецька 

ОТГ 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

Встановити 

пандус 

20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

            

VI. Заклади відпочинку та 

туризму  
(готелі, мотелі, кемпінги та 

інші засоби тимчасового 
розміщення (проживання)). 

         

1   Готельно-

ресторанний 

комплекс 

«Родинний 

затишок» 

с. Якушинці, 

вул. Б. 

Хмельницького, 

2а 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

Встановити 

пандус 

20.11.2018 р. 

Слободянюк. 

Є.В. 

    

 

2   Готельно-

ресторанний 

комплекс 

«Подільський 

двір» 

с. Якушинці, 

вул.  

є в наявності - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

3   Торгівельний 

центр «Вікторія» 

С. Зарванці, вул. 

Мирна 20 

є в наявності - 20.11.2018 р.     

 
            

VII. Фізкультурно-

оздоровчі та 

спортивні заклади 

         



(відкриті фізкультурно-
спортивні споруди. 

фізкультурно-спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі 
комплекси, стадіони, 

басейни, спортивні школи, 

фітнес клуби, спортивні 
споруди та території 

атракціонів, пляжі). 

1  

 

Фізкульт

урно-

спортив

ний зал 

при 

СШЗ I-

IIIст. №1  

(на 2му 

поверсі) 

 

 

 

 

 

--- 

смт.Вороновиця  

вул.Гагаріна 2 

вхід/вихід 

(двері). 

не враховано 

безперешкод

ного доступу 

для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами. 

 

 

 
28.10.2018 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

--- 

   

            

VIII. Культурно-видовищні 

заклади та заклади 

дозвілля  
(театри, концертні зали, 

кінотеатри, цирки, 
бібліотеки, музеї, виставки, 

клуби, центри культури, 

культові будинки, споруди та 

комплекси). 

         

1 Будинок 

культур

и с.Лука-

Мелешкі

вська 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус Зменшити 

нахил 

Пандуса, 

встановити 

поручні 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

2 Будинок 

культур

и 

с.Іванівк

а 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус  4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

3 Будинок 

культур

и с. 

Цвіжин 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

 - 4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

4 Будинок 

культур

и с. 

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

Пандус Зменшити 

нахил 

Пандуса, 

4.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     



Тютьки встановити 

поручні 
5   Будинок 

культури 

Якушинецької 

сільської ради 

с. Якушинці, 

вул. Новоселів, 1 

є в наявності - 20.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
6   Будинок 

культури  с. 

Зарванці вул. 

Клубна 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

- 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

Власні кошти    

 
7   Будинок 

культури с. 

Майдан 

є в наявності - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В.. 

    

 
8   Будинок 

культури с. 

Ксаверівка 

є в наявності - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
            

IХ. Підприємства 

торгівлі та 

громадського 

харчування  
(підприємства роздрібної 

торгівлі, заклади 

ресторанного господарства, 

тощо). 

         



1 магазин«

Арата», 

ринок 

  

смт.Вороновиця 

вул..Козацький 

шлях,43 а 

 

пандус з 

поручням; 

вхід/вихід 

(двері);  

облаштована 

прилегла 

територія для 

потреб осіб з 

інвалідністю та 

МГН;); 

наявність 

паркування 

автотранспорту

. 

 

 

пороги; 

 

 

 

 
 

28.10.2018 

 

 

відсутність 

проектно -

кошторисної 

документації 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

--- 

 

 

2   Магазин 

«Продуктова 

крамничка» 

вул. Мирна, 158, 

с. Зарванці  

є в наявності - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
3   Магазин 

«Господарчі 

товари для 

дому» 

с. Зарванці, вул. 

Мирна 

є в наявності - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
4   Магазин 

«Продукти» 

с. Зарванці, вул. 

Мирна 

Не вимагається - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
5   Магазин 

«Продукти» 

с. Майдан 

Не вимагається - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 



6   Магазин 

продовольчих 

товарів 

«Анастасія» 

є в наявності - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
7   Магазин 

продовольчих 

груп товарів 

с. Якушинці 

Не вимагається - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
8   Магазин 

«Продукти» 

Барське шосе 

є в наявності - 26.11.2018 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

            

Х. Підприємства 

побутового 

обслуговування 
(комплексні підприємства 

побутового обслуговування, 
лазнево-оздоровчі комплекси, 

хімчистки, пральні тощо) 

         

            

ХI.           

            
ХII. Науково-дослідні 

установи, проектні і 

громадські організації 
(науково-дослідні інститути, 

проектні організації. 
Інформаційні центри, 

установи громадських 

організацій, установи 
кредитування, страхування 

та комерційного 

призначення,). 

         

            

ХІII. Будинки, споруди та 

приміщення 

транспорту, 

призначені для 

безпосереднього 

         



обслуговування 

населення  
(вокзали усіх видів 

транспорту, контори 

обслуговування пасажирів та 
транспортні агентства, 

касові павільйони тощо). 

1   Вінницька 

митниця 

с. Зарванці, вул. 

Хмельницьке 

шосе, 7-ий 

кілометр 

Не вимагаеться - 20.11.2018 р 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
            

ХIV. Будинки, споруди та 

приміщення 

комунального 

господарства  
(житлово-експлуатаційні 

заклади, філії "Водоканал", 
"Тепрокомуненерго", 

газопостачання, 

електропостачання 
громадські туалети, 

установи для громадянських 

обрядів, поховальні бюро, 
крематорії, 

багатофункціональні 

будинки та комплекси, що 
включають приміщення 

різного призначення тощо). 

         

1 КП 

“Лука-

Благоуст

рій” 

 Будинок 

культури с.Лука-

Мелешківська, 

Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

  2.10.2018 
Кириленко 

В.А 

     

2   ТОВ «Газпоста-

чсервіс» 

с. Зарванці, вул. 

Зарічна, 4 а 

Не вимагається - 20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
3   СКЕП 

«Сількомсервіс» 

с. Зарванці вул. 

Зарічна, 4а 

Не вимагається - 20.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 



            

ХV. Фінансові установи 
(банки, ломбарди) 

         

1  

 

МАФ 

«Приват

банк» 

 

 

 смт.Вороновиця 

вул. Козацький 

шлях 60 

 наявність 

паркування 

автотранспор

ту; 

доступний 

заїєд до 

приміщення ; 

пороги; 

використання 

контрасних 

кольорів для 

орієнтування 

людей із 

зниженим 

зором; 

тактильні 

таблички;  

 

 

 
26.10.2018 

    

 

            

XVI. Заклади зв’язку 
(головпоштамти, пошти, 

філії"Укртелеком" тощо) 

         

1  

 

 
Пошта 

 

 

 смт. Вороновиця 

вул. Козацький 

шлях  53 

 пандус з 

поручням; 

кнопка 

виклику 

 

 

 

 
27.10.2018 

    

 
2 Пошта 

с. Лука-

Мелешкі

вська  

 Лука-

Мелешківська 

ОТГ 

  Зробити все 3.10.2018 
Кириленко 

В.А. 

     



3   Якушинецьке 

відділення 

«Укрпошта» 

с. Якушинці 

Не вимагається - 26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 

4   Відділення 

«Нова пошта» 

с. Ксаверівка, 

вул. 

Хмельницьке 

шосе 

Потребує 

приведення у 

відповідність 

Встановити 

пандус 

26.11.2018 р. 

Слободянюк 

Є.В. 

    

 
            

XVII Об’єкти вулично-

дорожньої мережі 
(перехрестя вулиць; підземні 

переходи; переходи на 

магістралях державного 
значення, які проходять 

дерез населені пункти (в т.ч. 

підземні та надземні 
переходи); мости, майдани, 

пішохідні маршрути. 

         

1      

 

    М-12 

 

смт.Ворон

овиця 

 

 

 

знак пішохідного 

переходу 

безпека шляху 

руху; 

безпечний 

наземний 

перехід; 

бордюри згідно 

норми 

 

 

27.10.2018 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

     ----- 

  

 

 

            

 
Голова Вінницької державної адміністрації                   _______________________________________                              М.ДЕМЧЕНКО 

                                                                                                                                          підпис 

 

«_____»___________ 2018 р. 


