
№
 
п/
п

перелік об"єктів адреси види робіт 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис. грн 

Виконавці
заходів

1 Будівлі адміністративної сфери:                                                                       
Управління містобудування, 

архітектури та землекористування  
Шевченківської РДА

 вул. Кирпоноса, 12 Встановлення пандусу на сходах ганку  50, 0  Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація   ( Управління 

містобудування, архітектури та 
землекористування  Шевченківської РДА)    

2. Управління  праці та соціального 
захисту населення Шевченківської 

РДА 

      проспект   Перемоги,5 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0  Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація (Управління  праці та 

соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)    

3. Управління  праці та соціального 
захисту населення Шевченківської 

РДА 

проспект   Перемоги,15 Встановлення пандусу на сходах ганку 50.0  Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація (Управління  праці та 

соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)    

4.  Шевченківська районна в місті 
Києві державна адміністраці

бульвар Т. Шевченка, 26/4 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0  Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністраці

Всього: 300.0

5. Управління містобудування, 
архітектури та землекористування  

Шевченківської РДА                                 

вул. Кирпоноса, 12 Встановлення кнопки виклику на сходах ганку 2.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація ( Управління 

містобудування, архітектури та 
землекористування  Шевченківської РДА)    

Всього: 2.0

6. Управління  праці та соціального 
захисту населення Шевченківської 

РДА 

 проспект   Перемоги,5 Попереджувальне маркування рельєфним 
іншоструктурним покриттям сходів на вході та 

всередині будівель

10.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація (Управління  праці та 

соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)    

7. Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

                                                                                                                                                                                                                                                    
вул. Б. Хмельнмцького, 24

Попереджувальне маркування рельєфним 
іншоструктурним покриттям сходів на вході та 

всередині будівель

10.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Всього: 20.0

Фінансування у  2018 році заходів міської копмплексної цільової програми
«Київ без бар»єрів» на 2018-2021 роки    

Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації

                                                     
Додаток  1
до  розпорядження   Шевченківської районної в місті Києві  державної 
адміністрації
від ____________ № ___ ___________



8. Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

вул. Б. Хмельницького. 24 Облаштування  позначеного спеціальною 
піктограмою місця для особистого 

автотранспорту маломобільних груп населення 
поблизу входу, але не далі  

50 м:

5.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

9. Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

бульвар Т. Шевченка, 26/4 Облаштування  позначеного спеціальною 
піктограмою місця для особистого 

автотранспорту маломобільних груп населення 
поблизу входу, але не далі  

50 м:

5.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

10. Управління  праці та соціального 
захисту населення Шевченківської 

РДА 

проспект Перемоги,5; Облаштування  позначеного спеціальною 
піктограмою місця для особистого 

автотранспорту маломобільних груп населення 
поблизу входу, але не далі  

50 м:

5.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)  

Всього: 15.0

11 Заклади соціального сфери:                                 
Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 
послуг) Шевченківського району                    

м. Києва  

вул. Сальського Володимира, 33 Встановлення пандусу  на сходах ганку та   
сходових клітинах 

100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)

12.  Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району                    
м. Києва  

вул. Білоруська, 11 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)

Всього: 200.0

13. Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району                      
м. Києва 

вул. Сальського Володимира, 33 Встановлення кнопки виклику на сходах ганку 2.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)

14. Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району                      
м. Києва 

вул. Половецька, 14 Встановлення кнопки виклику на сходах ганку 2.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)

Всього: 4.0

15. Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району                      
м. Києва 

вул. Сальського Володимира, 33 Попереджувальне маркування рельєфним 
іншоструктурним покриттям сходів на вході та 

всередині будівель

10.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління  

праці та соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)

Всього: 10.0



16. Заклади освітньої сфери:                      
СШ №53 

вул. Б. Хмельницького, 16/18                                                                                Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

17.  СШ №38 вул. Гоголівська, 31 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)
18. Інтернат №20             вул. Грекова, 2    Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                  (Управління 
освіти Шевченківської РДА)

19.  СШ №95 вул. Д. Щербаківського, 61-Г       Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

20. СШ №24 вул. О. Теліги, 15-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

21. СШ №97                 вул. О. Теліги, 5                 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

22. Інтернат №8               вул. Олегівська, 42 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

23. Інтернат №23                 вул. Салютна, 11-А  Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

24. СШ №27  вул. Туполєва, 20-Є Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  (Управління 

освіти Шевченківської РДА)

25. ДНЗ № 110 вул. Б. Хмельницького, 88, 61 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

(Управління освіти Шевченківської РДА)
26. ДНЗ №130 вул. Білоруська, 15-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

27. ДНЗ №323 вул. Грекова, 16 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

(Управління освіти Шевченківської РДА)
28. ДНЗ №74 вул. Невська, 4-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

29. ДНЗ №429 вул. О. Теліги, 25/29 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

(Управління освіти Шевченківської РДА)



30. ДНЗ №11 проспект Перемоги, 23-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

(Управління освіти Шевченківської РДА)
31. ДНЗ №54 вул. Софіївська, 23 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

32. НВК «Пізнайко» вул. Дегтярівська, 6-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               

(Управління освіти Шевченківської РДА)
33. Шевченківець вул. Січових Стрільців, 27 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

Всього: 2226.6
34. Заклади культурної сфери:     

бібліотека ім. Скляренка 
вул. Гончарова, 75 Встановлення кнопки виклику на сходах ганків 3.0 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)

Всього: 3.0

35.                  Парк імені Т.Г. Шевченка вул. Терещенківська Встановлення пандусу на сходах 100.0 Комунальне підприємство по утриманню 
зелених насаджень Шевченківського району м. 

Києва

Всього: 100.0
36. Житлові будинки вул. Січових Стрільців,103, 7 

під’їзд
Встановлення пандусу на сходах ганків та 

сходових клітинах
150.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

37. вул.Д.Щербаківського,64А,                  
4 поверх, 1 під’їзд

Встановлення пандусу на сходах ганків та 
сходових клітинах

150.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
Всього: 300.0

38. вул. Мельникова, 9 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
39. вул. Ружинська, 20,  3 під’їзд Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

40. вул. О. Теліги, 5-А, кв.30 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

41. вул.Д.Щербаківського, 49Г, кв.75 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА



42. вул.Д.Щербаківського, 49Д, 
кв.153

Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

43. вул.Д.Щербаківського, 66А, кв.46, 
4 під’їзд

Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
Всього: 480.0

44. вул. Коперника, 13/15, 2 під’їзд Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

45. вул. Мельникова, 87, кв.83 Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
46. вул. Салютна, 12/62, кв.12,                      

1 під’їзд; 
Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

47. вул. І. Турчина, 12, кв. 6 Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
Всього: 280.0

48. вул. Велика Житомирська, 4 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

49. вул. Велика Житомирська, 12 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

Всього: 20.0

Всього разом: 3,960.60







№
 
п/
п перелік об"єктів адреси види робіт 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис. грн 

Виконавці
заходів

1. Будівлі адміністративної сфери:    
Управління  праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 
РДА   

 проспект   Перемоги,5 Облаштування санвузлів відповідно до вимог 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація (Управління  праці та 

соціального захисту населення 
Шевченківської РДА)    

Всього: 100.0

2. Заклади соціальної сфери:                                 
                  Шевченківський 

районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

вул. Коперника,10 Попереджувальне маркування рельєфним 
іншоструктурним покриттям сходів на вході та 

всередині будівель:

10.0 Шевченківський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Всього: 10.0

3. Заклади освітньої сфери:                      
    СШ №58

пров. Алли Горської, 3

   

Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

4.  СШ №199 вул. Бакинська, 12 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)
5. СШ №25             вул. Володимирська, 1 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                  
(Управління освіти Шевченківської РДА)

6. СШ №175 вул. Д. Щербаківського, 58-А      Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

7. СШ №1 вул. Делегатський, 1/28 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

Фінансування у  2019 році заходів міської копмплексної цільової програми
«Київ без бар»єрів» на 2018-2021 роки    

Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації

                                                     
Додаток  1
до  розпорядження   Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації
від ____________ № ___ ___________



8. СШ №101 вул. Коперника, 8 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

9. СШ №61 вул. Мельникова, 39 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

10 СШ №106            вул. Некрасовська, 4 А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

11 Гімназія №48 вул. Прорізна, 14 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

12 СШ №57 вул. Прорізна, 19 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

13 СШ №70 вул. Пугачова, 10 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

14 СШ №49
                         

вул. Ярославів Вал, 27 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

15 Гімназія №172
                       

 вул. Ружинська, 30-32 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

16 СШ №169
      

  вул. В. Сальського, 2 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

17 Тех. ліцей
               

       вул. Щусєва, 20 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

18 ДНЗ №530
                         

 пров. Артилерійський, 1-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

19 ДНЗ №26     вул. Володимирська, 16 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

20 ДНЗ №545
                   

 вул. Гоголівська, 27-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

21 ДНЗ №541           вул. Гоголівська, 8-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)



22 ДНЗ №346
          

вул. Д. Щербаківського, 46-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

23 ДНЗ №465 вул. Д. Щербаківського, 49Г Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

24 ДНЗ №388
             

 вул. Д. Щербаківського, 51-Б Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

25 ДНЗ №467
                     

 вул. Д. Щербаківського, 57-Г Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

26 ДНЗ №387
                      

   вул. Д. Щербаківського, 60-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

27 ДНЗ №77
     

вул. Дмитрівська, 68 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

28 ДНЗ №23
                      

вул. Золотоустівська, 4-20 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

28 ДНЗ №154   вул. І.Турчина, 11 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

30 ДНЗ №173   вул. І. Турчина, 3-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

31 ДНЗ №35
       

    вул. Кудрявська, 21 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

32 ДНЗ №28    вул. Лук’янівська, 13 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

33 ДНЗ №180
              

вул. Мельникова, 28-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

34 ДНЗ №40 вул. Мельникова,51-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

35 ДНЗ №140
     

вул. Михайлівська,  24-В Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

36 ДНЗ №495  вул. О. Теліги, 43-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)



37 ДНЗ №543
              

вул. Павлівська, 6 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

38 ДНЗ №348
                  

     вул. Печенізька, 18 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

39 ДНЗ №810
                         

вул. Печенізька, 2/9 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

40 ДНЗ №67
                        

 вул. Прорізна, 13 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

41 ДНЗ №204
                     

  вул. Пугачова,  19, 19-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

42 ДНЗ №544
               

 вул. Пугачова, 16-Д Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

43 ДНЗ №292
                       

  вул. Ружинська, 11-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

44 ДНЗ №78
          

вул. Терещенківська, 11-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

45 ДНЗ №419
                    

вул. Туполєва, 16 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

46 ДНЗ №644
                    

     вул. Туполєва, 28-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

47 ДНЗ №84   вул. Шпака, 4 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

48 Універсум
                        

вул. Політехнічна, 3-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

49         БДТ вул. Д. Щербаківського, 18 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

Всього: 5813.9

50. Заклади культурної сфери     
бібліотека ім. А.Міцкевича 

вул. І.Франка, 16/2                                                                                   
Встановлення кнопки виклику на сходах ганків

3.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     



Всього: 3.0

51 Житлові будинки вул. Краснодарська, 44, кв.37 Встановлення пандусу на сходах ганків та 
сходових клітинах

150.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

Всього: 150.0

52 вул. Половецька, 16, кв.32 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

53 вул. Ризька,8 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
54 вул. Салютна,27, кв. 73 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури КМДА

55 вул. Стрітенська, 17, кв.4 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

56 вул. Щусєва,10-А, кв.122 Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

Всього: 400.0

57 вул. Берлінського, 23/8, кв.5; Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

58 вул. Коцюбинського, 5, 1 під’їзд Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
59 вул. Нагірна, 12 Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

60 вул.Саратівська, кв.6/42, кв. 36 Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»

61 провулок Тбіліський, 3-а, 1 під’їзд Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

Всього: 350.0

62 вул. Кравченка, 22 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

63 вул. Краснодарська,44 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

64 вул. Лук’янівська, 11 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА



65 пр.Перемоги, 12 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

66 вул. Салютна,27 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

67 вул. Салютна,29-а Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

68 вул. Саратівська, 6/42 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

69 вул. Стрітенська, 17 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

70 пров.Тбіліський,3-А Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

71 вул. О.Теліги,1-А Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

72 вул. Шамрила,21 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

73 вул. Д. Щербаківського 49-Г Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

74 вул. Д. Щербаківського, 49-Д Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

75 вул. Щусєва, 10-А Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури КМДА

Всього: 140.0

Всього разом: 6966.9







№
 
п/
п

перелік об"єктів адреси види робіт 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис. грн 

Виконавці
заходів

1. Адміністративні будівлі            
Архівний відділ

вул. Довженко,14-Б; Встановлення пандусу на сходах ганку 80.,0 Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація 

Всього: 80.,0

2. Заклади соціального сфери:                                 
                    Центр у справах сім’ї та 

жінок Шевченківського району м. 
 Києва 

вул. О. Теліги, 43 Встановлення пандусу на сходах ганку 80.0 Центр у справах сім’ї та жінок 
Шевченківського району м. Києва

Всього: 80.0

3. Заклади освітньої сфери:       СШ 
№138

вул. Січових Стрільців, 27 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

4. СШ №155 вул. Січових Стрільців, 5 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

5. СШ №139 вул. Татарська, 1 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

6. СШ №91
                        

  вул. Чеховський, 4-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

7. Гімназія №153
                            

 вул. Чорновола, 37 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

8. СШ №102
                     

вул. Шулявська, 10/12 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

Фінансування у  2020 році заходів міської копмплексної цільової програми
«Київ без бар»єрів» на 2018-2021 роки    

Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації

                                                     

Додаток  1
до  розпорядження   Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації
від ____________ № ___ ___________



9. СШ №163
                     

 вул. Я. Корчака, 30 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

10. ДНЗ №428
                  

            

   вул. Грекова, 20 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

11. ДНЗ №343
                       

                       

 вул. Грекова, 24 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

12. ДНЗ №488
               

      

   вул. Желябова, 10 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

13. ДНЗ №159
                       

               

   вул. Житкова, 7-Б Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

14. ДНЗ №79
                          

                         

  вул. Лагерна, 34 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

15. ДНЗ №647
                                      

       вул. М. Безручка, 25-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

16. ДНЗ №169
                 

 вул. Мефодіївська, 4-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

17. ДНЗ №293
                       

   вул. Ольжича, 13-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

18. ДНЗ №430
                    

вул. Парково-Сирецька, 3-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

19. ДНЗ №431
                           

вул. Парково-Сирецька, 4-Б Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

Всього: 2102.9

20 Заклади культурної сфери   
бібліотека  ім.  В. Винниченка 

вул.Кудрявська,2 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     



21 бібліотека ім. Матросова 
 

пров.Артилерійський, 1-а Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     

22 КДХШ  №7 вул. Шамрила, 15-Б Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     

23. бібліотека  № 132 
 

пров. Усурійський, 8 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     

24. бібліотека ім. Дубініна вул. О.Теліги, 35 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     

25. бібліотека 
 ім. Чернишевського 

вул. Дегтярівська, 32 Встановлення пандусу на сходах ганку 100.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)     

Всього: 600.0
26. Житлові будинки вул. Дмитрівська, 96/98,                      

     1 під’їзд;
Встановлення пандусу на сходах ганків 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

Всього: 80.0

27 вул. О. Гончара, 96 Встановлення пандусу на сходових клітинах 70.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
Всього: 70.0

28 вул. Прорізна, 4 Встановлення пониження бордюрних  каменів 
міжквартальних  тротуарів 

10.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
29 бульвар Т. Шевченка. 2 Встановлення пониження бордюрних  каменів 

міжквартальних  тротуарів 
10.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району       
м. Києва»

Всього: 20.0



Всього разом: 3032.9





№
 
п/
п

перелік об"єктів адреси види робіт 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис. грн 

Виконавці
заходів

1. Заклади освітньої сфери:                      
    СШ №28

вул. Житкова, 7-Б

   

Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

2. СШ №135 вул. М. Коцюбинського, 12-Б Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)
3. СШ №41          проспект Перемоги, 7-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   

сходових клітинах 
123.7 Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація                  
(Управління освіти Шевченківської РДА)

4. СШ №73 проспект Перемоги, 86 Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                  

(Управління освіти Шевченківської РДА)

5. ДНЗ №320
                  

             

 вул. Саратовська, 41-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

6. ДНЗ № 155 вул. Дорогожицька,18-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

7. ДНЗ №645
                        

 вул. Старокиївський, 3-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

8. НВК «Кияночка»
                        

   вул. Парково-Сирецька, 7-А Встановлення пандусів  на сходах ганків  та   
сходових клітинах 

123.7 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                               
(Управління освіти Шевченківської РДА)

Всього: 989.6

Фінансування у  2021 році заходів міської копмплексної цільової програми
«Київ без бар»єрів» на 2018-2021 роки    

Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації

                                                     
Додаток  1
до  розпорядження   Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації
від ____________ № ___ ___________



9. Заклади культурної сфери     
КДШМ №5 ім. Ревуцького 

 вул. Борщагівська, 14 Встановлення пандусу на сходах ганку 150.0 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація                                 
(Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Шевченківської РДА)                                               

Всього: 150.0

10. Житлові будинки вул. Баумана, 10, 2 під’їзд Встановлення пандусу на сходах ганку 80.0 КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району       

м. Києва»
Всього: 80.0

Всього разом: 1,219.60





1 Удосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення 
доступності

1.3 Визначити 
перелік об"єктів, 
будівель та споруд 
підприємств, 
установ та 
організацій всіх 
форм власності 
щодо потреби в 
проведенні заходів 
з доступності

2018-2021 Шевченківська 
районна в місті 
Києві державна 

адміністрація 

Міський бюджет 3960.6 6966.9 3032.9 1219.6 163 об'єкти, з них: 
адмінстративних - 

12; соцсфера-7; 
освіта-90; культура-
9; парки (сквери) - 

1; житлові - 44

49 75 29 10

Додоток до Програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн, у тому числі

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

Очікуваний результат

Показники 2018 рік

Джерела 
фінансування

№ п/п

Назва 
напрямку 
діяльності 

(приорітетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Строк 
виконання 

заходу Виконавці
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