
     

 

           Інформація по виконанню Міської комплексної цільової програми «Київ 

без барєрів на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 460/6511, та створені безперешкодного доступу до               

житлових будинків для осіб з обмежиними фізичними можливостями                

у 2018 році та І-ІІ-ІІІ кварталі 2019 року.                                                      

 Станом на 22.01.2020 

   

   

2018 рік 

 

  

 Житловий 

будинок 

вул. Ю.Іллєнка, 9 Встановлення 

пандусу на сходах 

ганків. 

 

 

 

 

   
 

На ганку облаштовано з’їзд 

для колясок. 

 Житловий 

будинок 

вул. О.Теліги, 5а Встановлення 

пандусу на  

сходах ганків 

Інформація про проживання 

в будинку інваліда-

колясочника відсутня. 

Необхідності в облаштуванні 

спуску для коляски немає. 

 Житловий 

будинок 

вул.  

І.Турчина, 12, кв. 6 

Встановлення 

пандусу на  

сходовій клітині 

Інформація про проживання 

в будинку інваліда-

колясочника відсутня. 

Необхідності в облаштуванні 

спуску для коляски немає. 

  вул.  

Велика Житомирська, 4 

Пониження 

бордюрного 

каменю  

Понижено 

Фото відсутнє 

(поліція не дозволила 

фотографувати – поряд 

готель «Континенталь»)   

  вул.  

Велика Житомирська, 12 

 

Пониження влаштовано 

біля будинку на вул.  

Велика Житомирська, 10 

 

Пониження 

бордюрного 

каменю  

Понижено 

 
 

 

 
    



  2019 рік 

 
 Житловий 

будинок 

вул.  Ризька, 8 Встановлення 

пандусу на сходах 

ганків. 

 

Інформація про проживання 

в будинку інваліда-

колясочника відсутня. 

Необхідності в облаштуванні 

спуску для коляски немає. 

 Житловий 

будинок 

вул. Стрітенська, 17 

кв. 4 

(ОСББ «Академічна 

садиба») 

Влаштування 

з’їзду на сходах 

ганку 

 

 

 
 Житловий 

будинок  

вул. Щусєва, 10-а 

  кв 122 

 

(ЖБК «Десна») 

Влаштування 

з’їзду на сходах 

ганку 

(влаштовано, але 

необхідно 

переробляти під 

розміри іншої 

коляски)  

 Житловий 

будинок 

вул.  

М. Берлінського, 23/8 

кв5 

Встановлення 

пандусу на  

сходовій клітині 

Влаштовано спуск для 

інвалідної коляски власними 

силами батьків дитини-

інваліда до другого поверху 

 
 

 
 

 
 Житловий 

будинок 

вул. Нагірна, 12 Встановлення 

пандусу на  

Інформація про проживання 

в будинку інваліда-



сходових клітинах колясочника відсутня. 

Необхідності в облаштуванні 

спуску для коляски немає. 

 Житловий 

будинок 

пров. Тбіліський, 3-а,  

1 підїзд   

 

(ЖБК «Конструктор») 

Встановлення 

пандусу на  

сходових клітинах 

Влаштовано з’їзд 

(деревянний відкидний 

поміст) 

 
     

  вул. Краснодарська, 44 

 

(ЖБК «Нивки») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

 
  пр. Перемоги, 12 

 

(ЖБК «Енергетик») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

  
 

  
  вул. Салютна,27 

і  

вул. Салютна, 29а 

 

(один і той же виїзд) 

Пониження 

бордюрного 

каменю  

Понижено 

 
  вул. Саратовська, 6/42 

 

виїзд через проїзд 

будинку на  

вул. Саратовській, 6 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 



 
 

  вул. Стрітенська, 17 

 

(ОСББ «Академічна 

садиба») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

 
 

  пров. Тбіліський, 3-а 

 

(ЖБК «Конструктор») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Будинок в дворі – ніякого 

пониження не потребує. 

 
 

  вул. О.Теліги, 1-а 

 

(ЖБК «Автомобіліст») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

  
  вул. Шамрила, 21 

 

(ЖБК «Вимпел») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

  
  вул. Щусєва, 10-а 

 

(ЖБК «Десна») 

Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

 



     

 2020 рік    

 Житловий 

будинок  

вул. Дмитрівська, 96/98 

І під’їзд  

Інформація про 

проживання в 

будинку інваліда-

колясочника 

відсутня. 

Звернень про 

необхідність 

влаштування 

з’їзду на сходах 

ганку не 

надходило. 

Необхідності в облаштуванні 

спуску для колясок немає. 

 Житловий 

будинок  

вул. О.Гончара, 96  Інформація про 

проживання в 

будинку інваліда-

колясочника 

відсутня. 

Звернень про 

необхідність 

влаштування 

з’їзду на сходових 

клітинах не 

надходило. 

 Облаштувано спуск для 

колясок на ганку. 

 

  вул. Прорізна, 4 Пониження 

бордюрного 

каменю 

Понижено 

 
  бульвар Т. Шевченка, 2 Пониження 

бордюрного 

каменю 

понижено 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського 

району  м. Києва»,  483-46-94 
 

             
 

 


