
Координати 

(широта N, довгота 

E)

Район

Назва 

населеного 

пункту

Тип АТУ Адреса об’єкта
Порядковий 

№ об’єкта
Назва об’єкта

Дата 

обстеження

(1)Облаштування 

території, прилеглої 

до будівлі закладу 

або установи, для 

комфортного 

пересування МГН                               

відповідність до 

вимог ДБН («так» 

або «ні»)

(1)Фотофіксація

(2)Тактильні 

таблички з 

інформацією, 

зазначеною 

шрифтом 

Брайля 

відповідність 

до вимог ДБН 

(«так» або 

(2)Фотофіксація

(3)Пандус на 

вході до 

будівлі           

відповідність 

до вимог 

ДБН («так» 

або «ні»)

(3)Фотофіксація

(4)Сходи на 

вході та в 

середині 

будівлі 

відповідніс

ть до вимог 

ДБН                                                      

(«так» або 

«ні»)

(4)Фотофіксація

(5)Дверні 

прорізи 

відповідніс

ть до 

вимог ДБН                                

(«так» або 

«ні»)

(5)Фотофіксація

(6)Ліфти 

відповідність 

до вимог ДБН              

(«так» або 

«ні»)

(6)Фотофіксація

(7)Санвузли 

для МГН 

відповідніст

ь до вимог 

ДБН            

(«так» або 

«ні»)

(7)Фотофіксація

Департамент 

знаходиться на 2 

поверсі. Прийом 

громадян на 

кріслах колісних 

здійснюється на 1 

поверсі  в 

громадській 

приймапльні. 

Також на 1 поверсі 

розміщено і 

обладнано туалет.

50.880995, 31.167965
Козелецький 

район
Часнівці село вул. Братів Гжицьких, 1 3

Козелецький 

геріатричний 

пансіонат

18.01.2018 так ні так ні так так ні

51.30.15.5N       

31.14.20.3 E
Чернігів місто вул. Л. Пашина, 12 4

Чернігівський 

геріатричний 

пансіонат

22.01.2018 так ні так ні так так ні

51.891413, 31.596085
Городнянський 

район
Городня місто вул. Шевченка, 108 5

Городнянський 

психоневрологічний 

інтернат

22.01.2018 ні ні ні ні так відсутній так

51.7222553, 30.7954105
Ріпкинський 

район
Пересаж село вул. Квітнева, 1 6

Любецький 

психоневрологічний 

інтернат

22.01.2018 ні ні так ні так відсутній ні

51.914217,32.815309
Корюківський 

район
Дачне село вул. Світла,3 7

Орлівський 

психоневрологічний 

інтернат

22.01.2018 так ні так ні так відсутній так

51.718841, 32.840471
Коропський 

район
Понорниця с-ще вул. Берегова, 389 8

Понорницький 

психоневрологічний 

інтернат

22.01.2018 ні ні ні ні так відсутній так

51.477720, 33.081599
Коропський 

район
Билка село вул. Загребля, 74 9

Червоненський 

психоневрологічний 

інтернат

22.01.2018 ні ні так ні так відсутній ні

51.813757,31.159800
Ріпкинський 

район
Замглай с-ще вул. Центральна, 19 10

Замглайський 

дитячий будино-

інтернат

22.01.2018 так ні так ні так відсутній ні

51.061133, 31.9000020 Ніжин місто вул. Березанська, 44-А 11
Ніжинський дитячий 

будинок-інтернат
22.01.2018 так так так ні так так так

такніні так51.510942, 31.277942

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації

1проспект Миру, 116-Амісто тактак

так

Чернігів 22.01.2018

так

так

так так так так51.517125, 31.328891 Чернігів місто вул. Доценка, 34 2

Обласний центр 

соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів

15.01.2018 ні


