Інформація щодо доступності об'єктів житлового та громадського призначенння по кожному пункту, які містять інформацію про адресу
обєкта, його призначення, заходи, вжиті для забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
і можливості отримувати послуги.

№ п/п

Адреса об'єкта

Назва об’єкту
(повна юридична
назва)

Призначення
об’єкта

Вжиті заходи для забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю та ін. маломобільних
груп населення
не
не можливо
влаштований
кнопка
вартість
влаштований влаштувати
проектна
засіб
виклику(
робіт
Примітка
засіб
засіб
документація
доступності
к-сть)
( тис.грн)
доступності
доступності

Назва району
Будівлі житлові
Будинки одноквартирні
Будинки з двома та більше квартирами

1

м.Надвірна,
вул.Кобринської,14

Гуртожитки
Гуртожиток НГВУ
"Надвірнанафтогаз"
Будівлі нежитлові

тимчасове
приживання

1

тимчасове
приживання

1

Готелі ресторани та подібні будівлі

2

вул.Шевченка,5а

3

Вул. Мазепи,29

4

майдан Шевченка,3

5

майдан Шевченка,3

6

вул. Визволення, 2

Готель ВАТ "Нафтохімік
Прикарпаття
Будівлі офісні
міська рада
Управління Пенсійного
фонду
управління праці та
соціального захисту
Об'єднана податкова
інспекція

нежитлове
приміщення
нежитлове
приміщення
нежитлове
приміщення
нежитлове
приміщення

1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24

нежитлове
приміщення
нежитлове
вул. Комунальна,2
КП "Надвірнаводоканал"
приміщення
КП
нежитлове
вул. Комунальна,2
"Надвірнакомунсервіс"
приміщення
Надвірнянська районна
нежитлове
м-н Шевченка,33
рада та РДА
приміщення
Районний центр
нежитлове
м-н Шевченка,1
зайнятості
приміщення
нежитлове
вул.Франка,29
Надвірнянський РЕМ
приміщення
нежитлове
вул. Мазепи,19
ПАТ "Ощадбанк"
приміщення
Надвірнянський районий
нежитлове
вул. Мазепи,35
суд
приміщення
нежитлове
м-н Шевченка,42
Служба безпеки України
приміщення
Надвірнянський РВ
нежитлове
вул.Шевченка, 3
УМВС
приміщення
нежитлове
вул.Шевченка, 3
паспортний стіл
приміщення
КП "Надвірнянський
нежитлове
вул. Комунальна,4
житловик"
приміщення
нежитлове
вул.Комунальна,1
Надвірнянське НУЕГГ
приміщення
Заклади освіти, культури,охорони здоров'я
Дитяча лікарня та
поліклініка дитячої
вул.Руднєва,22
лікарні
Лікувальний заклад
Надвірнянська
центральна районна
вул.Грушевського,12
лікарня
Лікувальний заклад
вул.Грушевського,12
Поліклініка лікарні
Лікувальний заклад
вул. Визволення, 2

вул.Грушевського11/34
вул.Грушевського,12а
вул. Руднєва,23

ЦНАП

аптека "Подорожник"
аптека №4
аптека №1

Заклад торгівлі
Заклад торгівлі
Заклад торгівлі

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

Районний будинок
культури

26

м-н Шевченка,5

27
28
29

вул.Мазепи,18
вул.Грушевського,4
вул.Міцкевича,9

30
31
33

м-н Шевченка,43
вул.Чорновола,15
вул.Вол.Великого,13

35

вул.Сірика,1а

Бібліотека для дорослих
Дитяча бібліотека
Дитяча художня школа
Музей історії
Надвірнянщини
ЗОШ І-ІІІ ст.№1
ЗОШ І-ІІІ ст.№3
Військово-спортивний
ліцей

заклад культури

1

заклад культури
заклад культури
заклад освіти

1
Б/Д
Б/Д

заклад культури
заклад освіти
заклад освіти

Б/Д
1
Б/Д

заклад освіти
заклад освіти

Б/Д

Будівлі торговельні
Будівлі транспорту та засобів звязку
Будівлі промислові та склади
Будівлі для публічних виступів, закладіва освітнього, медичного та

Б/Д - безперешкодний доступ

