
 

                                    Додаток 1 

 

 

Інформація 

про стан доступності об’єктів 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 

№ 
з/п 

Загальна інформація про об’єкт 

1. Шляхи руху до об’єкта 
(відповідність критеріям: так або 

ні) 

 Вхідна група (відповідність 
критеріям: так або ні) 

 Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, 
доступні для відвідування громадян 
(відповідність критеріям: так або ні) 

Дос
тупн
ість 
об’є
кта 
(дос
тупн
ість 
забе
зпеч
ено 

в 
разі 
відп
овід
ност

і 
всім 
крит
ерія
м) 
так 
або 
ні 

Назва об’єкта Адреса об’єкта 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Об’єкти громадського призначення                        

1 Софіївська селищна 
рада 

вул.  
Шкільна, 19 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні так так так так так - - так ні ні так так ні так так ні 



2 Адміністративна 
будівля 
Миколаївського 
старостинського 
округу 

вул. Авангардівська, 
17 

с. Миколаївка 

ні так так так ні ні ні ні - - ні ні - так так - ні ні ні ні так ні ні 

3 Адміністративна 
будівля 
Новоюлівського 
старостинського 
округу 

вул. Квітнева, 2 

с. Новоюлівка 

ні так 

 

так 

 

так ні ні ні ні ні ні ні так 

 

- ні ні ні ні ні ні ні так 

 

ні ні 

4 Адміністративна 
будівля Кам’янського 
старостинського 
округу 

вул. Клубна, 11 

с. Кам’янка  
ні так так так ні ні ні так так так так так - - так ні - - ні так так так ні 

5 Адміністративна 
будівля Запорізького 
старостинського 
округу 

вул. Постного, 75 

с. Запорізьке 

ні так так так ні ні ні так так так так так - - так ні - - ні так так так ні 

6 Адмінбудівля 
(Софіївська РДА) 

вул. Незалежності, 
58 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні ні ні ні  так ні ні 

7 Софіївське відділення 
ПАТ КБ «Приват 
Банк» 

вул. Незалежності, 
58А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні так так так так так - - так ні - ні ні  так так ні 

8 Софіївський районний 
сектор ГУ ДСНС 
України в 
Дніпропетровській 
області 

вул. Незалежності, 
87 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні - так ні так так - - так ні ні ні ні  так ні ні 

9 Готель «Софіянка» вул. Карпенка, 5 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так так ні так - ні так ні ні ні ні ні так ні ні 

10 Редакція газети «Вісті 
Софіївщини» 

вул. Шкільна, 22 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні ні ні ні - ні так ні ні ні ні ні так ні ні 

11 Соціальний 
гуртожиток 

вул. Карпенка, 20 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так - так ні - ні так ні ні ні ні ні так ні ні 

12 Приватний нотаріус 

 

вул. Карпенка, 8/1 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні ні ні ні ні так ні ні 

13 КП «Софіївська 
друкарня» 

вул. Шкільна, 18Б 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні так так - так так - - так н - - ні ні так ні ні 

14 Софіївський районний 
центр зайнятості» 

вул. Шкільна,7 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні так так - так так - - так ні ні ні ні ні так ні ні 

15 Софіївська 
райспоживспілка 

вул. Незалежності, 
75 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні ні так ні ні 



16 Філія ВАТ 
«Ощадбанк» 

вул. Незалежності, 
60 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так так так так - - тк ні - ні ні ні так так ні 

17 КП «Топас»  вул. Незалежності, 
61А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні ні ні ні ні так ні ні 

18 Відділення Державної 
казначейської служби 
у Софіївському районі 

вул. Незалежності, 
66 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так ні так - - так ні ні - ні ні так так ні 

19 Софіївський районний 
військомат 

вул. Незалежності, 
95 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні ні ні ні ні так ні ні 

20 Держпродспоживслуж
ба в Софіївському 
районі 

вул. Больнична, 10 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - ні ні  так ні ні 

21 Софіївський РЕМ вул. Садова,79 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні ні ні ні  так так ні 

22 Софіївська дільниця 
Нікопольського УЕГГ 

вул. Садова, 122 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні ні ні ні  так так ні 

Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 22                   0 

 Об’єкти торгівлі                        

1 Бар «Сангрія» 

 

вул. Карпенка, 14 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - ні так - - так ні ні ні ні ні так так ні 

2 Магазин «Модниця» вул. Карпенка, 6/3 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні ні ні так так - - так ні - ні ні ні так ні ні 

3 Магазин «Лимон» вул. Карпенка, 2 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні ні ні так ні - ні так ні - ні ні ні так ні ні 

4 Магазин «Умка» вул. Шкільна, 18 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

5 Магазин «Ромашка» вул. Шкільна,6 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні - так - ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

6 Магазин «Все до 
столу» 

вул. Шкільна, 10 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні - ні - ні так - - так Ні - - ні ні так ні ні 

7 Магазин 
«Господарочка» 

вул. Шкільна, 12 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

8 Магазин «Софіянка» вул. Шкільна,8 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні так ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

9 Магазин «Обновка» вул. Шкільна,4 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні - ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

10 Магазин «Максим» вул. Поштова, 6а 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

11 Кафе «Мрія» вул. Поштова,2 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так так так так - - так так - ні ні ні так так ні 



12 Магазин «Крамниця» вул. Незалежності, 
88 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні ні так так ні 

13 Ритуальні товари вул. Незалежності, 
75А 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні - так - ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

14 Магазин «Новинка» вул. Незалежності, 
68а 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

15 Магазин «Бутічок» вул. Незалежності, 
54 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

16 Гастроном 
«Центральний» 

вул. Незалежності, 
81А 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - так так - - так ні - - ні ні так так ні 

17 Магазин «Канцлер» вул. Незалежності, 
77 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

18 Магазин «Мойдодир» вул. Незалежності, 
77 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - ні так - - так ні - - ні ні так ні ні 

19  Кафе «Оксана»                 вул. Незалежності, 
81 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

20 Супермаркет «Кошик» вул. Незалежності, 
108 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так так так так - - так ні ні ні ні ні так так ні 

21 Магазин «Меблі» вул. Незалежності, 
101 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні ні - ні ні так ні ні 

22 Магазин «Вікторія» вул. Незалежності, 
60 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

23 Магазин «Промінь» вул. Незалежності, 
68 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - - н ні так ні ні 

24 Магазин 
«Продтовари» 

вул. Незалежності, 
73 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

25 Магазин 
«Автозапчастини» 

вул. Незалежності, 
77А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

26 Магазин «Промислові 
товари» 

вул. Незалежності, 
77А 

смт Софіївка 

ні так так ні - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 



27 Магазин «Цікавий» вул. Незалежності, 
77А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні - так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 

28 Магазин «Престиж» вул. Незалежності, 
62 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні  так так ні 

29 Магазин «Господарчі 
товари» 

вул. Незалежності, 
103 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні - так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 

30 Магазин «Каріна» вул. Больнична, 68А 

смт Софіївка 

ні так ні так - ні ні ні так так так так - -- так ні - - ні  так ні ні 

31 Магазин «Водолій» вул. Больнична, 27 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 

32 Магазин «Аристократ» вул. Больнична, 13 

смт Софіївка 

 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 

33 Продмаг № 1 вул. Больнична, 68 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - - так ні - - ні  так ні ні 

34 Магазин «Будівельні 
матеріали» 

вул. Больнична, 2 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні  так ні ні 

35 Магазин 
«Молодіжний» 

вул. Молодіжна, 14 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні  так ні ні 

36 Магазин «Радуга» вул. Молодіжна,  
смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні  так ні ні 

37 Кафе «Beer Haese», Se 

la vi 

вул. Молодіжна,6А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні  так так ні 

38 Магазин «Орбіта» вул. Каштанова, 2 

смт Софіївка 

ні так ні ні - ні ні ні так - так так - - так ні - - ні  так ні ні 

39 Магазин «Ювілейний» вул. Каштанова,108 

смт Софіївка 

ні так ні так - ні ні ні так - так так - - тк ні - - ні  так ні ні 

40 Магазин «Господарчі 
товари» 

вул. Каштанова,110 

смт Софіївка 

ні так ні ні - ні ні ні так так так так - - так ні - - ні  так ні ні 

41 Магазин «Гарант» вул. Каштанова, 4 

смт Софіївка 

ні так ні ні - ні ні ні так так так так - - так ні - ні ні  так ні ні 

42 Магазин «Урожай» вул. Каштанова, 4Б 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так ні так так - -- так ні - - ні  так ні ні 

43 Магазин «Аврора» вул. Каштанова, 4Б 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - - ні  так ні ні 

44 Ресторан «Ніка» вул. Степова, 11а 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні  так так ні 

45 Кафе вул. Перемоги, 1 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так так так - - так ні - ні ні  так так ні 

46 Вишневе сільпо вул. Постного, 71 

с. Запорізьке 

так так - - - ні ні ні так - ні так - так ні - ні ні ні ні так так ні 

47 Магазин «Грант» вул. Улітіна, 32А ні так так ні ні ні ні ні ні так ні ні - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 



с. Миколаївка 

48 Магазин «Асорті» вул. Улітіна, 30 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні так так ні ні - ні ні ні ні ні ні ні так так ні 

49 Магазин «Фаворит» вул. Улітіна, 23 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні ні - ні так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

50 Магазин «Вікторія» вул. Улітіна, 25 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні ні - ні так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

51 Магазин «Товари для 
дому» 

вул. Улітіна,  
с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні ні - ні ні - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

52 Магазин «Затишок» вул. Улітіна,  
с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні так - ні так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

53 Кафе-бар «Майсара» вул. Улітіна, 27А 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні - ні ні - - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

54 Кафе «Привал» вул. Улітіна, 27 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні ні так ні так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

55 Магазин «Продукти» с. Олександро-

Білівка 

ні так так ні ні ні ні ні ні - ні ні - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

56 Магазин «Продукти» вул. Центральна, 4 

с. Володимирівка 

ні так так ні ні ні ні ні ні - ні ні - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

57 Кафе «Руслан» 

 

вул. Сонячна,1б 

с. Новоюлівка 

ні так 

 

так 

 

так ні ні ні ні ні ні ні так 

 

- ні ні ні ні ні ні ні так 

 

ні ні 

58 Продовольчий магазин вул. Центральна 

с. Авдотівка  
ні так 

 

так 

 

так ні ні ні ні ні ні ні так 

 

- ні ні ні ні ні ні ні так 

 

ні ні 

59 Магазин ФОП 
Павучинський 

вул. Квітнева, 2а 

с. Новоюлівка 

ні так 

 

так 

 

так ні ні ні ні ні ні ні так 

 

- ні ні ні ні ні ні ні так 

 

ні ні 

60 Магазин «Софія» 

 

вул. Щаслива, 6А 

с. Авдотівка 

ні так 

 

так 

 

так ні ні ні ні ні ні ні так 

 

- ні ні ні ні ні ні ні так 

 

ні ні 

61 Магазин вул. Татарця, 78а 

с. Вишневе  
 

ні так так так - ні ні - так - так так - - - ні - - ні так так - 

 

ні 

62 Магазин  вул. Центральна, 20 

с .Олексіївка  
 

ні так так так - ні ні - так - так так - - - ні - - ні так так - ні 

63 Магазин «Крамниця» вул. Центральна, 33 

с. Кам’янка  
 

ні так так так - ні ні - так - так так - - так ні - - ні так так - ні 

64 Магазин ФОП Павлюк 
Ю.І. 

вул. Центральна, 31 

с. Кам’янка  
ні так так так - ні ні - так - так так - - так ні - - ні так так - ні 

65 Магазин «Шик» вул. Центральна, 8/3 

с. Кам’янка  
ні так так так - ні ні - так - так так - - - ні - - ні так так - ні 

66 Магазин  вул. Татарця, 119А 

с. Вишневе  
 

ні так так так - ні ні - так - так так - - - ні - - ні так так - ні 

67 Магазин будівельних 
матеріалів 

вул. Татарця, 88 

с. Вишневе  
ні так так так - ні ні - - - так так - - так ні - - ні так так - ні 



 

68 Магазин господарчих 
та ритуальних товарів 

вул. Центральна, 4/1 

с .Кам’янка  
 

ні так так так - ні ні - так - так так - - - ні - - ні так так - ні 

Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 68                   ні 
 Об’єкти охорони здоров’я                        

1 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Софіївський центр 
первинної медико-

санітарної допомоги» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 
 

Комунальне 
підприємство 
"Софіївська 
центральна лікарня" 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Карпенка, 1 

смт Софіївка 

так так так так - так так так так так так так - так так так так так так ні так так так 

2 Кам’янський ФАП вул. Клубна, 11 

с. Кам’янка  
 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні так так так ні 

3 Вишневий ФАП вул. Татарця, 119 

с. Вишневе 

  

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні так так так ні 

4 Амбулаторія вул. Квітнева, 1А 

с. Миколаївка 

так так так так - так так так так так так так - - так так - так так так так так так 

5 Аптека «Віксі» вул. Поштова,1 

смт Софіївка 

так так так так - так так так так так так так - - так так - так так так так так так 

6 Аптека «Твоєї родини» 
№ 34 

вул. Незалежності, 
54 

смт Софіївка 

так так так так - так так ні так - так так - - так так - ні ні ні так так ні 

7 Аптека «Руан» вул. Незалежності, 
81 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні - так ні так так - - так так - - ні  так так ні 



8 Аптека «Марія» вул. Молодіжна, 15 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні так так так так так - - так ні - ні ні  так так ні 

9 Аптека вул. Улітіна, 27 

с. Миколаївка 

ні так так ні ні ні ні ні так - ні так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

10 Софіївська районна 
державна лікарня 
ветеринарної 
медицини 

вул. Больнична, 10 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так - так так - - так ні - ні ні  так ні ні 

Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                 Доступність у % від загальної 
кількості 

 10                  30 

 Об’єкти освіти                        

1 Софіївський ліцей  
Софіївської селищної 
ради 
Дніпропетровської 
області 
Стара назва 

КЗ «Софіївська опорна 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

вул. Чкалова, 1 

смт Софіївка 

 

так так так так так так так так так так так так - так так так так так так так так так так 

2 Запорізька філія 
Софіївського ліцею 
Софіївської селищної 
ради 
Дніпропетровської 
області 
Стара назва  
Запорізька філія 
Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

вул. Постного, 62  
с. Запорізьке 

 

ні так так так так ні ні так так так ні так - так так ні - ні ні ні так так ні 

3 Софіївська філія 
Софіївського ліцею 
Софіївської селищної 
ради 
Дніпропетровської 
області 
Стара назва  
Софіївська філія 
Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

вул. Центральна, 4Б  
смт Софіївка 

 

ні так так так - так ні - так так так так - - так так - ні так ні так так ні 

4 Комунальний заклад 
«Софіївська вечірня 
школа» Софіївської 
селищної ради 

вул. Шкільна, 1 

смт Софіївка 

ні - так так - ні ні так так так так так - ні так ні ні ні ні ні так так ні 



Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

5 Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів»  
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Квітнева,1  
с. Миколаївка 

ні так так так так ні ні так так так так так - ні так ні ні ні ні ні так так ні 

6 Комунальний заклад 
«Володимирівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів»  
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Центральна, 5  
с. Володимирівка 

ні так так ні так ні ні так так так ні так - ні так ні ні ні ні ні так так ні 

7 Софіївський 
комунальний 
дошкільний 
навчальний заклад  
«Чайка» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району  
Дніпропетровської 
області 

пров. Больничний, 
13  

смт Софіївка 

ні так так так ні так так ні так так так так - ні так ні ні ні ні ні так ні ні 

8 Софіївський 
комунальний 
дошкільний 
навчальний заклад  
 «Берізка» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району  
Дніпропетровської 
області 

вул. Молодіжна,7 

смт Софіївка  
ні так так так так так так так так ні так так - ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

9 Софіївський 
комунальний 
дошкільний 
навчальний заклад  

вул. Шкільна, 19 Б 

смт Софіївка 

ні так так так так ні ні так так так так так - ні так ні ні ні ні ні так так ні 



«Ромашка» 

 Софіївської селищної 
ради  
Софіївського району  
Дніпропетровської 
області 

10 Комунальний заклад 
«Петрівський 
дошкільний 
навчальний заклад 
«Сонечко» загального 
типу  Софіївської 
селищної ради 

вул. Центральна, 58 

с. Петрове 

ні так ні так ні ні ні ні так так так так - ні так ні - ні ні ні так так ні 

11 Комунальний заклад 
«Софіївський центр 
творчості» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Шкільна, 23  
смт Софіївка 

ніі так так так так ні ні так так ак так так - ні ні ні ні ні ні ні так ні ні 

12 Комунальний заклад 
«Софіївська дитячо-

юнацька спортивна 
школа» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Карпенка, 15  
смт Софіївка 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

13 Комунальний заклад 
«Кам'янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Клубна, 7 

с. Кам’янка 

 

ні так так так так ні ні так ні так так так - ні ні ні ні ні ні ні так так ні 

14 Вишнева гімназія 
Софіївської селищної 
ради 
Дніпропетровської 
області  
Стара назва 

вул. Татарця, 75 

с. Вишневе 

ні ак ак так - ні ні ні так так ні ні - так так ні ні ні ні ні так так ні 



Комунальний заклад 
«Вишнева 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

15 Комунальний заклад 
«Новоюлівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Шкільна, 36 

с. Новоюлівка 

ні так так так ні ні ні ні ні так так так - ні ні ні ні ні ні ні так так ні 

16 Вишневий 
комунальний заклад 
дошкільної освіти 
«Дюймовочка» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Татарця, 119 

с. Вишневе 

 

ні так так ні ні ні ні так ні так ні ні - так так ні ні ні ні ні так ні ні 

17 Кам’янський 
комунальний заклад 
дошкільної освіти 
«Оленка» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Центральна, 
37А 

с. Кам’янка 

 

ні так ні так так ні ні так так так ні так - ні ні ні - ні ні ні так ні ні 

18 Новоюлівський 
комунальний заклад 
дошкільної освіти « 
Сонечко» Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

вул. Булкишева  
с. Новоюлівка 

ні так ні так ні ні ні ні так так так так - - так ні - ні ні ні так так ні 

19 ДПТНЗ «Софіївський 
професійний ліцей» 

вул. Поштова, 10 

смт Софіївка 

так
і 

так так так - ні ні ні так так так так - - так ні ні ні ні ні так ні ні 



Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 19                   5,2 

 Об’єкти культури                        

1 КЗ «Софіївська 
центральна бібліотека» 

вул. Шкільна, 16А 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так так так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

2 КЗ «Софіївська школа 
мистецтв» 

вул. Шкільна, 14 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні - так - так так - - так ні - ні ні ні так так ні 

3 КЗ «Софіївська дитяча 
бібліотека» 

вул. Шкільна, 16А 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні - так так - - так ні - - ні ні так ні ні 

4 Комунальний заклад 
«Софіївська сільська 
бібліотека» 

вул. Центральна, 6А 

смт Софіївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

5 Комунальний заклад 
«Софіївський будинок 
культури» 

вул. Незалежності, 
91 

смт Софіївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

6 Комунальний заклад 
«Софіївський 
сільський клуб № 1» 

вул. Центральна, 6А 

смт Софіївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

7 Комунальний заклад 
«Софіївський 
сільський клуб № 2» 

вул. Каштанова, 
136 Б 

смт Софіївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

8 КЗ «Софіївський 
історико-краєзнавчий 
музей» 

вул. Карпенка, 1Б 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні ні ні - так так - - так ні ні ні ні ні так так ні 

9 Комунальний заклад 
«Запорізький 
сільський клуб» 

вул. Постного, 60 

с. Запорізьке 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

10 Комунальний заклад 
«Запорізька сільська 
бібліотека» 

вул. Постного, 60 

с. Запорізьке 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

11 Комунальний заклад 
«Братський сільський 
клуб» 

вул. Перемоги,40Б 

с. Братське 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

12 Комунальний заклад 
«Миколаївська 
сільська бібліотека» 

вул. Авангардна, 17 

с. Миколаївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

13 Комунальний заклад 
«Петрівська сільська 
бібліотека» 

вул. Центральна, 49 
А 

с. Петрове 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

14 Комунальний заклад 
«Любимівська сільська 
бібліотека» 

вул. Кооперативна, 
16А 

с. Любимівка 

ні так так ні ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 



15 Комунальний заклад 
«Любимівський 
сільський клуб» 

вул. Кооперативна, 
16 

с. Любимівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

16 Комунальний заклад 
«Олександро-Білівська 
сільська бібліотека» 

вул. Кар’єрна, 7 

с. Олександро-

Білівка 

ні так так ні ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

17 Комунальний заклад 
«Володимирівська 
сільська бібліотека» 

вул. Центральна, 3 

с. Володимирівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

18 Комунальний заклад 
«Володимирівський 
сільський клуб» 

вул. Центральна, 3 

с. Володимирівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

19 Комунальний заклад 
«Кам’янська сільська 
бібліотека" 

вул. Клубна, 11 

с. Кам’янка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

20 Комунальний заклад 
«Вишневий будинок 
культури» 

вул. Татарця, 121 

с. Вишневе 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

21 Комунальний заклад 
«Вишнева сільська 
бібліотека» 

вул. Татарця, 121 

с. Вишневе 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

22 Комунальний заклад 
«Авдотівський 
сільський клуб» 

вул. Центральна, 23 

с. Авдотівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

23 Комунальний заклад 
«Авдотівська сільська 
бібліотека» 

вул. Центральна, 23 

с. Авдотівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

24 Комунальний заклад 
«Ізлучистський 
сільський клуб» 

вул. Центральна, 21 

с. Ізлучисте 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

25 Комунальний заклад 
«Олексіївський 
сільський клуб» 

вул. Центральна, 22 

с. Олексіївка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

26 Комунальний заклад 
«Новоюлівський 

сільський Будинок 
культури» 

вул. Квітнева, 4 

с. Новоюлівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

27 Комунальний заклад 
«Новоюлівська 
сільська бібліотека» 

вул. Квітнева, 4 

с. Новоюлівка 

ні так так так ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 

28 Комунальний заклад 
«Широківський центр 
громадської 
активності» 

вул. Центральна, 49 

с. Широке 

ні так так ні ні ні ні ні так ні так так - ні так ні ні ні ні так так так ні 



Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 28                   0 

 Об’єкти поліції і судів                        

1 Софіївський районний 
суд 

вул. Карпенка, 3 

смт Софіївка 

так так ні так - ні ні так так ні так так - ні так ні ні ні ні ні так так ні 

2 Відділення поліції № 9 
Криворізького 
районного управління 
поліції ГУНП в 
Дніпропетровській 
області 

вул. Карпенка, 10А 

смт Софіївка 

так так так так - ні ні ні так - ні ні - ні так ні ні ні ні ні так ні ні 

Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 2                   0 

 Об’єкти транспорту і зв’язку                        

1 ПрАТ «ДОПАС» 

Софіївська автостанція 

вул. Незалежності, 
44а 

смт Софіївка 

так так так ні - ні ні так так - так так - - так ні - ні ні ні так так ні 

2 ЛДД № 2 
Дніпропетровської 
філії ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ» 

вул. Шкільна, 17А 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні так так ні так - - так ні ні ні ні ні так так ні 

3 Поштамп ЦПЗ № 2 ДД 
УДППЗ «Укрпошта» 

вул. Шкільна, 17 

смт Софіївка 

ні так так так - ні ні ні ні так так так - - так ні ні - ні ні так так ні 

Раз
ом 

Загальна кількість об’єктів відповідної 
групи за функціональним призначенням 

                  Доступність у % від 
загальної кількості 

 3                    0 
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