
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Виборча 

дільниця 

ЗНЗ №1 (їдальня),

Фотокоментар

_

*

530863

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

пандус відсутній відсутність універсальної 

кабіни *

вул.Незалежності, 

110/3, м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Гімназія (хол),

Фотокоментар

_

*

530864

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи *

вул.Небесної Сотні, 

33, м.Хорол, 

Хорольський р-н, 
Дотупність (+ або -)

+ - + + + +

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Додаток

(назва регіону)

відповідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"

Сходи перед входом 

(зовнішні) та в 

середині будівлі 

(внутрішні)

Двері, тамбури, 

прорізи

Аудит

доступності будівель і приміщень, у яких розташовані виборчі дільниці, 

Усього, 

тис.грн.

з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших МГН

Хорольської міської територіальної громади Лубенського  району Полтавської області

Туалет загального 

користування з 

універсальною 

кабіною

Ліфти і 

підйомники
Аудит

Облаштування 

прилеглої території 

для можливості 

безперешкодного і 

зручного руху МГН 

та місця паркування 

автотранспорту для 

осіб з інвалідністю

Візуальні та 

тактильні елементи 

доступності                   

(попереджувальні 

контрастні смуги, 

тактильні смуги, 

тактильні 

інформаційні 

покажчики  у 

тактильному вигляді та 

шрифтом Брайля)

Номер 

виборчої 

дільниці

Пандус на вході 

до будівлі

Назва об'єкта,                      

адреса



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ЗНЗ №3(ідальня),

Фотокоментар

_

*

530865 м.Хорол,
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу відсутність універсальної 

кабіни *

вул.Миргородська, 

70, м.Хорол, 

Хорольський р-н, 
Дотупність (+ або -)

+ - - + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця НВК (майстерня),

Фотокоментар

_

*

530866

 вул.Молодіжна, 7А, 

м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37800

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи в середині 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни
*

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

ХАПК (хол),

Фотокоментар

_

*

530867 м.Хорол,
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

вул.Небесної Сотні, 

73, м.Хорол, 

Хорольський р-н, 
Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Міжрегіональний 

центр (актова зала),

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530868

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

вул.Небесної Сотні, 

38/1, м.Хорол, 

Хорольський р-н, 
Дотупність (+ або -)

+ - + + +

-

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Хорольська дитяча 

музична школа (хол), 

вул.Шевченка, 14/41, Фотокоментар

_

*

530868 м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл.

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

- - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

ЗНЗ (хол),

Фотокоментар

_

*

530870 вул.Шевченка, 6, 

с.Андріївка, 

Хорольський р-н, 
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Тракторна бригада 

(зал засідань), 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530871 вул.Степова, 27, 

с.В’язівок, 

Хорольський р-н, 
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Будинок культури 

(зал), вул.Шевченка, 

35, 

Фотокоментар

_

*

530872 с.Козубівка, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Сільська рада (зал 

засідань), вул.Лесі 

Українки, 46, 

Фотокоментар

_

*

530873 с.Березняки, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед  входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(фойє), 

вул.Шевченка, 8, 

с.Вишняки, 

Фотокоментар

_

*

530874 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37860
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Сільський клуб (зал), 

вул.Гагаріна, 10, 
Фотокоментар

_

*

530875 с.Вербине, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ФАП (приймальня), 

вул.Садова, 3, 

с.Демина Балка, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530876 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37860

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Широка, 27, 

с.Костюки, 

Фотокоментар

_

*

530877

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37860

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

ЗНЗ (навчальний 

клас), вул.Шевченка, 

63

Фотокоментар

_

*

530878 с.Грушине, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + - - -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця НВК (кімн.1), 

вул.Шкільна, 8, 

с.Клепачі, 

Фотокоментар

_

*

53079 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37821

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(зал), вул.Берегова, 

5В, с.Вергуни, 

Фотокоментар

_

*

530880 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37873

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 

Сільська рада (зал 

засідань), вул.Миру, 

68, с.Ковалі, 

Фотокоментар

_

*

530881 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37840
Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ЗНЗ (кл.2), 

вул.Боровиковського, 

4, с.Мелюшки, 

Фотокоментар

_

*

530882 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37840

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Будинок культури 

(зал), 

вул.Молодіжна, 76, 

с.Мусіївка, 

Фотокоментар

_

*

530883 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37830

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Будинок культури 

(зал), вул.Зелена, 13, 
Фотокоментар

_

*

530884 с.Новачиха, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Сільська рада (зал 

засідань), 

вул.Центральна, 1, 

с.Новоаврамівка

Фотокоментар

_

*

530885 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37842

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Будинок культури 

(зал), 

вул.Першотравнева, 

55, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530886 с.Попівка, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Сільський клуб (зал), 

вул.Центральна, 21, 
Фотокоментар

немає необхідності _

*

530887 с.Петракіївка, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Клуб (фойє), 

вул.Гагаріна, 29/2, 

с.Куторжиха, 

Фотокоментар

_

*

530888 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37805

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(зал), вул.Комарова, 

68, с.Хвощівка, 

Фотокоментар

_

*

530889 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37874

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця НВК (актовий зал), 

вул.Вокзальна, 4, 

с.Вишневе, 

Фотокоментар

_

*

530890 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37853

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Вишнева, 37, 

с.Єньки, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530891 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37853

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(фойє), вул.Шкільна, 

30А,

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530892 с.Покровська 

Багачка, 

Хорольський р-н, 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ФАП (приймальня), 

вул.Шевченка, 14, 

с.Староаврамівка, 

Фотокоментар

_

*

530893 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37823

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Шевченка, 18, 

с.Бутівці, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530894 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37872

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Сільський клуб 

(фойє), 

вул.Центральна, 7, 

с.Стайки, 

Фотокоментар

_

*

530895 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37823

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ЗНЗ (зал), 

вул.Незалежності, 

3, с.Княжа Лука, 

Фотокоментар

_

*

530896 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37823

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Сільсьий клуб 

(фойє), 

вул.Шевченка, 20, 

с.Пристань, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530897 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37800

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(фойє), 

вул.Центральна, 35Б

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530898 с.Тарасівка, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Центральна, 34, 

с.Єрківці, 

Фотокоментар

немає необхідності _

*

530899 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37810

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(зал), вул.Єршова, 

48, с.Трубайці, 

Фотокоментар

_

*

530900 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37861

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Шевченка, 21, 

с.Бовбасівка, 

Фотокоментар

_

*

530901 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37861

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Будинок культури 

(фойє), 

вул.Шевченка, 47, 

с.Хильківка, 

Фотокоментар

_

*

530902 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37831

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Будинок культури 

(зал), вул.Шевченка, 

30, с.Шишаки, 

Фотокоментар

_

*

530903 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37822

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ФАП (приймальня), 

вул.Шевченка, 12, 

с.Павлівка, 

Фотокоментар

_

*

530904 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37822

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця ЗНЗ (хол), 

вул.Центральна, 38, 

с.Штомпелівка, 

Фотокоментар

_

*

530905 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37832

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Центральна, 

15Б, с.Ковтуни, 

Фотокоментар

_

*

530906 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37832

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Молодіжна, 10А, 

с.Наталівка, 

Фотокоментар

_

*

530907 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37832

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Будинок культури 

(фойє), 

вул.Центральна, 134, 

с.Ялосовецьке, 

Фотокоментар

_

*

530908 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37862

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - + + - -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.8 Березня, 14Г, 

с.Бригадирівка, 

Фотокоментар

_

*

530909 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37871

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця 
Громадське 

приміщення, 

вул.Гурова,80, 

с.Кривці, 

Фотокоментар

_

*

530910 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37864

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Молодіжна, 14А, 

с.Орликівщина, 

Фотокоментар

_

*

530911 Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

37863

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні

відсутність універсальної 

кабіни *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

Виборча 

дільниця Сільський клуб (зал), 

вул.Центральна, 

83В, с.Новоіванівка, 

Фотокоментар

_

*

530912 с.Новоіванівка, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 

Виявлені недоліки

відсутні візуальні та 

тактильні елементи

відсутність пандусу сходи перед входом 

недоступні *

Дотупність (+ або -)

+ - - - + -

*

Кошти,                                      

які були спрямовані на захід 

у 2019 році, тис.грн

не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися не виділялися



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кошти, які передбачені на 

захід у 2020 році, тис.грн                               

(дата та № рішення)

не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені


