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Дорогой читатель!

Вы держите в руках первое специализированное издание, посвя�
щенное доступности архитектуры г. Харькова для маломобильных
групп населения.

Уникальность путеводителя "Доступный Харьков" проявляется
не только в том, что он ориентирован на потребность людей с проб�
лемами передвижения в получении достоверной и полной информа�
ции о состоянии доступности общественных зданий, но и в актив�
ном участии на всех этапах его создания самих людей на инвалидных
креслах. Их замечания и комментарии, основанные на глубоком и ре�
альном понимании проблемы, придали содержанию книги максималь�
но полезный и прикладной характер. 

В этом издании содержится подробная информация о состоянии
доступности 50 общественных зданий г. Харькова и рекомендации по
их оптимальному использованию людьми, передвигающимися на ин�
валидных креслах. Данные о состоянии доступности этих зданий бы�
ли получены в процессе реализации социального проекта "Создание
ресурсно�информационного центра по проблемам безбарьерной архи�
тектуры г. Харькова", в ходе которого было обследовано 200 объек�
тов городской инфраструктуры различного назначения. В предло�
женный вашему вниманию путеводитель были включены наиболее
доступные для людей с ограниченной мобильностью общественные
здания. 

Путеводитель снабжен Навигатором, в тематические разделы
которого вошли доступные и недоступные предприятия и учреж�
дения различных форм собственности г. Харькова. А также Прило�
жением, где читатель сможет найти законодательные акты и ар�
хитектурные нормы, посвященные вопросу создания благоприят�
ных условий жизнедеятельности людей с физическими ограничени�
ями.
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На сегодняшний
день в г. Харько�

ве проживает около
50 тысяч человек с
ограниченными фи�
зическими возмож�
ностями. При этом
возрастание показа�
телей заболеваемос�
ти, инвалидности и
старения населения
лежит в основе наб�
людаемой тенденции
увеличения количе�
ства харьковчан, для
которых необходимо
создать благоприят�
ные условия жизне�
деятельности и интеграции в социальную жизнь громады. 

Зафиксированная в законодательстве государственная политика в
области социальной защиты людей с инвалидностью заключается, с
одной стороны, в предоставлении им денежных выплат и в обеспече�
нии техническими средствами передвижения, протезирования, ориен�
тации и восприятия информации, а, с другой стороны, в осуществле�
нии адаптации индивидуального жилья, объектов городской инфра�
структуры, общественного транспорта и средств коммуникации и свя�
зи к особым потребностям людей с физическими ограничениями. 

Недостаточное финансирование социальной сферы и традицион�
ный подход, ориентированный на "инвалида" как на потребителя, а
не как на равноправного участника социального взаимодействия,
стали факторами, сдерживающими процесс создания благоприятных
условий жизнедеятельности для людей с физическими ограничениями.

Вместе с тем, кардинальные изменения в этой области требуют
усовершенствования законодательной и нормативно�правовой базы
и формирования стратегии реформирования, основанной на резуль�
татах социального мониторинга и научном подходе.
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В 2005 году одним из направлений социальной политики, проводи�
мой Управлением труда и социальной защиты населения, стало содей�
ствие созданию безбарьерного пространства г. Харькова. 

Хочу вам доложить, что с целью изменения состояния доступности го�
родской инфраструктуры, специалисты нашего Управления в этом году
разработали городскую социальную программу "Формирование доступ�
ной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения". 

Программа будет осуществляться по трем основным направлениям:
Первое: формирование механизма, регулирующего построение доступ�

ной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
Второе: консолидация усилий органов местного самоуправления, об�

щественных организаций, экспертов, специалистов и лиц с физически�
ми ограничениями с целью изменения ситуации в области доступного
пространства;

Третье: непосредственно адаптация общественных зданий с учетом
особых потребностей людей с проблемами передвижения.

В подготовке городской программы активное участие принимала об�
щественная организация инвалидов "Креавита", которая в течение го�
да работала над социальным проектом, посвященным мониторингу
состояния безбарьерной архитектуры нашего города. Сейчас вы дер�
жите в руках "финальный аккорд" этого проекта � первое издание пу�
теводителя "Доступный Харьков", предоставляющий информацию о
состоянии доступности городской инфраструктуры для людей с огра�
ниченной мобильностью. 

Меня, как человека и государственного служащего, огорчает тот
факт, что только небольшое количество общественных зданий вы�
держали тест на доступность, а степень адаптации некоторых
объектов, которые попали в путеводитель, трудно считать удовлет�
ворительной. Однако мы с вами в самом начале сложного пути, и 
ДА ОСИЛИТ ДОРОГУ ИДУЩИЙ!

Светлана Горбунова�Рубан, 
кандидат социологических наук, доцент,

начальник Управления труда и 
социальной защиты населения
Харьковского городского совета 
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Рим, Брюссель, Вена, Мадрид, Стокгольм… Эти города друже�
любно открыли мне двери своих гостиниц и магазинов, кафе и

библиотек, театров и метро, таким образом предоставив возмож�
ность почувствовать себя самодостаточным человеком, свободно и
независимо передвигающимся в пространстве. 

Поэтому я испытываю такое чувство горечи и сожаления оттого,
что не могу поставить свой родной Харьков в один ряд с этими от�
крытыми доступными комфортными городами. 

И еще мне больно при мысли о том, что более тысячи харьковчан,
передвигающихся на инвалидных креслах, не могут выйти за преде�
лы собственной квартиры, прогуляться по улицам, вдохнуть атмо�
сферу города, раствориться в толпе, а вместо этого ощущают себя
отвергнутыми и чужими в абстрактном для них мегаполисе.

Однако, сложившаяся ситуация с социальной изоляцией этих лю�
дей может кардинальным образом измениться при условии созда�
ния безбарьерного пространства, которое позволит людям с пробле�
мами передвижения эффективно и функционально использовать
современные модели таких технических средств как протезы, кос�
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тыли, инвалидные коляски, ходунки, компенсирующие в значи�
тельной степени их физические ограничения.

Говоря о построении безбарьерного пространства, мы имеем вви�
ду не только адаптацию лестниц и ступеней посредством пандусов
или перил, но и создание такой благоприятной среды, в которой че�
ловек с различными формами ограничения мобильности сможет
передвигаться свободно безопасно и самостоятельно. А именно:
свободно — без необходимости преодолевать архитектурные барье�
ры, безопасно — без риска получить травму и самостоятельно — без
посторонней помощи.

Если посмотреть на понятие доступного пространства с точки
зрения европейских стандартов, то станет понятно, что пандусы
вместо ступеней, звуковой сигнал светофора и "бегущая строка" на
экране являются универсальным средством формирования удоб�
ного и комфортного стиля жизни для всех членов общества, осо�
бенно для пожилых людей, беременных женщин, родителей с ко�
лясками, маленьких детей. Проведенное наблюдение показало, что
абсолютное большинство людей, вне зависимости от наличия фи�
зических ограничений, выбирая между лестницей и пологим пан�
дусом перед входом в здание, отдадут предпочтение именно панду�
су. И это еще раз доказывает, что всех нас объединяют общие цен�
ности и приоритеты.

Рим, Брюссель, Вена, Мадрид, Стокгольм… Харьков.
Я в это верю!

Елена Шингарева,
руководитель проекта 
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АДМИНИСТРАДМИНИСТРААТИВНЫЕТИВНЫЕ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

ул. Мироносицкая, 33

Здание приемной Президента Украины является мало�
доступным для людей с ограниченной мобильностью: человек на ин�
валидном кресле может попасть в него только с помощью нескольких
(не менее двух) сопровождающих лиц.

При входе в здание расположены 2 ступени, перед дверью отсут�
ствует площадка, которая позволит человеку на инвалидном кресле
остановиться, чтобы открыть дверь. В тамбуре лестница оборудова�
на съемным пандусом в виде двух деревянных полозьев с бортика�
ми, по которому человеку на инвалидном кресле сложно подняться
даже при помощи ассистентов. Отсутствие перил с обеих сторон
лестницы создает сложности для представителей маломобильных
групп населения (пожилых людей, людей на протезах, на костылях,
с ослабленным здоровьем и др.) при посещении Приемной.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

ул. Сумская, 64

Здание было построено в 1954 году по проекту архитек�
торов В. Костенко и В. Орехова на месте разрушенного в

годы Великой Отечественной войны старого здания обкома. 
На пятом этаже Харьковского областного совета расположено Уп�

равление труда и социальной защиты населения Харьковского го�
родского совета. 

Центральный вход в 2005 году адаптирован пандусом с учетом
особых потребностей людей, передвигающихся на инвалидных
креслах. В вестибюле к лифту ведут 3 неадаптированные ступени,
подняться по которым на инвалидном кресле можно только с по�
сторонней помощью. Ширина дверного проема лифта � 65 см.

Боковой вход со стороны ул. Иванова тотально недоступен для
людей с ограниченной мобильностью из�за большого количества
ступеней перед лифтом.
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ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

пр. Ленина, 17а

Здание Дзержинского
районного исполнительного
комитета частично приспо�

соблено к приему граждан с ограни�
ченными физическими возможностя�
ми: человек на инвалидном кресле мо�
жет попасть в здание благодаря обору�
дованному перед входом пандусу, но
не имеет возможности передвигаться
внутри здания в связи с наличием трех
ступеней перед лифтом и обществен�
ной приемной.
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МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ул. Юрьевская, 13

Вход в здание и общественная приемная
доступны для людей с физическими ограни�
чениями благодаря оборудованному стацио�
нарному пандусу. 
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ЧЕРВОНОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ул. Б. Хмельницкого, 11

Вход в здание и общественная приемная
доступны для людей с физическими ограни�
чениями благодаря оборудованному стацио�
нарному пандусу.

ХАРЬКОВ путеводитель

17



ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ул. Карла Маркса, 34

В здании по адресу ул. Карла Маркса, 34 расположены
Ленинский районный исполнительный комитет и отдел
труда и социальной защиты населения. В 2005 году вход

был адаптирован пандусом с учетом особых потребностей людей,
передвигающихся на инвалидных креслах. Три ступени в холле не
позволяют человеку на инвалидном кресле свободно без посторон�
ней помощи попасть в общественную приемную, расположенную на
первом этаже. 

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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ОТДЕЛ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙСОВЕТА 

ул. Тобольская, 63

Вход в здание и приемная граждан доступ�
ны для людей с ограничением мобильности
благодаря оборудованному стационарному
пандусу.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ОТДЕЛ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙСОВЕТА 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 38 г

Вход в здание и приемная граждан доступ�
ны для людей с ограничением мобильности
благодаря оборудованному стационарному
пандусу.
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ОТДЕЛ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙСОВЕТА 

пр. Гагарина, 7

Здание относительно доступно для людей с ограничен�
ной мобильностью. Альтернативный вход со двора обу�
строен съемным пандусом, ступени в середине здания,

ведущие на первый этаж, снабжены пандусом в виде металлической
конструкции. О наличии альтернативного входа можно узнать из
пиктограммы, расположенной возле главного входа. Здание являет�
ся относительно доступным, так как люди на инвалидных колясках
могут попасть в него только при посторонней помощи сопрово�
ждающего лица или дежурного. 

ХАРЬКОВ путеводитель
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ул. Броненосца "Потемкина", 1а

Вход в двухэтажное здание областного центра занятос�
ти адаптирован к особым потребностям людей с ограни�
ченной мобильностью при помощи удобных пандусов с

перилами, расположенных с двух сторон крыльца. Несмотря на то,
что для человека на инвалидном кресле и не предусмотрена воз�
можность подняться на второй этаж, все необходимые консульта�
ции он может получить на первом. Перед входом в здание располо�
жена парковка автомобилей.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

пр. Гагарина, 22

Харьков � это крупный автотранспортный узел, через который
осуществляются междугородние и международные перевозки. 

Здание Центрального автовокзала было построено в 1958 году ар�
хитектором А. Г. Крыкиным в стиле архитектуры 50�х годов
прошлого века с использованием элементов классицизма. 

Здание автовокзала недоступно для людей, передвига�
ющихся на инвалидных креслах, в связи с наличием пяти
ступеней перед центральным входом и восьми � перед до�

полнительным входом со стороны двора. Билетная касса, зал ожи�
дания и туалет также являются недоступными для человека с физи�
ческими ограничениями. 

Автобусы, осуществляющие междугородние и международные
перевозки, не приспособлены к особым потребностям людей с огра�
ниченной мобильностью. И если вы решитесь путешествовать на
автобусе, продумайте заранее, кто поможет вам войти в него.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ

пл. Привокзальная, 1

Главное здание вокзала было построено в 1952 году на месте раз�
рушенного в годы Великой Отечественной войны старого харьков�
ского вокзала по проекту группы архитекторов (Г. Волошин, Б. Ме�
зенцев, Е. Лимарь) в помпезно�торжественном стиле. В 80�х годах
ХХ столетия здание было достроено гостиничным корпусом
"Экспресс". В 90�х годах на первой платформе был установлен па�
мятник отцу Федору, герою книги "12 стульев" Ильфа и Петрова.

Вход в здание вокзала поднят на уровень второго этажа
и не оборудован пандусом. "Зал ожидания для инвали�
дов" расположен на 1 этаже, к которому с улицы ведут 8

ХАРЬКОВ путеводитель

25



неадаптированных ступеней, также он не доступен и со стороны
центрального входа. Междугородние билетные кассы не доступны.

На платформу можно попасть через абсолютно доступный альтер�
нативный вход, расположенный слева от гостиницы "Экспресс".
Поднявшись по пандусу, снабженному перилами, вы попадаете в
зал пригородных касс, в котором можно купить билеты на приго�
родные поезда, и через автоматические двери выходите прямо на
первую платформу.

Переход через пути адаптирован к особым потребностям людей с
физическими ограничениями. Однако качество переходов оставля�
ет желать лучшего: неровности, ямы, перепады уровней, отсутствие
пиктограмм создают дополнительные сложности для людей на ин�
валидных колясках. 
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Железнодорожные составы не приспособлены для людей, пере�
двигающихся на инвалидных креслах: вход в вагон значительно вы�
ше уровня перрона, ширина прохода не позволяет проехать на инва�
лидном кресле, туалет не доступен, не предусмотрено помещение, в
котором можно расположить инвалидное кресло. 

Если вы все же решились отправиться в путь на поезде, не забудь�
те заранее продумать, кто занесет вас и ваше инвалидное кресло в
купе, как вы будете решать вопрос с туалетом, и кто поможет вам
выйти в конечном пункте назначения. 

Удачного пути!

ХАРЬКОВ путеводитель
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ПРИГОРОДНЫЙ ВОКЗАЛ "ЛЕВАДА"

После реконструкции пригородный вокзал "Левада" стал
абсолютно доступным для людей с ограниченной мобиль�
ностью. 

Войти в здание вокзала человек на инвалидном кресле может по пан�
дусу, расположенному с правой стороны здания. Вы можете купить би�
лет на поезд в специализированной кассе по обслуживанию льготной
категории граждан на улице или в билетных кассах внутри вокзала. 

Перрон также приспособлен к особым потребностям людей с ограни�
ченной мобильностью: переход от одной платформы к другой — удоб�
ный и безопасный.

Однако, человек на инвалидном кресле сможет воспользоваться дос�
тижениями адаптации только при условии, если будет знать, что въезд
на территорию "Левады" расположен в отдаленном месте: со стороны
переулка Молчановского. В противном случае ему придется преодо�
леть пролет ступеней, ведущих к вокзалу от проспекта Гагарина. Нали�
чие пиктограммы о месторасположении альтернативного входа позво�
лило бы людям с физическими ограничениями правильно выбрать
свой маршрут.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ "ЛОСЕВО"

Станция "Лосево" адаптирована к особым потребнос�
тям людей с ограниченной мобильностью. Вокзал обору�
дован пандусами с двух сторон здания. Перед специали�

зированным входом для людей с физическими ограничениями рас�
положена пиктограмма. Билетные кассы и зал ожидания внутри
вокзала доступны и удобны для людей, передвигающихся на инва�
лидных креслах. В туалете предусмотрена специальная кабинка для
людей на инвалидных креслах, но она не оборудована в соответ�
ствии с их особыми потребностями.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХАРЬКОВ

ул. Ромашкина, 1

Аэропорт расположен в 12 км от центра города. Различные авиа�
компании осуществляют регулярные внутренние и международные
рейсы: в Киев, Москву, Симферополь, Стамбул, Вену, Египет, Ере�
ван, Батуми.

Вход в здание аэропорта адаптирован при помощи пан�
дуса, по которому человек на инвалидном кресле может
подняться с незначительной посторонней помощью. Би�
летные кассы и зал ожидания доступны для людей с огра�
ниченной мобильностью.
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КУКУЛЬЛЬТУРТУРА,А,
ОБРОБРАЗОВАНИЕ,АЗОВАНИЕ,

ДОСУГДОСУГ
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ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. В. Н. КАРАЗИНА

пл. Свободы, 4

Главный корпус ХНУ был построен в 30�е годы XX века в стиле близ�
ком к Госпрому архитекторами С. Серафимовым и М. Зандберг�Сера�
фимовой как Дом проектных и строительных организаций. 

Крыльцо университета с левой стороны оборудовано пан�
дусом. Однако вход в здание займет у человека на инвалид�
ном кресле или с проблемами зрения больше времени, чем он

может предположить. Это связано с тем, что конструкция двери в тамбу�
ре в виде "вертушки" не позволит ему самостоятельно и свободно войти
в здание, и он будет вынужден попросить проходящих мимо людей най�
ти дежурного с ключом, который откроет ему обычную центральную

дверь. 
В холле университета

находится лифт, который,
как правило, не включен.
Вы можете воспользо�
ваться внутренним теле�
фоном для того, чтобы
связаться с лифтером, ко�
торый всегда включит для
вас лифт. При этом спус�
титься вниз гораздо слож�
нее, так как вам необходи�

мо будет найти телефон или попросить кого�то связаться с лифтером. Ес�
ли вам необходимо перейти с одного этажа на другой, вы можете восполь�
зоваться боковыми лифтами, которые работают всегда, но не доступны на
первом этаже. Раздевалка в холле доступна.

К сожалению, обучение в ХНУ для человека с физическими ограниче�
ниями является не самым простым делом с точки зрения передвижения
по зданию, но по сведениям составителей путеводителя ХНУ � это един�
ственный доступный для людей с ограниченной мобильностью ВУЗ в г.
Харькове.
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ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ИМ. Н. ЛЫСЕНКО

ул. Сумская, 25/27

Один из старейших отечественных театров в 1991 году переехал в
новое здание, строительство которого началось еще в 1970 г. по проек�
ту киевских архитекторов (С.Н. Миргородский, В.Д. Елизаров,
Н.В. Чуприна, Р.Н. Гупало). Постмодернизм определяет архитек�
турный стиль масштабного сооружения. Перед входом в кассовый
зал установлена скульптурная композиция "Музыка Н. Лысенко"
(скульптор С. Ястребов). Зал театра рассчитан на 1500 мест. 

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 

34



Глядя на монументальный центральный вход в театр,
"украшенный" многочисленными пролетами ступеней,
человек с ограниченной мобильностью думает, что не

сможет попасть в него никогда. И мало кто предполагает существо�
вание служебного входа со стороны сада им. Т. Шевченко, который
с большими поправками можно назвать доступным, но который да�
ет шанс человеку с физическими ограничениями попасть в зал и по�
лучить удовольствие от театральной постановки. 

Вам потребуется
помощь двух чело�
век, чтобы преодо�
леть бордюр между
стоянкой и тротуа�
ром высотой 16 см,
пять ступеней при
входе и два пролета
по 3 и 5 ступеней
перед зрительным
залом. Для того,
чтобы попасть в
зрительный зал,
следует подняться
на четвертый этаж,

воспользовавшись грузовым лифтом (обратите внимание, что при
спуске вниз необходимо нажать кнопку 2 этажа). 

Только 13 ряд зрительного зала является доступным для человека
на инвалидном кресле. Парковка автомобилей возможна как со сто�
роны центрального входа, так и со стороны служебного. Билетные
кассы, раздевалка и туалет не доступны.

Условная доступность служебного входа является следствием
случайных архитектурных особенностей, а не целенаправленной
адаптации здания театра к особым потребностям людей с ограни�
ченной мобильностью. Несложная и не требующая больших фи�
нансовых затрат адаптация входа в здание и зрительный зал при�
даст театру, который является культурным сердцем нашего города,
статус абсолютно доступного для всех харьковчан.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
УКРАИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Т. ШЕВЧЕНКО

ул. Сумская, 9

Здание театра, построенное в 1841 году архитектором А. Тоном в сти�
ле русского классицизма, затем несколько раз перестраивалось, но сох�
ранило черты конца XIX века. В театре работают три сцены: основная,
малая и экспериментальная, где проходят постановки мировой, украин�
ской и авангардной драматургии.

Центральный вход в театр расположен на уровне тротуа�
ра. Как правило, при входе открыта только одна дверь,
ширина которой � 53 см, но легко открывается вторая

часть двустворчатой двери. Из трех залов театра для людей с огра�
ниченной мобильностью доступным является только большой зал.
Малый зал и экспериментальная сцена абсолютно не доступны.
Парковка автомобиля расположена напротив центрального входа.
Билетные кассы расположены при входе в театр, и, таким образом,
доступны для людей, передвигающихся на инвалидных креслах.
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ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ул. Карла Маркса, 32

Этот первый в Украине театр оперетты, постановки которого со�
стоялись еще в 1929 году, расположен в здании ДК "Пищевик",
построенном в 1930 году архитектором А. Линецким в духе
конструктивизма, который частично сохранился после реконструк�
ции семидесятых годов. На сцене театра можно увидеть постановки
классической оперетты, мюзикла и современной музыкальной ко�

медии.
Вход в театр расположен на уровне тротуара. Фойе и

зрительный зал доступны для людей с ограниченной мо�
бильностью. Обе части двустворчатых дверей театра легко откры�
ваются, образуя проход шириной более метра. Туалет не доступен. 
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ФИЛАРМОНИЯ

ул. Рымарская, 21

Здание было построено в 1821 году неизвестным архитектором. В
1884�1885 годах оно было реконструировано архитектором
Б. Г. Михаловским по заказу Харьковского купеческого Коммерче�
ского клуба, и на протяжении 100 лет в нем располагался оперный
театр. В 1991 году здание было передано Харьковской филармонии.

Вход в Филармонию находится на уровне тротуара. Ши�
рина дверного проема � 75 см, в случае необходимости  мож�
но легко открыть вторую створку двери. В тамбуре располо�

жена одна ступень высотой 10 см. Однако, возможно обратиться к
контролеру, который откроет соседнюю дверь, за которой вместо сту�
пени расположен пологий спуск. Билетные кассы и раздевалка доступ�
ны для людей, передвигающихся на инвалидных креслах. Туалет не
доступен.
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ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ул. Полтавский шлях, 18

Здание было построено в 1860 году как частное домовладение. В
1915 году режиссер Л. Смеляков открыл в нем театр миниатюр. С
1920 г. в здании начал функционировать первый государственный
театр для детей. Во время Великой Отечественной войны Харьков�
ский театр юнного зрителя им М. Горького эвакуировали во Львов. 

В 1960 году из курса народного артиста Л.И. Сердюка набрали но�
вую труппу и возродили театр. 22 октября 1961 года театр вновь
открыл свои двери для юнных зрителей. 

Сейчас репертуар ТЮЗа состоит из 26 спектаклей для детей и
юношества.

При входе в театр расположен бордюр высотой 17 см.
Фойе и зрительный зал доступны для людей с ограничен�
ной мобильностью. Туалет не доступен.

ХАРЬКОВ путеводитель
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КИНОТЕАТР ХОЛОДНОГОРСКИЙ

ул. Муранова, 3 

Возле здания кинотеатра расположена парковка. Вход
адаптирован для людей, передвигающихся на инвалидных
креслах. Ширина дверного проема позволяет беспрепят�

ственно попасть внутрь. Однако для того, чтобы заехать в зритель�
ный зал, необходимо открыть обе половины двустворчатой двери. В
этом вам всегда любезно поможет контролер. Зрительный зал без�
барьерный. Билетные кассы и кафе доступны для людей, передви�
гающихся на инвалидных креслах.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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КИНОТЕАТР ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

пр. Орджоникидзе, 8

Возле здания кинотеатра расположена
парковка. Вход � на уровне тротуара. В фойе
необходимо открыть обе половины дву�
створчатой двери. Зрительный зал безбарьер�
ный. Билетные кассы и кафе, расположен�
ные в фойе, доступны для людей, передви�
гающихся на инвалидных креслах.

ХАРЬКОВ путеводитель
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КИНОТЕАТР БОММЕРЪ

ул. Полтавский шлях, 6

Старейший в го�
роде кинотеатр, ос�
нованный в 1908 го�
ду братьями Бом�
меръ, первоначально
назывался "Электро�
биографъ". За 100
лет кинотеатр сме�
нил несколько наз�
ваний: "Госкино №
5", "Карла Маркса",
"Дзержинского" ,
"Зустріч". Во время
Великой Отечест�
венной войны в
этом кинотеатре ра�
ботала Е.А. Гурчен�
ко � мама легендар�
ной Людмилы Мар�
ковны Гурченко. 

В 2003 году после
реконструкции ки�
нотеатру вернули
название "Боммеръ".
В настоящее время
здесь регулярно
проходят фестивали всемирного кино. 

Припарковать машину можно вдоль тротуара. Вход в
здание, фойе и зрительный зал абсолютно доступны для
людей с ограниченной мобильностью. Билетные кассы и
кафе, расположенные в фойе, доступны для людей, пе�

редвигающихся на инвалидных креслах.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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МАГМАГАЗИНЫ ИАЗИНЫ И
ОБЪЕКТЫ СФЕРЫОБЪЕКТЫ СФЕРЫ

УСЛУГУСЛУГ

ХАРЬКОВ путеводитель
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ГОСТИНИЦА "МИР"

пр. Ленина, 27а

Двенадцатиэтаж�
ное здание гостини�
цы было построено в
1979 году по проек�
ту группы архитек�
торов (С.Н. Мирго�
родский, Р.Н. Гупа�
ло, Н.И. Диденко,
И.Н. Иванов, В.В. Сав�
ченко, В.М. Клоч�
ков) .  Гостиница
предлагает своим
гостям одно� и двух�
местные номера,
"люкс", "евролюкс". 

Вход в
з д а н и е
представ�
ляет со�

бой пандус, располо�
женный под кры�
шей, защищающей
его от осадков и об�
леденения. Автоматические двери гостеприимно раскрываются пе�
ред гостями города. В фойе расположены три лифта, ширина двер�
ного проема которых 70 и 85 см. 

Ширина двери всех номеров составляет 75 см, при этом ширина
двери в санузел колеблется от 55 до 70 см. Таким образом, для лю�
дей, передвигающихся на инвалидных креслах, доступными и
удобными являются номера типа двухместный "полулюкс",
"люкс" и "евролюкс", в которых ширина дверного проема в сан�
узел не менее 70 см. 

ХАРЬКОВ путеводитель
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

пл. Розы Люксембург, 1/3

Здание ЦУМа было построено в 1932 году по проекту архитекто�
ра А.В. Линецкого как небольшой универмаг на месте частных тор�
говых лавок. Затем, в конце тридцатых годов, универмаг был значи�
тельно расширен, а в 1954 году реконструирован архитектором
М.Мовшовичем в стиле архитектуры пятидесятых годов.

Вход в здание ЦУМа расположен на уровне тротуара.
Зал первого этажа доступен для людей, передвигающих�
ся на инвалидных креслах, благодаря тому, что перепад

уровней пола в левом крыле адаптирован пандусом. 
По проекту лифт в здании ЦУМа должен был бы обеспечить дос�

тупность всех четырех этажей универмага для людей с ограничен�
ной мобильностью. Но на сегодняшний день лифт работает только
по маршруту первый � четвертый этаж, не останавливаясь на вто�
ром и третьем. Таким образом, доступной для людей с физическими
ограничениями является только половина здания.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН "ЗНАКЪ"

пр. Ленина, 17

Магазинов, предлагающих широкий ассортимент книжной про�
дукции, в г. Харькове немного. Принимая во внимание тот факт, что
большая часть даже новых книжных магазинов не доступна для лю�
дей с ограничением мобильности, человек на инвалидном кресле в
поиске необходимой ему книги вынужден отправляться на книж�
ный рынок, посещение которого не станет для него удобным безо�
пасным и результативным в связи с возможными осадками и боль�
шим количеством людей. 

Несмотря на то, что при входе в магазин книг "Знакъ"
расположена одна ступень высотой около 6 см, для людей
с ограниченной мобильностью он является одним из са�
мых доступных книжных магазинов города. 

ХАРЬКОВ путеводитель
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РЕСТОРАН "НОРМА"

пр. Ленина, 11

Вход в "Норму" расположен на уровне тро�
туара, внутреннее пространство, в том числе
туалет, доступны для людей с ограниченной
мобильностью. Парковка автомобиля преду�
смотрена рядом с рестораном.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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MсDONALD`S

ул. Пушкинская, 37

McDonald`s является абсолютно доступ�
ным для людей с ограниченной мобиль�
ностью, начиная с прилегающей территории
и заканчивая туалетом. Услуга McDrive
удобна для автомобилистов в случае, если
они хотят сделать покупку, не выходя из ав�
томобиля.

ХАРЬКОВ путеводитель
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН "ИВ РОШЕ"

пл. Розы Люксембург, 10

Вход в косметический салон расположен
на уровне тротуара. Внутреннее простран�
ство доступно для свободного передвиже�
ния людей на инвалидных креслах. Однако
ширина входной двери менее 85 см, поэто�

му, если у вас широкое инвалидное кресло, вы сможете испытать не�
удобство при проходе через дверной проем. В косметическом сало�
не вам предоставят услуги парикмахера, визажиста, косметолога.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ
"УКРТЕЛЕКОМА" № 2

пер. Армянский, 1/3

Вход в здание "Телекомсервиса" оборудо�
ван пандусом. В этом отделении вы сможе�
те заплатить за услуги телефонной связи,
заказать дополнительные услуги или полу�
чить необходимую информацию.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ 
"УКРТЕЛЕКОМА" № 14

пл. Розы Люксембург, 4

Вход в здание расположен на уровне тро�
туара. Ширина дверного проема менее не�
обходимых 85 см, но вторая часть двуствор�
чатой двери легко открывается. В этом от�
делении "Телекомсервиса" вы сможете не

только заплатить за услуги телефонной связи, заказать дополни�
тельные услуги или получить необходимую информацию, но и по�
звонить по междугородней/международной линии. 
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СУПЕРМАРКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ МКС

пр. Гагарина, 1а

Вход в супермаркет электроники МКС с правой стороны
оборудован пандусом, угол наклона которого позволяет чело�
веку на инвалидном кресле попасть в здание с незначитель�

ной посторонней помощью. При этом отсутствие перил с обеих сторон
пандуса значительно усложняет процесс подъема и спуска. 

Несмотря на неполное соответствие пандуса при входе архитектур�
ным стандартам, люди с ограниченной мобильностью, принимавшие
участие в составлении данного путеводителя, посчитали возможным
включить в него МКС на пр. Гагарина. Основанием для этого послужи�
ла возможность для человека на инвалидном кресле получить сразу не�
сколько услуг в одном супермаркете: выбрать покупку из широкого ас�
сортимента товаров, выпить кофе в Доме кофе, оформить кредит в отде�
лении банка, посетить кафе и Интернет�клуб.

ХАРЬКОВ путеводитель
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СУПЕРМАРКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ "ФОКСТРОТ"

пр. Победы, 62г

Вход в супермаркет и внутреннее прост�
ранство доступны для людей с ограничен�
ной мобильностью.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ "СЛОН"

ул. Клочковская, 119а

Благодаря доступности прилегающей
территории, парковки, входа и внутреннего
пространства гипермаркета "СЛОН" люди
с физическими ограничениями могут ком�
фортно и свободно сделать покупки любых
строительных товаров.

ХАРЬКОВ путеводитель
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА"

пр. Людвига Свободы, 52а

Безбарьерная архитектура "Большой
стройки" позволяет людям с физическими
ограничениями самостоятельно посетить
этот супермаркет и выбрать покупку из ши�
рокого ассортимента товаров.
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СУПЕРМАРКЕТ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ "ТОПОЛЕК"

ул. Плехановская, 40

Вход в супермаркет, ширина двери и
внутреннее пространство доступны и удоб�
ны для людей с ограниченной мобиль�
ностью.

ХАРЬКОВ путеводитель
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КАНЦТОВАРЫ "ЛОКСИ"

ул. Пушкинская, 43

Вход и внутреннее пространство магазина
доступны для людей с ограниченной мо�
бильностью.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РАЙОННАЯ АПТЕКА № 216

пр. Московский, 214/2

Несмотря на огром�
ное количество аптек
и аптечных киосков в
городе, значительная
их часть не адаптиро�
вана к особым по�
требностям пожи�
лых людей и людей
на инвалидных крес�
лах, для которых по�
сещение таких уч�
реждений является
важной и необходи�
мой частью жизни.
Это частично ком�
пенсируется наличи�
ем аптечных киосков
во многих продукто�
вых супермаркетах. 

Аптека
№ 216 обо�
рудована

стационарным панду�
сом и абсолютно дос�
тупна для людей с ог�
раниченной мобиль�
ностью.

За последний год наметилась тенденция увеличения количества аптек,
так или иначе адаптированных к особым потребностям маломобильных
групп населения. 

ХАРЬКОВ путеводитель
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АПТЕКА

ул. Плехановская, 39

Вход в аптеку оформлен в виде двусто�
роннего пандуса. Внутри аптеки располо�
жена оптика.
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METRO КЕШ ЭНД КЕРИ 

пр. Гагарина, 187/1

Прилегающая территория, вход и внут�
реннее пространство МЕТRО доступно
для людей с ограниченной мобильностью.
Широкие проходы и просторные залы
удобны для передвижения на инвалидном
кресле. При входе расположен специально
оборудованный туалет.

ХАРЬКОВ путеводитель
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СУПЕРМАРКЕТ BILLA

ул. Клочковская, 9а

Архитектура супермаркета BILLA пол�
ностью соответствует особым потребнос�
тям людей с ограниченной мобильностью. 
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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "SUN CITY PLAZA"

пр. Московский, 199

Sun City Plaza занимает особое место в путеводителе в
связи с тем, что это один из немногих в городе много�
этажных торговых комплексов, доступных даже для лю�

дей, передвигающихся на инвалидных креслах. Отсутствие бордю�
ра между парковкой и тротуаром является для них важным условием
самостоятельного и комфортного посещения комплекса. Пандус
при входе и два лифта обеспечивают доступность всех четырех эта�
жей здания для людей с ограниченной мобильностью.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ТОРГОВО<ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ЗОЛОТОЙ ОСКАР"

пл. Конституции, 18

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧАРІВНИЦЯ"

пл. Конституции, 16

Размещение этих двух ювелирных торговых домов в пу�
теводителе обусловлено, во�первых, их доступностью для
людей с ограниченной мобильностью, и, во�вторых, воз�

можностью посетить сразу два магазина. Это важное обстоятельство
избавляет людей с физическими ограничениями от необходимости
дополнительного и сложного для них передвижения по городу, так
как практически в одном месте они могут выбрать покупку из широ�
кого ассортимента товаров.

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 

64



"Золотой Оскар" � это двухъярусный магазин с удобным простор�
ным первым этажом и не адаптированным к особым потребностям
людей на инвалидных креслах вторым.

Доступный вход и свободное внутреннее пространство делают
"Чарівницю" привлекательной для людей с ограниченной мобиль�
ностью.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ДЕТСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ "АНТОШКА"

ул. Пушкинская, 54

При строительстве или реконструкции детских магазинов архи�
тектурные нормативы доступности зданий должны тщательно со�
блюдаться, потому что посетителями таких магазинов могут быть
не только взрослые или дети с физическими ограничениями, но и
мамы с детскими колясками.

Вход в супермаркет "Антошка" оформлен в виде панду�
са. Внутри здания ступени адаптированы с учетом осо�
бых потребностей маломобильных групп населения.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Г. ХАРЬКОВА

ул. Фонвизина, 19

Ветеринарная лечебница ведет круглосуточный прием домашних
животных и предоставляет комплекс услуг, в том числе работают
УЗИ, рентген и операционная.

Кабинеты ветеринарной помощи расположены на пер�
вом этаже. Вход и внутреннее пространство здания (кро�
ме туалета) доступно для людей с ограниченной мобиль�
ностью. 

Возможно припарковать машину возле клиники, но бордюр меж�
ду тротуаром и проезжей частью высотой около 17 см и неудовлет�
ворительное состояние прилегающей территории создают препят�
ствия на пути людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

ХАРЬКОВ путеводитель
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ХИМЧИСТКА "ЕВРОЧИСТКА"

пл. Розы Люксембург, 4

Особенности передвижения на инвалид�
ном кресле и недостаточная чистота улиц
города приводит к тому, что услуга хим�
чистки актуальна и значима для людей с
ограниченной мобильностью. 

Вход и внутреннее пространство хим�
чистки "Еврочистка" на пл. Розы Люксем�
бург доступны для людей с ограниченной
мобильностью.
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БАНКИ

За последний год наметилась позитивная тенденция увеличения
количества отделений банковских учреждений, адаптированных к
особым потребностям людей с ограниченной мобильностью. В ре�
зультате этого достаточно многочисленная группа харьковчан полу�
чила более свободный доступ к широкому спектру банковских услуг,
таких как: прием всех видов платежей, обслуживание пластиковых
карт, покупка�продажа иностранной валюты, заключение договоров,
оформление кредита и другие.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА "АВАЛЬ" № 16
ул. Энвера Ахсарова, 2

Отделение банка "Аваль" № 16 доступно для людей с
ограниченной мобильностью благодаря адаптации входа
стационарным пандусом с перилами. Козырек над панду�

сом защищает его летом от дождя, а зимой � от обледенения. 
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ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА "УКРСИББАНК" № 355

пр. Героев Сталинграда, 140

Вход в отделение банка "Укрсиббанк"
№ 355 адаптирован к особым потребнос�
тям людей с ограниченной мобиль�
ностью посредством стационарного пан�
дуса с перилами. 
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НАВИГНАВИГААТОРТОР
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ДОСТУПНЫЕ

1. СУПЕРМАРКЕТЫ
• BILLA, ул. 23 августа, 33а
• BILLA, ул. Клочковская, 9а
• TARGET, пр. Гагарина, 167/1
• TARGET, ул. Ак. Павлова, 120
• КЛАСС, пр. Московский, 259
• КЛАСС, пр. Гагарина, 178
• МЕТRО, пр. Гагарина, 187/1
• Большая стройка, пр. Людвига Свободы, 52а
• Большая стройка, ул. Державинская, 38
• СЛОН, ул. Клочковская, 119а
• Будмен, пер. Пискуновский, 8
• МКС, пр. Гагарина, 1а
• Велика кішеня, ул. Клочковская, 104
• АТБ, пр. Героев Сталинграда, 179
• ЮСИ, пр. Героев Сталинграда, 179
• НАШ, ул. Маршала Рыбалко, 24/27
• Express, Ул. 23 Августа,

2. АПТЕКИ
•  Панацея № 1, Героев Сталинграда, 23
• Медсервис № 6, пр. Победы, 37в
• Славутич, ул. Ахсарова, 15
• Медсервис, пр. Победы, 73в

3. ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ
• Укрсиббанк, пр. Московский, 27
• Мегабанка, ул. 23 Августа, 31
• Аваль, ул. Клочковская, 9а
• Аваль, ул. 23 августа, 33а

4. МАГАЗИНЫ
• Катюша, пр. Ленина, 64
• Colin's, пр. Ленина, 18/9
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• Модные подарки, пр. Ленина, 13
• Диван Диваныч, ул. 23 Августа, 43
• Кухни Меркс, ул. 23 Августа, 43
• Ведмедик, пл. Конституции, 11/13
• Часомерье, пл. Конституции, 1
• Фокстрот плазма, пл. Конституции, 1
• TJ collection, пл. Розы Люксембург, 8
• Центр мобильной связи Киевстар, пл. Конституции, 12
• UMC, пр. Ленина, 15
• Мебельный центр Koryna, ул. 23 августа, 29

5. ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ КРАСОТЫ
• Евгения, ул. 23 Августа, 13
• Кудряшка, ул. Ахсарова, 15
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НЕДОСТУПНЫЕ

• Харьковский городской совет, пл. Конституции, 7

• ГОСПРОМ, пл. Свободы, 5

• Фрунзенский районный исполнительный комитет, 
пр. Маршала Жукова, 17

• Киевский районный исполнительный комитет, 
ул. Чернышевского, 55

• Коминтерновский районный исполнительный комитет, 
ул. Плехановская, 42

• Орджоникидзевский районный исполнительный комитет,
пр. Орджоникидзе, 11

• Октябрьский районный исполнительный комитет, 
ул. Полтавский шлях, 11

• Отдел труда и социальной защиты населения
Фрунзенского райсовета, пр. Маршала Жукова, 17

• Отдел труда и социальной защиты населения
Орджоникидзевского райсовета, ул. Второй Пятилетки, 19

• Отдел труда и социальной защиты населения
Коминтерновского райсовета, ул. Вишневая, 3

• Отдел труда и социальной защиты населения
Киевского райсовета, ул. Сумская, 78

• Отдел субсидий Ленинского района, ул. Кацарская, 54
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• Отдел субсидий Коминтерновского района, ул. Вишнева, 3

• Отдел субсидий Орджоникидзевского района,
ул. Второй Пятилетки, 6

• Центр занятости Орджоникидзевского района,
ул. 12 апреля, 10/46

• Центр занятости Октябрьского района,
ул. Полтавский шлях, 47/49

• Центр занятости Фрунзенского района, пр. Московский, 140/1

• Центр занятости Коминтерновского района,
ул. Плехановская, 66

• Центр занятости Ленинского района, ул. Полтавский Шлях, 46

• Центр занятости Киевского района, пер. Халтурина, 3

• Центр занятости Московского района, пер. Халтурина, 3

• Главное управление труда и социальной защиты населения,
Госпром, 3 под., 6�7 эт.

• Харьковское областное отделения Фонда социальной защиты
инвалидов, Госпром, 1 под, 1 эт.

• Государственная нотариальная контора № 6,
пл. Свободы, 5, Госпром, 6 под.

• Государственная нотариальная контора № 2, ул. Муранова, 6

• Центральный дворец бракосочетания, ул. Сумская, 61

• Средняя школа №105, ул. Данилевского, 36
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• Гимназия №116, ул. Культуры, 2

• Специализированная школа №109, ул. Коцюбинского,12

• Средняя школа №99, ул. Шекспира, 18

• Музыкальная школа, ул. Есенина, 8а

• Гимназия №47, ул. Космонавтов, 7

• Средняя школа №146, пр. Людвига Свободы, 37б

• Средняя школа №148, пр. Победы, 74д

• Средняя школа №149, пр. Победы, 67а

• Средняя школа №114, пр. Гагарина, 157

• Средняя школа №78, Садовый проезд, 7

• Средняя школа №60, ул. Ньютона, 131

• Гимназия №82, пр. Героев Сталинграда, 171

• Специализированная школа № 63, пр. Косиора, 43/12

• Средняя школа № 24, ул. Ощепкова, 9

• Средняя школа № 38, ул. Харьковских дивизий, 15а

• Средняя школа № 53, ул. Грозненская, 48

• Средняя школа № 35, пер. Лиманский, 1

• Гимназия № 34, ул. Локомотивная, 2
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• Средняя школа № 11, ул. Межлаука, 7

• Средняя школа № 69, ул. Каменец�Подольская, 64

• Специализированная школа № 108, ул. Елизарова, 67

• Средняя школа № 152, ул. Социалистическая, 57

• Техникум железнодорожного транспорта,
ул 1�ой Конной Армии, 77

• Харьковский учетно�экономический техникум�интернат
им. Ф.Г. Ананченко, ул. Полтавский Шлях, 133

• Харьковский государственный  академический областной театр
кукол им. В.А. Афанасьева, пл. Конституции, 24

• Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава
Мудрого, ул. Пушкинская, 77

• Харьковский государственный медицинский университет,
пр. Ленина, 4

• Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры, ул. Сумская, 40

• Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
пр. Ленина, 14

• Харьковский государственный академический  русский
драматический театр им. А.С. Пушкина, ул. Чернышевского, 11

• Дом актера, ул. Красина, 3

• Цирк, пл. И. Бугримовой, 1
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• Планетарий, пер. Кравцова, 15

• Дом органной и камерной музыки, ул. Университетская, 11

• Харьковский художественный музей, ул. Совнаркомовская, 11

• Художественная галерея "Маэстро", ул. Сумская, 25

• Музей природы ХНУ им. В.Н. Каразина, ул. Тринклера, 8
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ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ
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ЗАКОН УКРАЇНИ
(витяг)

Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні

N 875�XII від 21.03.1991

V. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУ�
ПУ ІНВАЛІДІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Стаття 26. Органи державної влади і управління, підприємства
(об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності
і господарювання) зобов'язані створювати умови для безперешкод�
ного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих бу�
динків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування
в населених пунктах. 

Стаття 27. Планіровка і забудова населених пунктів, формування
жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і рекон�
струкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для
використання інвалідами не допускається. 

У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосу�
вати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням місцевих Рад народ�
них депутатів за участю відповідних підприємств (об'єднань), уста�
нов і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяль�
ності інвалідів, зокрема, будівництво спеціальних об'єктів. Фінан�
сування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місце�
вого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і ор�
ганізацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для
інвалідів. 

Стаття 28. Підприємства та організації, що здійснюють транспорт�
не обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне
обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших
об'єктів, яке б дало змогу інвалідам безперешкодно користуватися
їх послугами. 
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У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути
пристосовані для використання інвалідами, місцеві Ради народних
депутатів створюють інші можливості для їх пересування. При про�
ектуванні і створенні нових засобів пересування, реконструкції і
будівництві аеропортів, залізничних вокзалів і автовокзалів, морсь�
ких і річкових портів обов'язково передбачається можливість їх ви�
користання інвалідами. 

Стаття 29. Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах,
передбачених чинним законодавством і з урахуванням положень
цього Закону. Інваліди та сім'ї, в яких є діти�інваліди, мають пере�
важне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбачено�
му чинним законодавством. 

Стаття 30. Жилі приміщення, займані інвалідами або сім'ями, у
складі яких вони є, під'їзди, сходові площадки будинків, в яких
мешкають інваліди, мають бути обладнані спеціальними засобами і
пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми ре�
абілітації, а також телефонним зв'язком. 

Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється місцеви�
ми Радами народних депутатів, підприємствами, установами і ор�
ганізаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд. Обладнан�
ня індивідуальних жилих будинків, в яких проживають інваліди,
здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини
яких настала інвалідність, а в інших випадках відповідними місце�
вими Радами народних депутатів. У разі невідповідності житла
інваліда вимогам, визначеним висновком медико�соціальної екс�
пертизи, і неможливості його пристосування до потреб інваліда мо�
же провадитись заміна жилої площі. Місцеві Ради народних депу�
татів забезпечують виділення земельних ділянок інвалідам із захво�
рюваннями опорно�рухового апарату під будівництво гаражів для
автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання. 

Стаття 31. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів
не можуть вилучати частину жилої площі, збудованої за рахунок
коштів громадських організацій інвалідів, у тому числі господарсь�
ким способом або з залученням їх коштів в порядку пайової участі. 

Стаття 32. Інваліди, влаштовані в будинки�інтернати або в інші
установи соціальної допомоги, мають право на збереження за ними
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жилої площі протягом 12 місяців. При більш тривалих строках
звільнена жила площа передається для задоволення потреб у житлі
іншим інвалідам, які потребують поліпшення житлових умов. 

Стаття 33. Діти�інваліди, що не мають батьків або батьки яких
позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в
інших соціальних становах, після досягнення повноліття мають
право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на
його благоустрій, якщо за висновком медико�соціальної експертизи
вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний
спосіб життя. 

Стаття 34. Місцеві органи державної влади та управління зо�
бов'язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного
доступу і користування культурно�видовищними закладами і спор�
тивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також за�
безпечувати надання спеціального спортивного інвентаря. Інваліди
користуються переліченими послугами безплатно або на пільгових
умовах згідно з рішеннями місцевих Рад народних депутатів за
участю громадських організацій інвалідів. 

Стаття 35. Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що по�
легшують їх взаємодію між собою та з іншими категоріями населен�
ня. Порядок і умови забезпечення передбачаються місцевими Рада�
ми народних депутатів за участю громадських організацій інвалідів.
Інваліди першої і другої груп мають право на позачергове і пільгове
встановлення квартирного телефону за рахунок коштів фонду Ук�
раїни соціального захисту інвалідів. Порядок і умови встановлення
телефону інвалідам визначаються Кабінетом Міністрів України з
урахуванням думки республіканських громадських організацій
інвалідів. 

Голова Верховної Ради України                  Л. КРАВЧУК
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2003 р. N 863
Київ

Про затвердження Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмежениN
ми фізичними можливостями до об'єктів житN

лового та громадського призначення
На виконання Указу Президента України від 2 грудня 2002 р. N

1112 ( 1112/2002 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році
Року людей з інвалідністю" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Програму забезпечення безперешкодного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житло�
вого та громадського призначення (далі � Програма), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Програми провадити видатки на
здійснення передбачених нею заходів у межах асигнувань, що
виділятимуться органам виконавчої влади у державному та місце�
вих бюджетах.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям:

надавати щороку до 15 січня Державному комітетові з будівницт�
ва та архітектури і Міністерству праці та соціальної політики звіт
про стан виконання Програми. Підготовка щорічного звіту Кабіне�
ту Міністрів України покладається на Державний комітет з
будівництва та архітектури;

розробити і затвердити протягом поточного року галузеві та
місцеві програми забезпечення безперешкодного доступу людей з
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обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та
громадського призначення;

передбачати починаючи з 2004 року в проектах відповідних бюд�
жетів кошти для фінансування заходів, визначених Програмою.

Прем'єр�міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2003 р. N 863
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Програма забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними

можливостями до об'єктів житлового та гроN
мадського призначення

Ця Програма спрямована на поступове формування умов для вільно�
го доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожит�
ки, готелі, будинки відпочинку, заклади соціального захисту населення,
лікарні, санаторії, театри, кінотеатри, заклади торгівлі, культові споруди
тощо) на державному, регіональному і місцевому рівні.

Сучасний стан проблеми

На сьогодні в Україні налічується понад 2,6 млн. громадян з обмеже�
ними фізичними можливостями. При цьому спостерігається тенденція
до збільшення кількості людей, яким необхідно створити належні умо�
ви для життєдіяльності та інтеграції в суспільне життя.

З метою розв'язання проблем інвалідів у 1991 році був прийнятий За�
кон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
(875�12). На виконання положень цього Закону прийнято ряд норма�
тивно�правових актів, у тому числі Національну програму професійної
реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями
на 2001�2005 роки (519/2001).

У процесі містобудівної діяльності запроваджено комплекс держав�
них стандартів та норм щодо проектування і будівництва житлових бу�
динків, громадських будівель та споруд, планування і забудови сільсь�
ких та міських поселень, формування середовища життєдіяльності ма�
ломобільних груп населення. Впроваджуються в практику рекомен�
дації з архітектурно�планувальних рішень для дітей�інвалідів. Обов'яз�
ковими стали нормалі архітектурно�планувальних модулів житлового
та громадського призначення для інвалідів.

Контроль за дотриманням зазначених вимог здійснюється органами
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Державної архітектурно�будівельної інспекції. Разом з тим під час про�
ектування та забудови населених пунктів потреби інвалідів майже не
враховуються. Не створено необхідних умов для експлуатації об'єктів
житлового та громадського призначення всіма громадянами незалежно
від стану їх здоров'я і ступеня мобільності. Координація дій установ та
організацій з цих питань здійснюється недостатньо. Процес створення
сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізични�
ми можливостями стримується неналежним фінансовим забезпечен�
ням.

Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з
обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих
умов для їх життєдіяльності.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити норматив�
но�правове, науково�технічне, інформаційне та фінансове забезпечення
виконання заходів, визначених Програмою.

Нормативно�правове забезпечення передбачає удосконалення зако�
нодавства щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності лю�
дей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з проекту�
вання та будівництва нових і пристосування існуючих об'єктів житло�
вого та громадського призначення для потреб цих людей, а також захис�
ту їх прав, інтеграції у суспільне життя.

Науково�технічне забезпечення передбачає розроблення та впровад�
ження у практику спеціалізованої технології обслуговування людей з
обмеженими фізичними можливостями; пристосування вулично�шля�
хової, пішохідної та вело�візкової мережі до потреб людей з обмежени�
ми фізичними можливостями; забезпечення доступності, зручності та
безпечності перевезення людей з обмеженими фізичними можливостя�
ми засобами громадського транспорту.

Інформаційне забезпечення передбачає здійснення контролю за дот�
риманням основ соціальної захищеності людей з обмеженими фізични�
ми можливостями; обладнання територій населених пунктів, об'єктів
житлового та громадського призначення допоміжними, спеціалізовани�
ми засобами інформації та орієнтації; залучення представників гро�
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мадських організацій до здійснення заходів, визначених Програмою.
Інформаційне забезпечення здійснюється Держбудом, Мінпраці та

Держтелерадіо.
Фінансове забезпечення провадиться за рахунок коштів державного

та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.

Очікувані результати

Створення умов для вільного доступу людей з обмеженими фізични�
ми можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
сприятиме інтеграції у суспільство значної частки населення, дасть змо�
гу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя, за�
безпечити їх працевлаштування.

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме
поліпшенню умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними
можливостями, переходу до економічних форм сталого розвитку насе�
лених пунктів, зростанню міжнародного авторитету України та її всту�
пу до Європейського Союзу, створенню механізму, який унеможливлює
впровадження проектів та конструкторських розробок, що не врахову�
ють потреб цих людей.

У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити такі за�
ходи:

1. Забезпечити удосконалення законодавства в частині пристосуван�
ня об'єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існу�
ючих), вулично�шляхової мережі, транспортної, інформаційної і ко�
мунікаційної інфраструктури до потреб людей з обмеженими фізични�
ми можливостями та встановлення відповідальності за невиконання та�
ких норм.

Держбуд, Мін'юст, Мінпраці, МОЗ, МОН,
Мінкультури, Мінтранс, Держжитлокомунгосп,
Держкомспорт, Мінпромполітики,
Держкомзв'язку.
2003�2004 роки.

2. Здійснити перегляд будівельних норм і стандартів з урахуванням
потреб людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забез�
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печення їх безперешкодного доступу до об'єктів житлового та громадсь�
кого призначення.

Держбуд, Держжитлокомунгосп, Мінтранс,
МОЗ, Мінпромполітики, Мінпраці.
2003�2004 роки.

3. Забезпечити під час проектування, будівництва нових і рекон�
струкції існуючих об'єктів житлового та громадського призначення об�
лаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих
для проживання та (або) обслуговування в них людей з обмеженими
фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації, міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади, Укрінвестекспертиза.
Постійно.

4. Забезпечити під час коригування та розроблення генеральних
планів, проектів детального планування, проектів забудови земельних
ділянок урахування потреб людей з обмеженими фізичними можливос�
тями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
Постійно.

5. Створювати у процесі формування вулично�шляхової, пішохідної
та вело�візкової мережі умови для зручного і безпечного переміщення
людей з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, 
Держбуд, Мінтранс, МВС.
Постійно.

6. Забезпечити розроблення і виробництво спеціального та до�
поміжного устаткування для облаштування ним транспортних засобів і
об'єктів житлового та громадського призначення.

Держбуд, Мінпромполітики, МОЗ, Мінтранс,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
Постійно.

7. Забезпечити розроблення та виробництво засобів громадського па�
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сажирського транспорту (трамваїв, тролейбусів, автобусів, залізничних
пасажирських вагонів, річкових та морських пасажирських суден, паса�
жирських літаків), пристосованих для людей з обмеженими фізичними
можливостями.

Мінпромполітики, Мінпраці, Мінтранс, МОЗ.
Постійно.

8. Створити умови для перевезення людей з обмеженими фізичними мож�
ливостями та розробити і впровадити сучасні технології їх обслуговування.

Мінтранс, МОЗ, Мінпромполітики,
Держжитлокомунгосп, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації,
Національна асамблея інвалідів (за згодою).
Постійно.

9. Розробити навчальний курс з питань формування безперешкодно�
го середовища для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними
можливостями і його впровадження у вищих навчальних закладах на
архітектурних та будівельних факультетах, а також у закладах після�
дипломної освіти.

МОН, Держбуд, Мінпраці, МОЗ, Мінтранс,
Національна асамблея інвалідів (за згодою).
2003�2004 роки.

10. Включати до складу комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів
житлового та громадського призначення представників управлінь праці
та соціального захисту населення місцевих органів виконавчої влади і
громадських організацій інвалідів.

Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.

11. Забезпечити створення необхідних умов для надання побутових
послуг людям з обмеженими фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
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12. Затвердити перелік об'єктів житлового та громадського призна�
чення, які підлягають першочерговому пристосуванню для потреб лю�
дей з обмеженими фізичними можливостями, і обладнати їх необхідни�
ми допоміжними засобами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003�2005 роки.

13. Здійснювати державний архітектурно�будівельний контроль за
дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступ у лю�
дей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та
громадського призначення, виконанням проектних і ремонтних робіт з
метою формування доступного середовища у населених пунктах, а та�
кож шляхово�магістральної інфраструктури, вокзалів, аеропортів тощо.

Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації, Національна асамблея інвалідів 
(за згодою).
Постійно.

14. Передбачати у щорічних регіональних програмах розвитку житло�
вого будівництва розділ щодо забезпечення житлом людей з обмежени�
ми фізичними можливостями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

15. Передбачати під час проектування прибудинкових територій
місця для паркування автотранспортних засобів, які належать
інвалідам, а також для розміщення тимчасових гаражів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

16. Розглянути питання щодо створення при місцевих органах виконав�
чої влади "комітетів доступності" за участю представників Національної
асамблеї інвалідів та інших громадських організацій інвалідів.
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003 рік.

17. Забезпечити видання збірника основних нормативно�правових та
методичних документів з питань проектування, будівництва і рекон�
струкції об'єктів житлового та громадського призначення з урахуван�
ням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Держбуд.
2003 рік.
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

24.12.2003 р. №2/6�710

Міністерство архітектури та будівельної політики
Автономної Республіки Крим, Управління архітектури
та Містобудування облдержадміністрацій
Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій,
ЦС Укрінвестекспертизи,
підвідомчі науково�дослідні та проектні інститути
(за списком)

На виконання завдань Програми забезпечення безперешкодного дос�
тупу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів жит�
лового та громадського призначення, розробленої на виконання Указу
Президента України від 2 грудня 2002 р. № І П 2/2002 "Про додаткові
заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в
Україні в 2003 році Року людей з інвалідністю" та затвердженої поста�
новою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 863 Держбу�
дом разом з Мінпраці, іншими .центральними органами виконавчої вла�
ди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київсь�
кою та Севастопольською міськдержадміністраціями, за дорученням
Кабінету Міністрів України здійснюється комплекс заходів щодо
вирішення проблеми інтеграції маломобільного населення у
суспільство, підвищення рівня соціальне незахищених верств населен�
ня, важливою складовою яких є створення доступного середовища для
життєдіяльності інвалідів і маломобільних груп населення.

Разом з тим, звернення окремих громадян та громадських організацій
інвалідів до Верховної Ради України, центральних та місцевих органів
державної виконавчої ВЛАДИ свідчать про те, що при будівництві та ре�
конструкції об'єктів міської забудови потреби людей з інвалідністю вра�
ховуються недостатньо, не здійснюється обладнання існуючих будинків
та елементів благоустрою засобами для забезпечення безперешкодного
доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями.

Виходячи із зазначеного та з метою безумовного виконання зав�
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дань зазначеної Програми, вимог державних будівельних норм та
на виконання наказу Держбуду від 05.09.2001 № 175 "Про заходи
щодо виконання завдань Національної програми професійної ре�
абілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001�
2005 роки" Держбуд вважає за необхідне:

1. Службам Укрінвестекспертизи, як відповідальним виконавцям
комплексної державної експертизи, при проведенні державної експер�
тизи проектів будівництва об'єктів житлово�цивільного призначення,
елементів благоустрою та дорожньої мережі населених пунктів катего�
рично забороняється надавати позитивні комплексні висновки у випад�
ку відсутності в цих проектах заходів, які забезпечують безперешкод�
ний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до зазначе�
них об'єктів, передбачених положеннями чинних будівельних норм.

2. Керівникам проектних та науково�дослідних організацій незалежно
від форм власності дотримуватись вимог чинних нормативних доку�
ментів щодо потреб людей з інвалідністю при розробленні проектної
документації об'єктів будівництва, не допускати видачі проектної доку�
ментації без урахування вказаних вимог, аналізувати та вживати
відповідних заходів впливу на зауваження експертних органів щодо
встановлених порушень.

3. Державній архітектурно�будівельній інспекції України, місцевим
інспекціям архітектурно�будівельного контролю забороняти прийнят�
тя в експлуатацію об'єктів житлово�цивільного призначення, в яких не
виконані заходи щодо безперешкодного доступу людей з інвалідністю
до зазначених об'єктів.

4. Міністерству архітектури та будівельної політики Автономної Рес�
публіки Крим, Управлінням архітектури та містобудування облдер�
жадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій
довести цей лист до підвідомчих органів. 

Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Від 1 червня 2005 року № 900/2005

Про першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обN

меженими фізичними можливостями
З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмежени�

ми фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструкту�
ри, а також ураховуючи Стандартні правила забезпечення однако�
вих можливостей для інвалідів (995_306) (Резолюція Генеральної
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 грудня 1993 року N
48/96), п о с т а н о в л я ю:

1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на незадовільне ви�
конання центральними та місцевими органами виконавчої влади
вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу
людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

2. Кабінету Міністрів України:
1) вжити до 1 листопада 2005 року заходів до забезпечення безу�

мовного додержання центральними та місцевими органами вико�
навчої влади законодавства щодо створення належних умов для
доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструкту�
ри;

2) проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безпе�
решкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостя�
ми до об'єктів житлового та громадського призначення, затвердже�
ної постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року
N 863 (863�2003�п), та за результатами такого аналізу вжити до 1
листопада 2005 року невідкладних заходів до її належного виконан�
ня;

3) розробити за участю Національної Асамблеї інвалідів України,
інших громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 липня
2005 року додаткові заходи щодо створення сприятливих умов

ХГООИ «Креавита»Доступный Харьков 

94



життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, пе�
редбачивши, зокрема:

створення до 1 листопада 2005 року необхідних умов для доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і
приміщень центральних органів виконавчої влади;

стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами
транспортних засобів, спеціального і допоміжного устаткування
для перевезення та  переміщення людей з інвалідністю та інших ма�
ломобільних груп населення, а також виготовлення відповідних
інформаційних та технологічних засобів (піктограм, інфор�
маційних щитів, електронних табло тощо);

забезпечення до 1 грудня 2005 року обладнання поїздів дальнього
сполучення (фірмових поїздів) спеціалізованими пасажирськими
вагонами, пристосованими для перевезення інвалідів у візках;

створення протягом 2005 року безпечних умов для користування
інвалідами у візках, іншими маломобільними групами населення
транспортною інфраструктурою (вокзалами, привокзальними те�
риторіями, переходами через залізничні колії тощо);

забезпечення протягом 2005 року облаштування спеціальних
місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які
забезпечують перевезення людей з інвалідністю;

4) забезпечувати під час закупівлі за державні кошти рухомого
складу громадського транспорту придбання моделей, які макси�
мально пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізични�
ми можливостями;

5) забезпечити проведення перевірки додержання підприємства�
ми та організаціями, які здійснюють надання послуг з перевезення
пасажирів, вимог законодавства щодо спеціального обладнання
транспортних засобів для безперешкодного користування їх послу�
гами особами з обмеженими фізичними можливостями, про резуль�
тати перевірки та вжиті заходи доповісти до 1 грудня 2005 року;

6) забезпечити протягом червня � липня 2005 року створення
сприятливих умов для доступу осіб з обмеженими фізичними мож�
ливостями до інформаційного простору, зокрема шляхом адаптації
інформаційно�комунікаційних систем до потреб людей з вадами зо�
ру та слуху, а також збільшення кількості інформаційних та куль�
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турно�освітніх телепрограм із сурдоперекладом та титруванням;
7) забезпечити протягом 2005�2006 років в установленому поряд�

ку надання державної підтримки засобам масової інформації, які
спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з
інвалідністю, а також друкованим засобам масової інформації, зас�
новниками яких є громадські організації інвалідів;

8) переглянути до 1 липня 2005 року Державну цільову програму
"Шкільний автобус", затверджену постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2003 року N 31 (31�2003�п), з метою вирішен�
ня питання щодо забезпечення перевезення дітей�інвалідів у візках
спеціально пристосованими автобусами до місць навчання і додому.

3. Державному комітету України з питань будівництва та архітек�
тури, Державному комітету України з питань житлово�комунально�
го господарства переглянути до 1 січня 2006 року з урахуванням
стандартів Європейського Союзу державні будівельні норми і пра�
вила з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеже�
ними фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструк�
тури та вжити заходів щодо додержання цих норм та правил.

4. Міністерству освіти і науки України:
забезпечити створення до початку 2005�2006 навчального року в

гуртожитках навчальних закладів відповідних житлово�побутових
умов для учнів та  студентів з інвалідністю, насамперед тих, які пе�
ресуваються в інвалідних візках;

прискорити розроблення та запровадження навчального курсу з
питань формування безперешкодного середовища для життєдіяль�
ності людей з обмеженими фізичними можливостями на архітек�
турних і будівельних факультетах вищих навчальних закладів, у
закладах післядипломної освіти;

вжити протягом 2005 року заходів щодо пристосування загально�
освітніх навчальних закладів до потреб дітей з інвалідністю.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

вжити до 1 листопада 2005 року заходів щодо створення не�
обхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконав�
чої влади, закладів соціального захисту населення, охорони здо�
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ров'я, культури, фізкультурно�спортивних, культових споруд тощо;
запровадити, починаючи з другого півріччя 2005 року, організацію

відвідування посадовими та службовими особами місцевих органів
виконавчої влади людей з обмеженими фізичними можливостями,
зокрема інвалідів, які мають проблеми з пересуванням, за місцем їх
проживання з метою вирішення порушуваних ними проблем;

сприяти створенню при місцевих органах виконавчої влади
"комітетів доступності" за участю представників Національної
Асамблеї інвалідів України та інших громадських організацій
інвалідів;

передбачати починаючи з 2006 року в проектах програм еко�
номічного і соціального розвитку заходи щодо створення
спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та пільго�
вого перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

вжити до 1 січня  2006 року в установленому порядку заходів що�
до поліпшення фінансування будівництва житла, пристосованого
для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями,  та забез�
печення ним таких осіб;

забезпечувати під час розроблення та коригування генеральних
планів, проектів детального планування, проектів забудови земель�
них ділянок та реконструкції об'єктів житлового та громадського
призначення врахування потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями;

забезпечувати в установленому порядку разом з дільничними ви�
борчими комісіями під час проведення виборів умови для реалізації
особами з обмеженими фізичними можливостями конституційного
виборчого права.

6. Київській міській державній адміністрації вжити заходів щодо
перетворення до 1 грудня 2005 року Майдану Незалежності та Пала�
цу мистецтв "Український дім" у місті Києві на територію безпереш�
кодного доступу для осіб з обмеженими фізичними  можливостями.

7. Кабінету Міністрів України забезпечувати постійний контроль
за виконанням цього Указу та один раз на півроку інформувати
Президента України про реалізацію передбачених ним заходів.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО
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БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Громадські будинки та споруди
(витяг)

ДБН В.2.2�9�99
На заміну СНІП 2.08.02�89

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існу�
ючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі �
громадських будинків), а також вбудовано� прибудованих приміщень
громадського призначення.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб�
суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від
форм власності та відомчої належності.

При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положен�
нями цих норм слід також керуватися положеннями будівельних норм
за видами будинків та споруд, перелік яких наведений у додатку А.

Перелік основних нормативних документів, на які є посилання в цих
нормах, наведений у додатку Б.

Уданих нормах використовуються терміни та визначення згідно з до�
датком В.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.4 При проектуванні громадських будинків та споруд необхідно пе�

редбачати обладнання і пристрої, що враховують потреби інвалідів та
інших маломобільних груп населення згідно з вимогами даних норм
(див. додаток Г) та ВСН 62.

Види обладнання і пристроїв для інвалідів визначаються у завданні на
проектування.

2. ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
2.6. Огорожа сходів, сходових площадок і пандусів на ділянці забудо�

ви, а також матеріали шляхового покриття повинні забезпечувати без�
печне пересування пішоходів, включаючи маломобільні групи населен�
ня з урахуванням руху колясок для дітей та інвалідів. Зовнішні сходи
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(або їх частини) і площадки заввишки від рівня тротуару більше 0,45 м
при входах до будинку повинні мати огорожу.

3. ОБ'ЄМНО�ПЛАНУВАЛЬНІ ВИРІШЕННЯ
Вхідні вузли та комунікації.
3.1. Основні входи до громадських будинків повинні мати зручні

підходи та оптимальні
розміри, які враховують можливості всіх розрахункових категорій

відвідувачів. Кількість входів (виходів) визначається розрахунком ви�
ходячи із пропускної спроможності будинків, а також експлуатаційни�
ми вимогами.

3.2. Для інвалідів та інших маломобільних груп населення у громадсь�
ких будинках один з основних входів повинен бути обладнаний пандусом
або іншим пристроєм, що забезпечує можливість підйому інваліда на
рівень входу до будинку, його 1�го поверху або ліфтового холу.

Такий вхід повинен бути захищений від атмосферних опадів; перед
ним слід влаштовувати площадку розміром не менше 1 м х 2,5 м з
дренажем.

3.3. У громадських будинках при кожному зовнішньому вході до вес�
тибулю та сходових кліток належить передбачати тамбури для теплово�
го і вітрового захисту.

Ширина тамбура повинна перевищувати ширину прорізу не менше
ніж на 0,15 м з кожного боку, а глибина тамбура повинна перевищувати
ширину полотна дверей не менше ніж на 0,2 м. Мінімальна глибина
тамбура � 1,2 м.

3.4. Позначка рівня підлоги приміщень біля входу до будинку повинна
бути вище від позначки тротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м.

Допускається приймати позначку рівня підлоги біля входу до будин�
ку менше 0,15 м (в тому числі і заглиблення нижче позначки тротуару)
за умови захисту приміщень від попадання опадів.

3.6. У громадських будинках та спорудах, що обслуговують інвалідів
та інші маломобільні групи населення, площу приміщень вестибульної
групи слід збільшувати з урахуванням людей, які супроводжують
інвалідів, з розрахунку 0,5 м2 на кожного інваліда згідно з ВСН 62.

3.9. Приміщення,  зони  та  місця  надання  послуг,   що  відвідуються
маломобільними відвідувачами, належить, як правило, розташовувати
на рівні, найближчому до поверхні землі. В інших випадках слід перед�
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бачати сходи, пандуси, ліфти та інші пристосування для переміщення
маломобільних відвідувачів.

В усіх будинках, в яких приміщення, призначені для користування
інвалідами на кріслах�колясках, розташовані вище першого поверху,
слід передбачати ліфти, кабіни яких повинні мати розміри не менше:
ширину � 1,1 м; глибину � 1,5 м; ширину дверного прорізу � 0,85 м.

Ліфти повинні мати автономне керування з кабін і з рівня поверху, що
має безпосередній вихід назовні.

3.10. Влаштування ліфтів або інших підйомників є обов'язковим для
будинків з різницею позначок рівнів  підлоги  вхідного вестибулю та
підлоги  верхнього  поверху (крім технічного верхнього) 13,2 м і більше.

За меншої різниці позначок необхідність у ліфтах визначається з ура�
хуванням особливостей громадських будинків і вимог відповідних
будівельних норм за видами будинків та споруд.

3.11. Пасажирські ліфти належить передбачати із розрахунку в будинках:
а) установ органів управління, проектних, конструкторських та кре�

дитно�фінансових установ � заввишки більше 3�х поверхів; у будинках
районних, міських та обласних державних адміністрацій та інших уста�
нов, які часто відвідуються населенням, � починаючи з 3�го поверху;

б) лікарень та пологових будинків:
1) ліфти для будинків лікувально�профілактичних закладів (далі �

лікарняні ліфти) � при розташуванні палатних відділень на 2�му поверсі
та вище;

2) пасажирські ліфти � в будинках заввишки 3 поверхи та більше;
в) амбулаторно�поліклінічних закладів:
1) лікарняні ліфти � в будинках заввишки 2 поверхи та більше;
2) пасажирський ліфт, який має кабіну з глибиною не менше 2,1 м, � у

будинках заввишки 2 поверхи та більше;
г) санаторіїв та санаторіїв�профілакторіїв:
1) пасажирські ліфти � в будинках заввишки 3 поверхи та більше;
2) лікарняний ліфт �  при  розташуванні лікувальних приміщень вище

першого поверху в будинках заввишки 2 поверхи та більше;
д) готелів та мотелів вищих розрядів "А"�та "Б" � заввишки 2 поверхи

та більше;
є) готелів, турбаз та мотелів І розряду � заввишки 3 поверхи та більше;
ж) те саме, II розряду і нижче, а також усіх інших закладів відпочинку
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та туризму�заввишки 4 поверхи та більше;
к) підприємств громадського харчування � при розташуванні залів ви�

ще 3�го поверху. Примітка 1. У житлових корпусах санаторіїв для хво�
рих з порушенням опорно�рухового апарату один з ліфтів повинен бу�
ти лікарняним.

Примітка 2. Необхідність влаштування ліфтів та інших засобів верти�
кального транспорту в громадських будинках меншої поверховості та
висоти, а також не вказаних в цьому пункті встановлюється завданням
на проектування.

Примітка 3. В разі необхідності влаштування ліфтів для інвалідів, які
користуються кріслами�колясками, слід керуватись 3.9, 3.12.

3.12. Кількість пасажирських ліфтів встановлюється розрахунком, але
не може бути менше двох. Допускається другий ліфт заміняти вантаж�
ним, у якому дозволяється перевозити людей, якщо за розрахунком
вертикального транспорту достатньо встановлення одного пасажирсь�
кого ліфта.

Вантажні ліфти слід передбачати згідно з технологічними вимогами
"Правил устройства и безопасной зксплуатации лифтов" (ПУБЕЛ).

3.13. У будинках заввишки 2 і більше поверхів, приміщення яких роз�
раховані на відвідування або мешкання  інвалідів,  слід передбачати  не
менше одного ліфта (пасажирського або вантажного) глибиною кабіни
не менше 2,1 м. який забезпечує під час пожежі, землетрусу та інших
надзвичайних ситуацій можливість евакуації інвалідів та людей літньо�
го віку, що не здатні до самостійного пересування по сходах і пандусах,
а також транспортування пожежних і рятувальних підрозділів.

3.14. У разі застосування підйомника у вигляді платформи, що пе�
реміщується вертикально, похило або вздовж сходового маршу, шири�
на такої платформи повинна бути не менше 0,9 м, глибина � не менше
1,2м.

4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Шляхи евакуації
4.6. Ухил пандусів на шляхах пересування людей слід приймати: усе�

редині будинку, споруди не більше 1:6; зовні 1:8; на шляхах пересуван�
ня інвалідів на колясках 1:12; у стаціонарах лікувальних закладів 1:20.

4.7. Ухил маршів сходів на шляхах евакуації не повинен перевищува�
ти 1:2 (крім сходів трибун спортивних споруд).
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Примітка 1. Дане положення не стосується шкіл, шкіл�інтернатів, ди�
тячих дошкільних закладів для дітей з порушенням фізичного та розу�
мового розвитку, а також стаціонарних лікувальних закладів. Передба�
чати шляхи евакуації інвалідів та літніх людей по відкритих металевих
сходах не допускається.

6. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ
6.1. При проектуванні громадських будинків необхідно забезпечувати

безпечні підходи і під'їзди до будинків, можливість безпечного пе�
реміщення відвідувачів усередині будинків, у тому числі інвалідів, осіб
з обмеженою рухомістю і дітей (ВСН 62).

Слід передбачати можливість вносити і виносити обладнання, меблі,
носилки з хворим тощо.

6.3. Висота порогів не повинна перевищувати 0,025 м. Не слід вико�
ристовувати поодинокі сходинки на шляху руху людей.

6.4. За наявності у приміщенні уступу з перепадом рівнів підлоги 0,25
м і більше на верхньому рівні необхідно передбачати огорожу заввиш�
ки 0,9 м або інші пристрої.

6.8. Скляні двері, що не мають обрамлення, необхідно забезпечувати
покажчиками, які мають площу не менше 0,02 м2 і розташовуються на
висоті 0,7�1,5 м від рівня підлоги. Це саме стосується дверей, що відчи�
няються на обидва боки.

6.9. Двері на петлях, що гойдаються, та двері�вертушки на шляхах пе�
ресування інвалідів передбачати забороняється.

У нижній частині полотен дверей, якими користуються інваліди на
колясках, застосовується прозоре засклення, розташоване не вище 0,9 м
від рівня підлоги. Для засклення використовується загартоване скло,
захищене протиударною смугою на висоту 0,3 м від підлоги; на склі по�
винен бути покажчик, аналогічний передбаченому у 6.8.

6. САНІТАРНО�ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ТА ІНЖЕНЕРНЕ
ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ

Санітарно�гігієнічні приміщення
7.5. Слід забезпечувати можливість використання сангігієнічних

приміщень інвалідами, що пересуваються на кріслах�колясках або ми�
лицях, згідно з додатком Г та вимогами ВСН 62.
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БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ НОРМИ УРАЇНИ

Громадські будинки та споруди

С.26ДБН В.2.2�9�99 ДОДАТОК Г

ДОДАТОК Гб (обов'язковий)
ПАРАМЕТРИ ЗОН, ПРОСТОРІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БУ�

ДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА МАЛОМОБІЛЬ�
НИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Г. 1. Зона для розташування крісла�візка повинна мати ширину не
менше 0,9 м, довжину не менше 1,5м.

Мал.Г.1
Г.2. Смуга руху в будинках і на ділянці при односторонньому русі

повинна мати ширину не менше 1,5м,

Мал.Г.2.1
при двосторонньому русі � не менше 1,8 м, оскільки необхідно пе�

редбачати розташування на ній інваліда на колясці і іншої особи.

Мал. Г.2.2
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Г.З. Висота проходу до низу конструкцій, що виступають, повинна
бути не менше 2,10м.

Мал. Г.З Мал.Г.4.1
Г.4. Розміри площадки для повороту крісла�коляски на 90° по�

винні бути не менше 1,3 м х 1,3 м. для повороту на 180° � не менше
1,3м х 1,5м, для розвороту на 360° потрібна площадка не менше 1,5м
х 1,5м

Ширина балконів, лоджій та галерей має бути не менше 1,5 м у
просвіті.

Мал. Г. 4.1 �4.2 Мал. Г.4.3

Простір під елемент будівель, обладнання та меблів, що викорис�
товується для проїзду крісла�візка, повинен мати ширину по фрон�
ту обладнання чи меблів не менше 0,6 м і висоту не менше 0,6 м над
рівнем підлоги чи пішохідного шляху.

Г.5. Об'єкти і облаштування (поштові скриньки, накриття таксо�
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фонів, інформаційні щити і т.п.), що розташовуються на стінах
будівель, споруд чи окремих конструкціях, а також елементи, що
виступають та частини будівель та споруд не повинні скорочувати
простір, необхідний для проїзду і маневрування крісла�візка.

Мал.Г.5.1 Мал.Г.5.2
Г.6. В місцях перепаду рівнів, що перевищують 0,04м, між гори�

зонтальними ділянками пішохідних шляхів та підлоги у будівлях та
спорудах необхідно передбачати пандуси та сходи.

Як виняток, допускається передбачати гвинтові пандуси, величи�
на внутрішнього радіуса, котрого повинна прийматися (застосову�
ватися) згідно до норм (ВСН 62), але не менше 5,5 м.

Ухил кожного маршу пандуса в залежності від його довжини не�
обхідно застосовувати згідно до норм (ВСН 62), але він не повинен
перевищувати 8% (1:12).

Мал. Г.6.3 Мал. Г.6.4
При перепаді рівнів підлоги на шляху руху менше 0,2 м допус�

кається ухил пандуса не більше 10% (1:10).
Г.7. Пандус, що служить шляхом евакуації з другого поверху та ви�

ще розташованих поверхів, повинен бути зв'язаний безпосередньо з
виходом назовні з будівлі та споруди.

Г.8. Ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не
менше 1,2 м, при двосторонньому � не менше 1.8 м.
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Мал. Г.8
Г.9. На початку і в кінці кожного підйому пандуса необхідно влаш�

товувати горизонтальні площадки шириною не менше ширини пан�
дуса та довжиною не менше 1,5 м.

Довжина проміжних горизонтальних площадок гвинтового пан�
дуса по внутрішньому його радіусу повинна бути не менше 2 м.

При зміні напрямку пандуса ширина горизонтальної площадки
повинна забезпечувати можливість повороту крісла�візка.

Г.10. По зовнішніх бокових краях пандуса та площадок необхідно
передбачати бортики висотою не менше 0,05 м.

Мал. Г.10

Мал.Г.11.1
Г.11. По обох сторонах пандуса чи сходового маршу повинні бути

передбачені огорожі висотою не менше 0,9 м з поручнями.
Поручні в цих випадках повинні бути подвійними на висоті 0,7 та

0,9 м, а для дітей дошкільного віку � 0,5 м.
Довжина поручнів повинна бути більшою за довжину пандуса чи

маршу сходів з кожного боку не менше ніж на 0,3 м.
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Мал.Г.11.2 Мал.Г.11.3 Мал.Г.11.4
Поручні повинні бути круглого перетину діаметром не менше

0,03 м і не більше 0,05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не
більше 0,04 м

Г.12. Ступені сходів на шляху руху інвалідів повинні бути глухи�
ми, рівними, без виступів та з шереховатою поверхнею.

Г.13. Поверхні покриття пішохідних шляхів та підлоги приміщень
в будівлях та спорудах, якими користуються інваліди, повинні бути
твердими, міцними та не допускати ковзання.

Г.14. Килимові покриття повинні щільно прикріплятися, особли�
во по краях килимів. Товщина покриття з ворсового килима не по�
винна перевищувати 0.013 м з врахуванням висоти ворсу.

Г. 15. Зона обслуговування маломобільних відвідувачів біля
столів, прилавків та робочих місць повинна мати вільний простір в
плані розмірами 0,9 х 1,5 м.

Мал.Г.15.1 Мал.Г.15.2 Мал.Г.15.3
Г.16. Робочі поверхні кіосків, прилавків для торгівлі та обслугову�

вання населення, стійок або їхніх частин в гардеробах, буфетах,
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реєстратурах, вікна касових кабін і т.п. необхідно розташовувати на
висоті не більше 0,8 м від рівня пішохідної частини шляху чи підло�
ги приміщення.

Мал.Г.16 Мал.Г.17
Г. 17. При проектування інтер'єрів, підборі та розташуванні техно�

логічного та іншого обладнання, приладів та пристосувань не�
обхідно виходити з того, що зона досяжності для відвідувачів у
кріслах�візках, розташована збоку від нього, знаходиться в межах
не вище 1,4 м і не нижче 0,3 м від підлоги.

При фронтальному підході зона досяжності повинна бути не вище
1,2 м і не нижче 0,4 м.

Г.18. Ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів та
різноманітних апаратів, електричні розетки, отвори торгових, квит�
кових та інших автоматів та інші пристрої, призначені для обслуго�
вування інвалідів та пристарілих, необхідно розташовувати на ви�
соті не більше 1 м від рівня підлоги і на відстані не менше 0,4 м від
бокової стіни приміщення.

Мал. Г.18.1 Мал.Г.18.2
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Г. 19 Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі�візку по�
винні мати ширину не менше 1,65 м., глибину �1,8 м. Двері мають
відчинятися назовні.

Мал.Г.19.1
В санітарно�гігієнічних приміщеннях, призначених для інвалідів,

що пересуваються за допомогою крісел�візків, допоміжних засобів
або пристосувань, необхідно передбачати встановлення поручнів,
штанг, підвісних трапецій або іншого обладнання, а душові кабіни
для інвалідів обладнувати стаціонарним або відкидним сидінням.

В призначеній для інвалідів кабіні туалету загального користу�
вання необхідно передбачати, крім того, гачки для одягу, милиць та
інших речей.

Г.20. В раковинах рекомендується застосування водопровідних
кранів важільної та нажимної дії, а також керованих електронними
приладами.

Мал. Г.20 Мал.Г.21

Г.21. В розташованих в туалетах загального користування кабінах
для інвалідів необхідно передбачати кнопку дзвінка, якою можна
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користуватися з унітазу чи від дверей.
Електричний дзвінок чи інформатор повинні бути розташовані у

черговій кімнаті при туалеті.
Г.22. Всі елементи стаціонарного обладнання, призначені для ке�

рування інвалідами, повинні бути безпечно та надійно закріплені.
Кріпильні деталі облаштування, регуляторів, електричних вими�

качів і т.п. не повинні виступати за площину стін чи елементу, що
закріплюється.

Г.23. Ручки, запірні чи інші пристосування на дверях, що ведуть до
приміщень, де небезпечно знаходитися людям з повним чи частко�
во втраченим зором, повинні мати одноманітну для таких
приміщень розпізнавальну рельєфну та фактурну поверхню.

Г.24. Усі доступні для інвалідів місця загального призначення,
будівлі та споруди повинні бути означені знаками та символами,
зокрема місця паркування особистого автотранспорту; зупинки
громадського транспорту; пристосовані для інвалідів входи в
будівлі, споруди та переходи через транспортні комунікації; гро�
мадські туалети (вбиральні), лазні і т.п.
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