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Ім’я і посада осіб, відповідальних від установи за заповнення анкети:
Шаповалов Олександр Анатолійович – секретар Комітету доступності
Київської міської державної адміністрації.
Ім’я осіб, представників від громадськості, які заповнювали анкету:
Азін Володимир Олександрович – головний спеціаліст відділу нормативноправового та юридичного забезпечення діяльності ВГО «Національна асамблея
інвалідів України».
Пустовойт Олександр Сергійович – Заступник голови Комітету доступності
Київської міської державної адміністрації.
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На виконання рішення засідання Комітету доступності Київської міської державної
адміністрації від 13.07.2016р., представниками ВГО «Національна Асамблея інвалідів України»,
було проведено аудит доступності будівлі, споруд, прилеглої території та надання послуг
Київської міської ради, щодо створених належних умов для обслуговування маломобільних груп
населення, враховуючи осіб з інвалідністю різних нозологій.
Висновок:
1.
Загалом будівля і споруди Київської міської ради є частково доступними (доступ із
сторонньою допомогою) для осіб з порушенням опорно-рухового апарату та сенсорним
порушеннями.
2.
Окремі недоліки, та рекомендації щодо їх усунення, викладено у даному документі, в
розділі «Вимоги та рекомендації».
3.
Основні рекомендації щодо встановлення засобів візуальної інформації подано у
Додатку.
Причини/критерії:
1.
Відсутність місць паркування автомобілів якими користуються особи на колясках
значно ускладнює їх прибуття до Київської міської ради.
2.
Входи до будівлі Київської міської ради з боку внутрішньої стоянки недоступні для
людей в колясках і не мають елементів доступності для осіб з порушенням зору.
3.
Туалетна кімната у будівлі Київської міської ради (1 поверх) не відповідає критеріям
доступності для осіб які користуються кріслами колісними.
4.
На інших поверхах будівлі Київської міської ради відсутні універсальні туалетні
кабіни, що унеможливлює користування ними осіб на колясках.
5.
Будівля Київської міської ради, майже повністю не пристосована для осіб які мають
порушення зору через відсутність засобів орієнтування.
Висновки, критерії оцінки та рекомендації, викладені в даному документі, ґрунтуються на
наступних нормативних актах:
1.
ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди»
2.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. «Вулиці та дороги населених пунктів»
3.
ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп
населення»
4.
ДБН Б.2.2-5:2011«Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій.
Благоустрій територій»
5.
ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського
призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху»
Усунення перерахованих у висновку недоліків вимагає додаткового детального опрацювання
та розроблення плану виконання. За своїм об’ємом такі роботи можуть бути проведені під час
поточного чи капітального ремонтів будівлі Київської міської ради, або під час планової
реконструкції.
Підписи виконавців аудиту:
Шаповалов О.А.

______________________

Пустовойт О.С.

______________________

Азін В. О.

______________________
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Забезпечення доступності будівель громадського призначення є безперервним процесом, який передбачає постійний аналіз і
виявлення певних перешкод, а також можливості підвищення адаптованості приміщень до потреб маломобільних груп населення.

ВИМОГИ та РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо створення безперешкодного доступу до будівлі, споруд і надання послуг
Київської міської ради для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.

№
1.

Місце
Вхідна група, сходи перед входом
до будівлі Київської міської ради.
Відсутнє контрастно-рельєф не
маркування сходів перед будівлею
(щонайменше маркування верхньої
та нижньої сходинок).
Також відсутні попереджувальні
контрастно-рельєфні
лінії
перед
верхньою та нижньою сходинками.

2.

Вхідна група, сходи перед входом
до будівлі Київської міської ради.
Сходи перед входом до будівлі
Київської міської ради не обладнані
перилами.

3.

Стоянка для автомобілів,
якими керують водії з інвалідністю,
або які обслуговують осіб з
інвалідністю, що розташована перед
фасадом будівлі Київської міської
ради — недоступна.

Фотофіксація

Примітки

Як має бути відповідно до ДБН

Необхідно
провести
роботи
по
нанесенню
контрасно-рельєфного
попереджувального
маркування
на
сходах
відповідно до вимог діючих
будівельних норм.

Відповідно до діючих норм
всі сходи повинні бути
обладнані перилами з обох
боків. Це питання безпеки.
Якщо
ширина
сходів
перевищує
2,5м,
то
необхідно
встановити
додаткові перила.
Необхідно опрацювати альтернативний варіант облаштування
місць для паркування автомобілів, якими керують водії з
інвалідністю, або які обслуговують осіб з інвалідністю.
Можливо найкращим варіантом може бути паркування у
внутрішньому дворі Київської міської ради із заїздом з
вул. Пушкінської для відвідувачів з інвалідністю.
Для цього потрібні адміністративні заходи по узгодженню
даного питання.
Проте цього недостатньо.
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4.

5.

Вхід з боку внутрішньої площадки
будівлі Київської міської ради
є недоступним для осіб, які
переміщуються за допомогою крісел
колісних.

На стоянці у внутрішньому дворі відсутні виділені місця для
паркування автомобілів, якими користуються особи з інвалідністю,
а обидва входи не пристосовані для пересування людьми в колясках.
Для вирішення даного питання, необхідно обладнати місця
стоянки для автомобілів якими користуються особи з
інвалідністю, що розташована у внутрішньому дворі Київської
міської ради з боку «Київзему», з облаштуванням відповідної
розмітки та інформаційного табло з Міжнародним символом
доступності.
Необхідно обладнати сходи пандусом відповідно до діючих
нормативів.
Можливим варіантом (але не
найкращим)
може
бути
придбання
переносних
розсувних аппарелей, які
можна
використовувати
тільки за необхідності.

Ширина вхідних дверей на означеному вході складає 85см, їх
необхідно замінити на такі, щоб ширина робочого полотна вхідних
дверей складала не менше 90см в чистоті, а висота порогу не
перевищувала 2,5см (наразі є 6 см.).
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Необхідно переобладнати турнікет на означеному вході
таким чином, щоб була можливість вільного проїзду для людини
в колясці.
Наразі ширина проходу через турнікет недостатня для
переміщення в колясці, до того ж важелі турнікету не мають функції
«опускання», що унеможливлює користування людьми в колясках.
Балюстрада біля турнікету встановлена «непорушно». Якщо
переобладнати дану балюстраду таким чином, щоб вона вільно
відкривалася, це вирішило б питання доступу для людей в колясках.
Двері які ведуть з тамбуру до ліфтового холу двостулкові
шириною 115см. Ширина робочого полотна 70см, ширина вільного
простору складає 62см. Це недостатньо для вільного переміщення
людини в колясці.
Необхідно замінити означені двері на такі, щоб ширина
робочого полотна складала 90см.
Далі прохід до ліфтового холу є безперешкодним.
6.

Перехід з коридору першого
поверху до ліфтового холу
Ширина дверей не відповідає нормам
доступності.

З коридору першого поверху до ліфтового холу ведуть
двостулкові двері загальною шириною 120см. Ширина робочого
полотна складає 72см, тобто ширина вільного простору складає
64см, що недостатньо для вільного переміщення людини в колясці
та не відповідає діючим нормативам.
Ширина робочого полотна, відповідно до діючих норм, має
складати не менше 85см.
Така сама проблема спостерігається на всіх поверхах будівлі
Київської міської ради.
Проте важливо відзначити, що при наявності відвідувача в
колясці, йому надається супровід. Супроводжуючий відчиняє обидва
дверних полотна, але все ж це тільки половинчасте вирішення
питання.
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7.

Ширина
дверних
полотен
туалетної кімнати відповідає
нормативам, проте, необхідно
встановити
на
дверях
додаткові ручки — як на вхідній
так і в середині тамбуру як
приведено на рисунку.

Туалет для МГН на першому
поверсі.

Унітаз розташовано на подіумі. Це
являється бар’єром для людей, які
користуються колясками. Необхідно
демонтувати даний подіум, щоб висота унітазу не перевищувала
470-470мм від підлоги як вказано на рисунку.
Тримач для туалетного паперу необхідно розмістити з на стіні з
правого боку від унітазу.
8.

Туалет для МГН на першому
поверсі.
Біля умивальника в
туалетній кімнаті першого
поверху необхідно
встановити дзеркало, як
вказано на рисунку.
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9.

Туалетні
поверхах

кімнати

на

інших
Всі туалетні кімнати розташовані на інших поверхах
недоступні для осіб, які користуються кріслом колісним. Вузькі
вхідні (з коридору) двері та двері тамбуру (62см в чистоті) не
відповідають нормативам. Двері в саму туалетну кабіну складають
54см тому для людей в колясках такі туалети недоступні.
Більшість людей, які користуються колясками мають супутнє
ураження – розлад функцій тазових органів. Тому можливість
швидко скористатись туалетом є для них дуже важливою.
Необхідно забезпечити щоб на кожному поверсі була створена
якщо не універсальна, то щонайменше одна доступна туалетна
кабіна.
Для цього необхідно розширити вхідні до туалетного тамбуру
дверні отвори і встановити двері з шириною полотна не менше 85см,
так само вчинити з дверима туалетного тамбуру. На цих дверях
встановити додаткові ручки з боку навісних петель.
В самій туалетній кімнаті необхідно розмістити перегородки
таким чином, щоб забезпечити доступ до унітазу людини в колясці.
Ширина дверей туалетної кабіни повинна складати не менше 85см.
Унітаз необхідно обладнати поручнями.
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