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Щодаток 1

до Порядку

Адреса розташуванняоб'екга м. HoBot,tocKoBcbK. пл.. ГероТв, 2-а

Форма власностi KoMyHaJlьHa

адреса електронноТ пошти) 097780б2б5,

Критерii безбар'срностi об'сктiв фiзичного оточення i пос.гryгдля осiб
з rнвалцнlстю

Вiдповiднiсть
крптерiям
(так або Hi)

Примiтки

1

) мiсця для безоплатного паркування транýfiортних засобiв,
керують особи з iнвмiднiстю або водiТ, якi перевозять

з iнвалiднiстю, розташовуються на вiдстанi не бiльш як
вiд д0 або

2) таких мiсць не менш як l0 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi
(але не менш як одне мiсце), мiсця позначенi дорожнiми
знаками та горизонтсUIьною розмiткою з пiкгограмами
м iжнародного символу доступностi

н1

3) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей,
xBipToK (у разi ix наявностi) становить не менше 0,9 метра

так

4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi становить не мецше
1,8 метра так

5) покритгя пiшохiдних дорiжок, TpoTyapiB i пандусiв piBHe
(без вибоТн, без застосування як верхнього шару
покр иттянас ипнихабокру п ноструктур нихматерiаriв,
шоперешкоджаютьпересуванню на крiслах колiсних або з
милиrцми)

н1

6) у разi наявностi на прилеглiй територiТ таlабо на шляху до
булiвлi сходiв вони продубльованi пандусом Hl

7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
довжини не бiльше 8 саtrгиметрiв пiдйому), уздовж обох
бокiв yoix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з
пору{нями, поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9
метра, заверш€lJIьпi частияи пopyrHiB продовженi по

н1

а

Загальна iнформацiя про об'ект

.Щата проведенняобстеження 1 7.,Q9.20Л

Шляхи руху до булiвлi:

н1



е

2.

горизонтt}лi на 0,З метра (як вгорi, так i внизу) або
застосовано пiднiмалънi пристроi що вiдповiдають вимогам
цержавнIд( стандартiв, якi встановJIюють вимоги до
зазначеного обладнання
8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок Hl

9) систему засобiв орiекгафi iнформацiйноТ пiлцримки та
безпеки, а саме тактильнi та вiзуальнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix шJuIхrх руху до булiвель i спорул
(включаючи коrrграстне маркуваншI коJIьором
першоl./останньоi сходинки, шорогiв, iншиэr об'екгiв та
перешкод)

HI

10) мiжнародЕим символом досryпночri позначено
шляхlа/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з iнва_пiднiстю

Hl

Вхiдна група:

1) вхiдна груflа до об'скта облаштованадOступними
(вiзушlьно та тактильно) iнформацiйuими покажчикtrми:
адресна табличка, iнформацiя цро: н.tзву, ошис дiяльностi
установи, години роботи; iнша довiдкова iнформацЬ тощо
2) у разi наявностi на входi до будiвлi або спорули сходiв вони
пролубльованi пандусом

Hl

3) нахил пандуса становить не бiлып як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
довжини не бiльше 8 саrпиметрiв пiдйому), уздовж обох
бокiв ycix сходiв i пандrсiв встановлено огорожу з
пор}п{юIми, поручнi пан.чусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9
меIра, завершальнi частини поручнiв продовженi по
горизонталi на 0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або
застосовано пiднiмальнi пристроi що вiдповiдають вимогам
державнIд( стандартiв, якi встановJIюють вимоги до
зазначеного обладнання
4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною схOдинки i висотою пiдйому сходинOк

так

5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями дJIя

фiксацiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i
"вiдчинено"

н1

6) за наявноотi прозорих дверних (фасалних) конструкцiй на
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

н1

7) дворнi отвори без порогiв i перепадiв висоъ ширина
цвернIlD( oTBopiB становить нс меЕш як 0,9 метра

н1

8) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не
перевищуе 0,02 метра

так

9) кути порогiв заокругленi н1

10) на першу/останню сход{нки, пороги, iншi об'скти та
IIерешкоди наflесено коIfц)астЕе маркування кольором
(ширина MapKyвaHHrI горизонт{tльноТ площини ребра -
0,05 -0, 1. метра, вертикальноi - 0,0З -0,05 метра)

н1

l 1) розмiри в планi тамбура (у разi його наявностi) становлять
не менше 1,5 х 1,5 метра (або TaKi, що дають змогу
маневрувати крiслу кол icHoMy)

с

н1

н1

н1
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l 2) майданчик перед входом, а також пандус, сход}l,
пiднiмальнi пристроТ для осiб з iнвалiднiстю захиIценi вiд
атмосферних опадiв

н1

l З) вiдсрнi перепrкоди (решiтка з розмiром чарунок бi.lrьше
за 0,0l 5 м х 0,0 l5 метраlr_цiтка для витирання нiг, piBeHb верху
яких не збiгасться з piBHeM пiдлоги) та перепади висоти
пiдлоги на входi

так

l4) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi
становить не менше l метра Hl

1J
Шляхи р}ху всередчнi будiвлi, примiщення, де надаеться послуга, допомiжнi примiщення:
l) у разi наявностi на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю сходiв
вони продубльованi пандусом Hl

2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
довжини не бiльше 8 сантиметрiв лiдйому), уздовж обох
бокiв ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з

поручнями, поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0.9
метра, завершzшьнi частини пор1..lнiв продовженi по
горизонталi на 0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або
застосовано пiднiмальнi пристроТ, що вiдповiдають вимогам
державних стандартiв, якi встановлюють вимоги до
зазначеного обладнання

Hl

3) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок так

4) дверi облаштованi спецiальнимипристосуваннями для
фiксацiiдверних полотен в положеннi "зачинено" i
"вiдчинено"

Hl

5) за наявностi прозорих дверних (фасалнrоi) конструкцiй на
них нанесено вiдповiдЕе коЕтрастне маркуваннJI кольором Hl

6) двернi створи без порогiв i шерепадiв висот, ширина
двернm( oTBopiB станOвить не менш як 0,9 метра

Hl

7) за наявностi порогiв висота кожного елемента лорога не
перевищус 0,02 метра так

8) куги порогiв заокругленi Hl

9) на першу/останню схOдинки, пороги, iншi об'скги та
перешкоди нанесено коЕ!растне маркуваЕrrя кольором
(ширина марфвання горизонтаJьноТ площини ребра -
ЦЦl:0.1 M9lpfu вертикальноТ - 0,0З-0,05 метра)

н1

l0) шляхи руху оснащенi засобами орiснтування та
iнформування (зокрема, тактильнi та вiзуа.тrьнi елементи
доступностi, позначення кольором сходи нок, порогi в,
елементiв обладнання, прозорих елементiв конструкцiй,
iнших об'сктiв) та для осiб з порушеннями слуху (зокрема,
iнформацiйнi термiнали, екрани, табло з написами у виглядi
рухомого рядка, пристроi для забезпечення текстового
абовiдеозв'язку, перекладу на жестовумову,
оснащен}яспецiальними персонаJlьними лриладами
пiдсилення звуку), що вiдповiдають вимогам державних
стандартiв

Hl

11) у примiщеrrнi вiдсугнi предмети /перепони (горизокгальнi

с

l



та TaKi, що виступають над поверхнею пiдлоги, конструкцiТ,
бордори, пороги тощо) на шJrDсах руху осiб з irшалiднiстю
12) у разi розташуваЕня примiщень, де надаються послути,
або допомiжних примiщень вище першого поверху вони
обладнанi лiфтом, ескалатором, пiдйомником тощо,
доступними для користування осiб з iнвалiдriýтю, що
вiдповiдають вимогам державЕих отандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

1 З) процес вiдкриття/закриття дверей лiфта сугtроводжуеться
звуковим сигналом

Лiфт
вiдсугнiй

l4) пiд час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги залишаеться в
piBeHb iз пiдлогою поверху (допускасться вiдхилення не
бiльш як 0,02 метра)

1 5) номери поверхiв, зазначенi на кноrтках лiфта, намальованi
збiльruенишл шрифтом та у коЕтрастному спiввiдношеннi
кольорiв
1б) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта,
продубльованi у тактильному виглядi та шрифтом Брайля
17) лiфт обладнано функчiею голосового повiдомленrrя
номера поверху
l 8) навпроти дверей лiфта наявна табличка iз номером
поверху
19) ширина дверей лiфта не менш як 0,9 метра
20) висота розташування зовнiшЕьоТ кнопки викJIику та
висотарозташуваýнrI кноt{ок керуваýця лiфтом вiд 900 до
1100 мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоi гlltощадки
21) санiтарно-гiгiснiчнi та iншi допомiжнi примiщенrrя
розрахованi на осiб з iнвалiднiсто

Hl

22) у туалегах загального користування (у разi ix наявностi)
(окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну
з можливiстю заiЪду до неТта перемiщення в нiй осiб у крiслах
колiсних ý туалетах тilаба унiверсальних кабiнах наявнс в
планi вiльне вiд обладнання коло дiаметром 1,5 мrгра)

н1

23) oKpeMi санiтарно-гiгiенiчнi примiщення (з окремим
входом) обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiею з

урахуванIrямЪсiб з порушеЕнями зору таслуху
HI

24) привод сигналiзацiТ розташовано в межах мiж 0,8-1,1
метра над piBHeM пiдлоги

Hl

25) шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з

iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступноетi
дJIя зр}чностi осiб з iнвалiднiстю

н1

2б) мiсце розташування пандуса (у разi його наявностi)
позначено мiжнародним знаком доступностi для зручностi
осiб з iнвалiднiстю
27) мiсце розташування санiтарно-гiгiенiчного прlтмiщення,
доступнOго для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiхсrародним
знаком доступнOстi для зрlчностi осiб з igвалiднiстю

Hl

28) напрямок руху до евакуацiйних шляхiв та виходiв, н1

ý

i.

а
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доступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

за визначеноТ потреби на входi/виходi доlз будiвлi
план-схему, що сприятиме самостlинlи навlгацl1

на об'сктi

н1

30) вiдповiдна схема виконана в доступних
(вiзуально/такгильно) формжах

Hl

3l) у примiщеннi, де надаються послуги, допомiжних
примiшденнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю штучне
освiтлення вiдповiдас вимогам санiтарних норм

так

З2) у примiщеннi, де надаються послуги, допомiжних
примiшlеннях на шляхах рlху осiб з iнвалiднiстю нема€
предметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, шlо виступають над
поверхнею пiдлоги, конструкцiТ, пороги тощо)

так

З3) ширина шляху руху в коридорах, примitценнях, галереях
на шляхах руху осiб з iнвалiднiс,гк) у чистотi не менш як 1 ý

метра пiд час руху в одному напрямку
так

34) ширина шляху руху в коридорах, примiщен}tlх, галереях
на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чист,отi не N,{енш як 1,8

метра зустрiчного руху
Hl

35) ширина проходу в гlримiщеннi з обладнанням i меблями
не менш як 7,2 метра

Hl

3б) висота об'сктiв послуг (столи, стiйкi, рецепцiя), а також
прис,гроlв послуг (банкомати, термiнали тошо) повинна
становити не бiльше 0,9 метра

Hi

З7) шляхи евакуацiТ е доступними для осiб з iнваlriднiстю,
насамперед осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних,
мають порушення зору та слуху

н1

38) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (шляхи руху)
доступна д,qя осiб з iнвалiднiстю, насамперед осiб, якi
пересуваються на крiслах колiсних, мають порушен}ш зору та
слуху

н1

39) пристроТ сповiщення про надзвичайну ситуачiю
адаптованi для сприйнятrя yciMa особами з iнвалiднiстю,
насамперед особами, якi пересуваються на крiслах колiсних,
мають лорушення зору та слуху

н1

4,
Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвалiднiстю:
l) веб-сайти органiзацiТ. шrо розitлitдена в об'ектi, с

цоступними для користувачiв з порушеннями зору, слуху,
опорно-рухового апарату, мовлення та iнтелектуальног0

розвитку, а також з рiзними комбiнацiями порушень
вiдповiдно до ДСТУ ISОДЕС 40500:2015 "Iнформацiйнi
rехнологiТ. Настанова з доступностi веб-контенту W3C
(WСАG) 2.0" не нижче рiвня АА

н1

2) у штатi е (залучасться) перекладач на жестову мову або

укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову
мову з юридичними (фiзичними) особами чи передплачено
надання вiдповiдного перекладу через мобiльнi додатки

Hl

I
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Серед працюючих кiлькiсть осiб

усього осiб з
iнвалiднiстю

З них

пересуваютьс
я на крiслах

колiсних

з
порушен
Еям зору

з
порушеgням

сJIуху

мають iншi
порушення

Усього 2 0 0 0 2

з них жlнки 1 0 0 0 l

Серед вiдвiдувачiв/клiеrrгiв/ TIID(, хто навчаеться з початку року, кiлькiоть осiб

уеього осiб з
iнвалiднigrю

З них

пересуваютьс
я на крiслах

колiсних

з
порушен
шям зору

з
порJrшеЕням

с.rtуrу

мають iншi
порушення

Усього 1 0 0 0 1

з них жlнки 0 0 0 0 0

Пiдсуп,rки об'ект е бар'ерним

* Зазначаеться:
об'скт с безбар'срlrlrм. Людина" яка Rорис]ус,l-ься крiслоiчr колiсним або с незрячою, може самостiйно за_Ёrги на об'скт та BilrbHo в
Hboivty пересуват[tся та скористатися евакуацiлiним вLLходом. Такийоб'ектмасвхiлн_чгр1 tt,r в piBeHb з пiд.логою (абопорrulативний
па.тrд'с чипiдйомник). шириlrч Bcix дверей не менше 90 сантирrетрiв.,,Iiфтабопirrйомник (або бути одноповерховим), щонайменпIе
с)д _v доступну,{1-1я осiб, якiпересуваоться на крiс;ачко.;riсних. санiтарно-гiгiснiчнукiмнагуiздопrrмiжними flоручнями бiляунiтазу.
приjначен) -t.rя Bi:Bi_"t5 вачiвобох стагей. tакги.lьнiналрав.Lяк-,чi tа o,tH) мнеvосхе\,t) при Bro.ti:
об't:кт мас частковч безбар'срнiсть. Людинц яка користусться крiслом ко.;riсним або с незрячою, ]\{оже ссltr\]tостiйно зайти на об'ект
та вiльно в ньому пересчватися. Т'акий об'скт ltac вхiдrrу ryупу в piBeHb з пiдлоr,ою (чи норпtативний пандус (або його к}.т мас
вiдхиленtiя вiд нормltтивного не бiльш як на l0 вiдсоткiв), ширия},всiх дверей або бi.;rьшостi 80-89 сантирrетрiв, "тiфт (або бути

досi'упну дпя осiб, якi лересуваються на крiслах колiсних. санiтарно-гiгiснiчн1 кiьlнац iз
ЩО ЛриЗнаЧеttа дlrя вiдвiдувачiв:об'ект е бар'еряим. Bci iншi об'скти, KpiM тих, що нiltежать

Управитель об'скtа Юлiя ФРолоВА

"17" вересня202| р.

*

одноllоверховим), щонайменше одну
:опомiжниtчtи пор}чнями бi.tя yHir азr..

до першого та другого рiвня.

i


