
Додаток 1

до Порядку

IНФОРМАIЦЯ
про проведення управителями об'сrсгiв обстеження та оцiнки ступеня

безбар'ерностi об'ектiв фiзичного оточення i послуг для осiб з
iнвалiднiстю

Загальна iя про об'ект

Щата проведення обстеження

€{ю "/айlАдреса розташування об' екта.

Форма власностi

Найменування послугЙ' а L!_-l

Особа, яка проводила обстеження
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6. KoHTaKTHi ланi про особу. яка_пр.оводила обстеження (контацтн.рй номер/тел9фо"у. .:

адресаелектронноТпоштиl S.Ч,Ь,Ll,\,l.J ".Бе^l- /,dСilзуr{с,t/g4q2;r/7l74r,хrt;

КритерiI безбар'ерностi об'сктiв фiзичного оточення i послуг для осiб
з rнвалlднlстю

Вiдповiднiст
ь критерiям
(так або Hi)

Примiтки

l Шляхи руху до булiвлi:

1) мiсця длrя безоплатного паркуваннJI транспортних засобiв,
якими керують особи з iнвалiднiстю або водiТ, якi перевозять
эсiб з iнвалiднiстю, розташовуються на вiдстанi не бiльш як
50 MeTpiB вiд входу до будiвлi або споруди

ТГlК

2) таких мiсць не менш як 10 вiдсоткiв зага_rrьноi кiлькостi (але
t{е менш як одне мiсце), мiсця позначенi дорожнiми знаками
га горизонтaльною розмiткою з пiктограмами мiжнародного
эимволу доступностi

TtK

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

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

5) покритгя пiшохiдних дорiжок, TpoTyapiB i пандусiв piBHe
(без вибоiЪ, без застосуванн* як верхнього шару покриття
насипних або крупноструктурних матерiалiв, що
перешкоджають пересуванню на крiслах колiсних або з
милицями)

TnK

6) у разi наявностi на прилеглiй територiТ таlабо на IIIJu{xy до



5удiвлi сходiв вони продубльованi пандусом тGк
7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
цовжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнlIми,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершilпьнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
D,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiма,чьнi
пристроi, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до з€вначеного обладнання

тQк

8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок ieK
9) систему засобiв орiентрцiТ, iнформацiйноТ пiдтримки та
безпеки, а саме такtильнi та вiзуальнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix шшяхах руху до будiвель i iпоруд
(включаючи контрастне маркуваннJI кольором
першоi7останньоi сходинки, порогiв, iнших об'ектiв та
перешкод)

-tGK

10) мiжнародним символом доступностi позначено
шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з iнва-пiднiстю

1ttК

2. Вхiдна група:

l) вхiдна група до об'екта облаштована доступними
(вiзуально та тактильно) iнформацiйними покчDкчиками:
адресна табличка, iнформацiя про: нilзву, опис дiяльностi
установи, години роботи; iнша довiдкова iнформацiя тощо

Tte g

2) у разi наявностi на входi до будiвлi або споруди сходiв вони
продубльованi пандусом TftK

3) нахи:l пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
цовжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручю{ми,
поручнi пандусiв розташов.lнi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершчrльнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
),3 метра (як вгорi, так i внизу) або застоЬовано пiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдilють вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

тG,к

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i,висотою пiдйому сходинок 7,Uк

5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннrIми дJuI

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

ki



5) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на
ших нанесено вiдповiдне контрастне MapKyBaHHrI кольором тЁк

7) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина
цверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра т&к
8) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не
перевищу€ 0,02 метра 7raK

9) кути порогiв заокругленi

10) на першу/останню сходинки, пороги, iншi об'екти та
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтальноТ площини ребра - 0,05-0,1
метра, вертикчtльноТ - 0,03-0,05 метра)

т@(

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

7ак

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи,
пiднiмальнi пристроТ для осiб з iнвалiднiстю захищенi
атмосферних опадiв

вiд ток

13) вiдсутнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок бiльше за

0,015 м х 0,015 метра/щiтка для витирання нiг, piBeHb верху
яких не збiгаеться з piBHeM пiдлоги) та перепади висоти
пiдлоги на входi

l4) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi
этановить не менше l метра гак

_). Шляхи руху всерединi будiвлi, примiщеннrl, де надаеться послуга, допомiжнi примiщення:

1) у разi наявностi на IIIJuIxax руху осiб з iнва-lliднiстю сходiв
вони продубльованi пандусом !f?c,B
2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйопlу), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнrIми,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроi, що вiдповiд€lють вимогЕlN{ державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зiвначеного обладнаннJt

3) Bci сходи в межilх одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i рисотою пiдйому сходинок

1) дверi облаrтrтованi спецiальними пристосуваннями для

ток



}iксацiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i
'вiдчинено" {{,

5) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на
{их нанесено вiдповiдне контрастне маркуванюI кольором Твк

5) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина
цверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра Ток

Ток

3) кути порогiв заокругленi 7 Гtк
)) на перrrry/останню схо4инки, пороги, iншi об'екти та
]ерешкоди нанесеЁо контрастне маркування кольором
iширина MapKyBaHHrI горизонтальноТ площини Ребра - 0,05-0,1
иетра, вертикальноТ - 0,03-0,05 метра)

l0) шляхи руху оснащенi засобами opieHTyBaнtul та
iнформування (зокрема, тактильнi та вiзуальнi елементи
цоступностi, позначення кольором сходинок, порогiв,
елементiв обладнання, прозорих елементiв конструкцiй,
iнших об'ектiв) та дJu{ осiб з порушеннями cJryxy (зокрема,
iнформацiйнi термiнали, екрани, табло з написами у виглядi
рухомого рядка, пристроi для забезпеченнrI текстового або
вiдеозв'язку, перекJIаду на жестову мову, оснащеннrI
спецiальними персонulльними приладами пiдсилення звуку),
що вiдповiдають вимогам державних стандартiв

Tatl

l l) у примiпденнi вiдсутнi предмети /перепони (горизонта_шьнi
га TaKi, що виступають над поверхнею пiдлоги, конструкцii,
бордюри, пороги тощо) на IIIJIяхах руху осiб з iнвалiднiстю

Тttу

12) у разi розташування примiщень, де надаються послуги,
або допомiжних примiщень вище першого поверху вони
обладнанi лiфтом, ескалатором, пiдйомником тощо,
доступними для користування осiб з iнвалiднiстю, що
вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Те5
а"Тd

1 3 ) процес вiдкриття/зzlкриття дверей лiфта супроводжуеться
звуковим сигналом

14) пiд час. зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги залишасться в
piBeHb iз пiдлогою поверху (допускаеться вiдхилення не бiльш
як 0,02 метра)

15) номери поверхiв, зазначенi Ьа кнопках лiфта, намальованi
збiльшеним шрифтом та у контрастному спiввiдношеннi

Тек



.орiентуванню) на об'ектi

30) вiдповiдна схема виконана в доступних
(вiзуально/тактильно) форматах й.;

31) у примiщеннi, де надаються поспуги, допомiжних
примiпденнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю штучне
освiтлення вiдповiдае вимогам санiтарних норм

тдк

}2) у примiщеннi, де надаються послуги, допомiжних
rримiщеннях на шляхах руху осiб з iнва-lliднiстю немас
rредметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що виступають над
IовgрхЕею пiдлоги, конструкцii, пороги тощо)

k;

33) ширина IIIJuIxy руху в ýоридорах, примiIценнях, гztлереях
па шшяхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,5
иетра пiд час руху в одному напрямку

Ък

34) ширина IIIJuIxy руху в коридорах, примiщеннJIх, гilлереях
па IIIJuIxax руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,8
иетра зустрiчного руху

тАк

}5) ширина проходу в примiщеннi з обладнанIшм i меблями
FIе менш як1,2 метра Гдк

36) висота об'ектiв послуг (столи, стiйкi, рецепцiя), а також
пристроiЪ посJryг (банкомати, термiнали тощо) повинна
этановити не бiльше 0,9 метра

йк

37) шляхи евакуацii е доступними дJuI осiб з iнвалiднiстю,
насамперед осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних,
иають порушення зору та слуху гдъ

38) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (шляхи руху) доступна
цля осiб з iнвалiднiстю, насамперед осiб, якi пересуваються на
крiслах колiсних, мають порушення зору та слуху

т/к

39) пристроТ сповiщеншI про надзвичайну ситуацiю
едагrгованi д.rrя сприйняття yciMa особами з iнва_ltiднiстю,
насамперед особами, якi пересуваються на крiслах колiсних,
мають порушення зору та сJIуху

тдк

4. Безбар'срнiсть послуг дrя осiб з iнва-lliднiстю:

1) веб-сайти органiзацii, що розмiщена в об'€ктi, е

доступними для користувачiв з порушеннями зору, слуху,
опорно-рухового апарату, мовленнJI та iнтелекгуального
розвитку, а також з рiзними комбiнацiями порушень
вiдповiдно до ДСТУ ISОЛЕС 40500:20l5 "Iнформацiйнi
технологiТ. Настанова з доступностi веб-контеrrгу W3C

ilд к



кольорiв

16) номери поверхiв, зазначенi на кнопкЕ}х лiфта,
продубльованi у тактильному виглядi та шрифтом Брайля

17) лiфт обладнано функцiею голосового повiдомлення
помера поверху

18) навпроти дверей лiфта нtивна табличка iз номером
поверху

19) ширина дверей лiфта не менш як 0,9 метра

20) висота розташування зовнiшньоi кнопки викJIику та
висота розташування кнопок керуваннJI лiфтом вiд 900 до
l100 мiлiметрiв вiд пiдlоги кабiни i поверховоТ гшощадки

21) санiтарно-гiгiенiчнi та iншi допомiжнi примiщення
розрtlхованi на осiб з iнвалiднiстю !,L;

22) у TyaTreTax загаJIьного користуванюI (у разi ik наявностi)

[окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну з
иожливiстю заТзду до неi та перемiщеннrl в нiй осiб у крiслах
колiсних (у туалетах та/або унiверсальних кабiнах наявне в
планi вiльне вiд обладнання коло дiаметром 1,5 метра)

N;

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

урахуванням осiб з порушеннями зору та слуху
и;

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

kt
25) шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi дrя осiб з

iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступностi для
зручностi осiб з iнва;riднiстю

Так

26) мiсце розташування
позначено мiжнародним
эсiб з iнвалiднiстю

пандуса (у разi його наявностi)
знаком доступностi д.irя зручностi Тсок

27) мiсце розташування санiтарно-гiгiенiчного примiщення,
цоступного для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

k;
28) напрямок руху до евакуацiйних шляхiв та виходiв,
цоступних д-пя осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

Тсrr

-tO.ц



IWCAG) 2.0" не нижче рiвня АА

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

укладено угоду про надання посJryг з перекJIаду на жестову
\{ову з юридичними (фiзичними) особами чи передплачено
наданюI вiдповiдного перекJIаду через мобiльнi додатки

lL,

Серед працюючих кiлькiсть осiб

усього осiб з
iнвалiднiстю

+

З них

пересуваютьс
я на крiслах

колiсних

з
порушення

м зору

з
порушення

м слуху

мають iншi
порушення

Усього Ф

з них жlнки

Серед вiдвiдувачiв/клiентiв/тих, хто навчаеться з початку року, кiлькiсть осiб

усього осiб з
iнвалiднiстю

З них

пересуваютьс
я на крiслах

колiсних

з
порушення

м зору

з
порушення

м слуху

мають lншl
порушення

Усього

з них жlнки

Пiдсумки 07' кт
<_*

0Y п
L1 iCPliu ft,/*

* З***ar"a",
об'екг е безбар'ерним. JIюдина" яка користуеться крiслом колiсним або с незрячою, може самостiйно зайти на об'ект та вiльно в
ньому пересуватися та скористаIися евакуацiйним виходом, Таkий об'екг мае вхiдну груп),в piBeHb з пiдлогою (або нормативний

о_]н) .lосryпн\ .-lля осiб. якi Ilерсс\ваюlься на крiслах колiсних. caHirapHt1-1 iti KiMHary iз допомiжними пор5rчнями бiля
унiтазу, призначену для вiдвiдувачiв обох статей, тактильнi направrrяючi N.{неNlосхем), rIри вхолi:
об'ект мас часткову безбар'ернiсть. Людина яка користуеться крiслом або с незрячою, може са]!{остiйно зайти на об'екг
та вiльно в Hboll\, пересyватися. Такий об'скт lrac вхiдн1 грl,пr в pi (чи норп,tативний llандl,с (або його KyT r,lac

вiдхилення вiл норrlат,ивноt,о не бi,rьш як на l0 вiдсоткiв). -дверей 
або бiльшостi 80-89 саrrтиметрiв, лiфт (або бути

одноповерховим). шонайменше одну доступну д.rя осiб. якi на крiслах колiсних, сшriтарно-гiгiснiчну KiMHary iз
допомiжними поручнями бi;rя унiтазу, що призначена для
до першого та другого рlвня.

Управитель об'екта

"l|" ýli

iB: об'скт t: бар'срним. Bci iншi об't,кти" KpiM тих. що на'rе)хать

пандус чи пiдйомник), ширину Bcix дверей не менше 90 са:rтиметрiв, лiфт або бути одноповерховим), щонайменше


