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Критерії безбар’єрності об’єктівфізичного оточення і послуг
для осіб з інвалідністю

Відповідніст
ькритеріям
(так або ні)

Примітк
и

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатногопаркуваннятранспортнихзасобів, 
якимикерують особи з інвалідністюабоводії, якіперевозятьосіб з 
інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 
метріввід входу до будівліабоспоруди

ні

2) таких місць не менш як 10 відсотківзагальноїкількості (але не 
менш як однемісце), місцяпозначенідорожніми знаками та 
горизонтальною розміткою з піктограмамиміжнародного 
символу доступності

ні

3) ширина входу на прилеглутериторію та ширина дверей, 
хвірток (у разіїхнаявності) становить не менше 0,9 метра

так

4) ширина пішохіднихдоріжок до будівлі становить не менше 
1,8 метра

так

5) покриттяпішохіднихдоріжок, тротуарів і пандусіврівне (без 
вибоїн, без застосування як верхнього шару 
покриттянасипнихабокрупноструктурнихматеріалів, 
щоперешкоджаютьпересуванню на кріслахколіснихабо з 
милицями)

так

6) у разінаявності на прилеглійтериторії та/або на шляху до 
будівлісходів вони продубльовані пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр 
довжини не більше 8 сантиметрівпідйому), 
уздовжобохбоківусіхсходів і пандусіввстановлено огорожу з 
поручнями, поручніпандусіврозташовані на висоті 0,7 і 0,9 
метра, завершальнічастинипоручнівпродовжені по горизонталі 
на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) 
абозастосованопіднімальніпристрої, 
щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, 
яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання

ні



8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, 
за шириною сходинки і висотоюпідйомусходинок

ні

9) систему засобіворієнтації, інформаційноїпідтримки та 
безпеки, а саметактильні та візуальніелементидоступності, 
передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд 
(включаючиконтрастнемаркуваннякольоромпершої/останньоїсх
одинки, порогів, іншихоб’єктів та перешкод)

так

10) міжнародним символом доступностіпозначено 
шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

так

2. Вхідна група:

1) вхіднагрупа до об’єктаоблаштованадоступними (візуально та 
тактильно) інформаційнимипокажчиками: адресна табличка, 
інформація про: назву, описдіяльності установи, годинироботи; 
іншадовідковаінформаціятощо

так

2) у разінаявності на вході до будівліабоспорудисходів вони 
продубльовані пандусом

ні

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр 
довжини не більше 8 сантиметрівпідйому), 
уздовжобохбоківусіхсходів і пандусіввстановлено огорожу з 
поручнями, поручніпандусіврозташовані на висоті 0,7 і 0,9 
метра, завершальнічастинипоручнівпродовжені по горизонталі 
на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) 
абозастосованопіднімальніпристрої, 
щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, 
яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання

ні

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, 
за шириною сходинки і висотоюпідйомусходинок

так

5) дверіоблаштованіспеціальнимипристосуваннями для 
фіксаціїдверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

ні

6) за наявностіпрозорихдверних (фасадних) конструкцій на них 
нанесено відповіднеконтрастнемаркуваннякольором

ні

7) дверні отвори без порогів і перепадіввисот, ширина 
двернихотворів становить не менш як 0,9 метра

так

8) за наявностіпорогіввисота кожного елемента порога не 
перевищує 0,02 метра

так

9) кути порогівзаокруглені так

10) на першу/останнюсходинки, пороги, іншіоб’єкти та 
перешкоди нанесено контрастнемаркуваннякольором (ширина 
маркуваннягоризонтальноїплощини ребра - 0,05-0,1 метра, 
вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

11) розміри в плані тамбура (у разійогонаявності) становлять не 
менше 1,5 х 1,5 метра (аботакі, 
щодаютьзмогуманевруватикріслуколісному)

ні

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, 
піднімальніпристрої для осіб з 
інвалідністюзахищенівідатмосфернихопадів

ні



13) відсутніперешкоди (решітка з розміромчарунокбільше за 
0,015 м х 0,015 метра/щітка для витиранняніг, рівень верху яких 
не збігається з рівнемпідлоги) та перепади висотипідлоги на 
вході

так

14) у разінаявностітурнікетайого ширина у просвіті становить не
менше 1 метра

ні

3. Шляхи руху всерединібудівлі, приміщення, де надаєтьсяпослуга, допоміжніприміщення:

1) у разінаявності на шляхах руху осіб з інвалідністюсходів вони
продубльовані пандусом

ні

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр 
довжини не більше 8 сантиметрівпідйому), 
уздовжобохбоківусіхсходів і пандусіввстановлено огорожу з 
поручнями, поручніпандусіврозташовані на висоті 0,7 і 0,9 
метра, завершальнічастинипоручнівпродовжені по горизонталі 
на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) 
абозастосованопіднімальніпристрої, 
щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, 
яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання

ні

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, 
за шириною сходинки і висотоюпідйомусходинок

так

4) дверіоблаштованіспеціальнимипристосуваннями для 
фіксаціїдверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

ні

5) за наявностіпрозорихдверних (фасадних) конструкцій на них 
нанесено відповіднеконтрастнемаркуваннякольором

ні

6) дверні отвори без порогів і перепадіввисот, ширина 
двернихотворів становить не менш як 0,9 метра

так

7) за наявностіпорогіввисота кожного елемента порога не 
перевищує 0,02 метра

так

8) кути порогівзаокруглені так

9) на першу/останнюсходинки, пороги, іншіоб’єкти та 
перешкоди нанесено контрастнемаркуваннякольором (ширина 
маркуваннягоризонтальноїплощини ребра - 0,05-0,1 метра, 
вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

10) шляхи руху оснащенізасобамиорієнтування та інформування
(зокрема, тактильні та візуальніелементидоступності, 
позначеннякольоромсходинок, порогів, елементівобладнання, 
прозорихелементівконструкцій, іншихоб’єктів) та для осіб з 
порушеннями слуху (зокрема, інформаційнітермінали, екрани, 
табло з написами у виглядірухомого рядка, пристрої для 
забезпечення текстового абовідеозв’язку, перекладу на 
жестовумову, 
оснащенняспеціальнимиперсональнимиприладамипідсилення 
звуку), щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів

ні

11) у приміщеннівідсутніпредмети /перепони (горизонтальні та 
такі, щовиступають над поверхнеюпідлоги, конструкції, 
бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

так



12) у разірозташуванняприміщень, де надаютьсяпослуги, 
абодопоміжнихприміщеньвищепершого поверху вони 
обладнаніліфтом, ескалатором, підйомникомтощо, доступними 
для користуванняосіб з інвалідністю, 
щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, 
яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання

ні

13) процесвідкриття/закриття дверей 
ліфтасупроводжуєтьсязвуковим сигналом

ні

14) під час зупинкиліфтарівеньйогопідлогизалишається в 
рівеньізпідлогою поверху (допускаєтьсявідхилення не більш як 
0,02 метра)

ні

15) номериповерхів, зазначені на кнопках ліфта, 
намальованізбільшеним шрифтом та у контрастному 
співвідношеннікольорів

ні

16) номериповерхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані 
у тактильному вигляді та шрифтом Брайля

ні

17) ліфтобладнанофункцією голосового повідомлення номера 
поверху

ні

18) навпроти дверей ліфтанаявна табличка із номером поверху ні

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра ні

20) висотарозташуваннязовнішньої кнопки виклику та 
висотарозташування кнопок керуванняліфтомвід 900 до 1100 
міліметріввідпідлогикабіни і поверхової площадки

ні

21) санітарно-гігієнічні та 
іншідопоміжніприміщеннярозраховані на осіб з інвалідністю

так

22) у туалетах загальногокористування (у разіїхнаявності) 
(окремо для чоловіків і жінок) виконаноуніверсальнукабіну з 
можливістюзаїзду до неї та переміщення в нійосіб у 
кріслахколісних (у туалетах та/абоуніверсальнихкабінахнаявне в
планівільневідобладнання коло діаметром 1,5 метра)

ні

23) окремісанітарно-гігієнічніприміщення (з окремим входом) 
обладнаніаварійною (тривожною) сигналізацією з 
урахуваннямосіб з порушеннямизору та слуху

ні

24) привод сигналізаціїрозташовано в межах між 0,8-1,1 метра 
над рівнемпідлоги

ні

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з 
інвалідністю, позначеноміжнародним знаком доступності для 
зручностіосіб з інвалідністю

ні

26) місцерозташування пандуса (у разійогонаявності) 
позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з 
інвалідністю

ні

27) місцерозташуваннясанітарно-гігієнічногоприміщення, 
доступного для осіб з інвалідністю, 
позначеноміжнароднимзнаком доступності для зручностіосіб з 
інвалідністю

ні

28) напрямок руху до евакуаційнихшляхів та виходів, доступних
для осіб з інвалідністю, позначеноміжнародним знаком 
доступності для зручностіосіб з інвалідністю

ні



29) за визначеної потреби на вході/виході до/з 
будівлівстановлено план-схему, 
щосприятимесамостійнійнавігації (орієнтуванню) на об’єкті

ні

30) відповідна схема виконана в доступних 
(візуально/тактильно) форматах

ні

31) у приміщенні, де надаютьсяпослуги, 
допоміжнихприміщеннях на шляхах руху осіб з 
інвалідністюштучнеосвітленнявідповідаєвимогамсанітарних 
норм

так

32) у приміщенні, де надаютьсяпослуги, 
допоміжнихприміщеннях на шляхах руху осіб з 
інвалідністюнемаєпредметів/перепон (горизонтальні та такі, 
щовиступають над поверхнеюпідлоги, конструкції, пороги 
тощо)

так

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на 
шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра 
під час руху в одному напрямку

ні

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на 
шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра 
зустрічного руху

ні

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не 
менш як 1,2 метра

так

36) висотаоб’єктівпослуг (столи, стійкі, рецепція), а 
такожпристроївпослуг (банкомати, терміналитощо) повинна 
становити не більше 0,9 метра

так

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, 
насампередосіб, якіпересуваються на кріслахколісних, 
маютьпорушеннязору та слуху

ні

38) інформація про евакуаційнівиходи (шляхи руху) доступна 
для осіб з інвалідністю, насампередосіб, якіпересуваються на 
кріслахколісних, маютьпорушеннязору та слуху

ні

39) пристроїсповіщення про надзвичайнуситуаціюадаптовані 
для сприйняттяусіма особами з інвалідністю, насамперед 
особами, якіпересуваються на кріслахколісних, 
маютьпорушеннязору та слуху

так

4. Безбар’єрністьпослуг для осіб з інвалідністю: 

1) веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними 
для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з 
різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 
40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності 
веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА

ні

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або 
укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову
з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання 
відповідного перекладу через мобільні додатки

ні

Серед працюючих кількість осіб



Усього осіб з
інвалідністю

З них

пересуваються
на кріслах
колісних

з
порушення

м зору

з
порушен

ням
слуху

мають інші
порушення

Усього 2 0 0 0 2

з них жінки 2 2

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з
інвалідністю

З них

пересуваються
на кріслах
колісних

з
порушення

м зору

з
порушен

ням
слуху

мають інші
порушення

Усього 40 11 1 0 28

з них жінки 17
(За цією адресою, послугу денного догляду отримують діти з інвалідністю віком від 3 до 18 
років)
Підсумки ______________________________________________*
__________
* Зазначається:
об’єкт є безбар’єрним. Людина,  яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на
об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такийоб’єктмаєвхіднугрупу в рівень
з  підлогою  (абонормативний  пандус  чипідйомник),  ширину  всіх  дверей  не  менше  90  сантиметрів,
ліфтабопідйомник  (або  бути  одноповерховим),  щонайменше  одну  доступну  для  осіб,  якіпересуваються  на
кріслахколісних,  санітарно-гігієнічнукімнатуіздопоміжними  поручнями  біляунітазу,  призначену  для
відвідувачівобох статей, тактильнінаправляючі та одну мнемосхему при вході;
об’єктмаєчастковубезбар’єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно
зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний
пандус (або  його  кут  має  відхилення від нормативного не більш як  на  10  відсотків),  ширину всіх  дверей  або
більшості  80-89  сантиметрів,  ліфт  (або  бути  одноповерховим),  щонайменше  одну  доступну  для  осіб,  які
пересуваються  на  кріслах  колісних,  санітарно-гігієнічну  кімнату  із  допоміжними  поручнями  біля  унітазу,  що
призначена для відвідувачів;об’єкт є бар’єрним. Всі інші об’єкти, крім тих, що належать до першого та другого
рівня.


