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ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

 «______»_________________ 2021 р.                                                                                 №______________________  

 

 

 

Голові Дарницької районної в  

м. Києві державної адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ  

вул. О. Кошиця, 11 

м. Київ, 02068 

 

Шановний Ярославе Миколайовичу!  

 

До мене як до депутата Київської міської ради звернулися небайдужі 

представники активістського руху маломобільних груп населення, що 

переймаються питаннями доступності у Дарницькому районі м. Києва.   

Зараз Дарницький район - є лідером по виконанню програми з асфальтування 

міжквартальних проїздів. Так, наразі капітально ремонтують 57 міжквартальних 

проїздів та прибудинкових територій. Дорожники знімають старе понівечене 

покриття, готують основу та здійснюють вкладання нового асфальту. На 

сьогоднішній день роботи завершені на 45 об’єктах. В даний час повним ходом 

триває асфальтування ще у 12 дворах. Але будівельники не завжди дотримуються 

вимог щодо захисту прав та інтересів маломобільних груп населення (див. фото у 

додатку до листа), зокрема, трапляються чисельні випадки нездоланих для візків  

бордюрів.  

Також позивачі поскаржились на існуючі проблеми невідповідності до 

стандартів пандусів під час потрапляння до держустанов (Дарницька РДА, 

Дарницький суд чи податкова та ін.) та житлових будинків, доступності до 

підземних переходів і громадського транспорту, створення тактильних смуг та 

звукових світлофорів тощо.  

Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і 

потребують постійної уваги до своїх проблем. 

Маломобільні групи населення – це не лише люди з інвалідністю. До цієї 

категорії громадян також належать особи похилого віку, вагітні жінки, особи з 

дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям. 

Конвенція ООН про права інвалідів визначає необхідність забезпечення 

особам з інвалідністю доступності фізичного, соціального, економічного та 

культурного оточення, охорони здоров’я та освіти, а також інформації та зв’язку, 
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що може сприяти створенню для них можливості повною мірою користуватися 

всіма правами людини та основоположними свободами. 

На національному рівні таке право гарантується цілою низкою документів, 

провідну роль серед яких відіграють наступні: 

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

– Закон України «Про будівельні норми»; 

– Закон України «Про архітектурну діяльність»; 

– Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності»; 

– Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»; 

– ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення». 

В той же час, Відповідно до ст. 26 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів України», підприємства, установи та організації також 

зобов’язані враховувати потреби людей з інвалідністю і забезпечувати для них 

доступність споруд. 

Пандус - суцільна похила площина (елемент) споруди, яка об’єднує дві 

різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовуються для переміщення колісних 

засобів і людей з однієї площини в іншу (пункт 3.29 розділу 3 ДБН В.2.2-40:2018 

Інклюзивність будівель і споруд). 

Доступність для МГН повинна забезпечуватися: 

- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, 

прилеглою територією, отриманням послуг; 

- фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт та пересуванні на ньому, 

прилеглою територією, отриманням послуг; 

- можливістю вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що 

надаються; 

- вільної навігації (орієнтування) по об'єкту та прилеглою територією (пункт 

4.2 розділу 4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд). 

Пандус може бути зовнішнім та внутрішнім. Законодавством встановлено 

певні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час встановлення пандусу. 

Зовнішній пандус. 

Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен 

бути не більше 8 %, на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на 

шляхах руху до 0,2 і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 

%. 

Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м, за 

двобічним – 1,8 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна 

перевищувати 0,8 м. Після кожного підйому необхідне влаштування 

горизонтальних площадок глибиною не менше 1,5 м. У виняткових випадкових 

допускається передбачати гвинтові пандуси. 

Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями. 

Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або 

фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь. 
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Внутрішній пандус. 

При реконструкції будівель і споруд внутрішні сходи до рівня першого 

поверху можуть бути дубльовані пандусами. 

Поверхня або поручні маршу пандуса повинна візуально контрастувати з 

горизонтальною поверхнею. Допускається для виявлення граничних поверхонь 

застосування світлових маячків або світлових стрічок. 

Уклон пандуса в будівлі повинен бути не більше 8 %. 

Вимоги щодо висоти, широти маршів, влаштування площадок аналогічні 

вимогам, що застосовуються під час встановлення зовнішнього пандусу. 

По поздовжніх краях пандусу, що не примикають до стін, слід передбачати 

бортики заввишки не менше ніж 0,05 м. 

Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот 

більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями. 

На підставі зазначеного, з метою захисту конституційних прав та інтересів 

жителів Дарницького району, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

1. Розглянути можливість щодо ініціації зі сторони Дарницької районної в       

м. Києві державної адміністрації та проведені в найближчий час робочої 

комісії з метою ретельного дослідження проблем та підтримки 

маломобільних груп населення, а також спільного напрацювання пакету 

рішень;  

2. Запросити до складу вище зазначеної робочої комісії мене та моїх 

помічників Дениса Черкашина (+38 097 946 07 15) і Микиту Дядюшко, 

Олександра Стадніченка (+380 (68) 322 23 60) представників відповідних 

структурних підрозділів виконавчого органу Дарницької районної в             

м. Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району міста Києва» та КП «ШЕУ 

Дарницького району».   

Додатки на 10 арк. у 10 прим. 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкашин Денис Євгенійович (097) 946-07-15  


