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Голові Комітету з питань безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення 
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо порушення ДБН 
в контексті забезпечення інклюзивності 
міського простору м.Києва 
 

 До мене, як до депутатки Київської міської ради, звертаються зі скаргами 
мешканці Шевченківського району міста Києва, щодо щодо порушення Державних 
будівельних норм при проведенні реконструкції по вул. Івана Франка, 1. 

За словами місцевих жителів, Комунальним підприємством «Київавтодор» було 
проведено реконструкцію вищевказаної ділянки. Зокрема, на пішохідній ділянці 
встановлено сходи, а іншу частину тротуару транформовано в велосипедну доріжку, що 
наразі ускладнює пересування маломобільної групи населення (Додаток №1). 

Варто зазначити, що проектом капітального ремонту вул. Івана Франка встановлення 
сходів на даній ділянці не передбачено (Додаток №2). 

 
Відповідно до п.5.1.5 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», 

повздовжній уклон пішохідних шляхів не повинен перевищувати 1:20 (5 %). Якщо уклон 
пішохідних дорpіжок або тротуapів перевищує 5 %, слід передбачати спеціальні пологі 
обхідні шляхи. На ділянках, де уклон пішохідних доріжок більше ніж 5%, необхідно 
влаштовувати зовнішні сходи і пандуси. Сходи повинні дублюватися пандусами. 
 

Підсумовуючи, вважаю справедливим запит громадськості щодо збереження 
існуючою та створення нової інклюзивної інфраструктури, адже внаслідок вищезазначених 
реконструкцій пересування містом стає недоступним для осіб з обмеженими 
можливостями. 

На виконання моїх повноважень як депутатки Київської міської ради, керуючись 
ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу: 
1) В межах компетенції, вжити заходів для проведення перевірок, щодо порушення 

умов безбар’єрного середовища по вул. Івана Франка, 1, у Шевченківському 
районі міста Києва. 



2) У разі виявлення під час перевірок порушень на вищевказаній ділянці, - вжити 
заходів щодо усунення недоліків, шляхом надання рекомендації КК 
«Київавтодор» з питань створення безперешкодного життєвого середовища для 
маломобільних груп населення по вул. Франка, 1 (зокрема, щодо встановлення 
на тротуарі пандусу). 

3) Надати копії відповідних підтверджуючих документів щодо проведення виїзних 
перевірок, виявлених результатів та приписів, виданих на підставі таких 
результатів. 

 
Додатки: 
1) Фотофіксація порушень умов безбар’єрного середовища по вул. Івана Франка, 1. 
2) Схема проекту капітального ремонту вул. Івана Франка. 
 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін, шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 

З повагою,  
депутатка Київської міської ради                                                       Ксенія СЕМЕНОВА 
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