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Обласному комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 

Щодо результатів моніторингу доступності 

 

Відокремлений підрозділ ГО ВО СОІУ «Закарпатське обласне товариство осіб з 

інвалідністю», діяльність якого починаючи з 1991 року спрямована на соціальний, правовий захист 

та всебічну допомогу людям з інвалідністю і членам їх родин, відповідно до плану роботи на 2019 

рік, проведений моніторинг доступності основних об’єктів соціального призначення міста Перечин 

та смт. Великий Березний.  За результатами моніторингу звертаємо увагу на наступне. 

м. Перечин. 

Перечинський районний суд, пл. Народна, 15. 

Приміщення обладнане металевим пандусом з двома поворотними площадками. Для 

запобігання травмуванню рекомендуємо водовідвідний лоток при вході в будівлю накрити 

решіткою з чарунками не більше 0,015 м. Верхню і нижню сходинки сходового маршу зробити  

контрастними або облаштувати маркування ребер 1-ї і останньої сходинок сходового маршу. 

Вхідні двері облаштувати без порога або виконати скос/пандус не більше 300 мм. в довжину і 

нахилом макс. 8 %. У зв’язку з наявністю контролю на вході слід застосовувати контрольно-

пропускні пристрої завширшки у просвіті не менше ніж 1.0 м., пристосовані для пропуску осіб на 

кріслах колісних.. На відкритій автостоянці біля приміщення суду слід облаштувати місце для 

транспорту осіб з інвалідністю.  У внутрішніх приміщеннях рекомендуємо збільшити 

контрастність інформаційних матеріалів (в т.ч. таблички на вході до приміщення суду), встановити 

контрастне маркування та тактильні елементи доступності для користування особами з ураженням 

зору. Зали судових засідань, кімната для ознайомлення з матеріалами справи, камери утримання 

підозрюваних – доступні. Санвузол рекомендуємо обладнати відповідно до вимог ДБН 

«Інклюзивність будівель і споруд».   

Перечинська районна рада, Перечинська РДА, пл. Народна, 17. 

До будівлі існує окремий вхід облаштований пандусом. Відсутні вказівники про вхід 

обладнаний для МГН., контрастне маркування та тактильні елементи доступності, обладнаний 

санвузол, місце для транспорту осіб з інвалідністю. Доступ до адміністративних приміщень існує 

лише на першому поверсі. 

Перечинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Закарпатської області, 

пл. Народна, 6. 

Перед входом в будівлю є сходи облаштовані швелерами, що не відповідають вимогам ДБН 

«Інклюзивність будівель і споруд».  Працює кнопка виклику персоналу, ширина вхідних дверей 

відповідає вимогам, вхідні двері білого кольору із склом на якому необхідно встановити 



контрастне маркування. Сходи необхідно облаштувати пандусом і поручнями, обладнати санвузол. 

Приміщення першого поверху придатне для обслуговування осіб з інвалідністю та ін. МГН. 

Управління соціального захисту населення Перечинської РДА, вул. Ужанська, 19. 

Абсолютно недоступне приміщення! Управління розташоване на другому поверсі. Перед 

входом в будівлю та всередині приміщення на першому поверсі сходи не облаштовані жодним з 

елементів доступності, освітлення недостатнє, відсутня кнопка виклику персоналу. 

Перечинська ЦРЛ, вул. Червоноармійська, 15. 

Перед входом в будівлю є сходи облаштовані поручнями та пандусом, ширина якого не 

відповідає нормам (досягнуто згоди щодо розширення пандусу). Ширина вхідних дверей 

відповідає вимогам. Палати та основні процедурні кабінети розташовані на другому і вище 

поверхах, підйомники та ліфти відсутні. 

Інклюзивно-ресурсний центр Перечинської районної ради, пл. Народна, 16. 

При вході є сходинка, яку треба обладнати скосом, недостатня ширина вхідних дверей, 

всередині приміщення існують високі пороги (досягнуто згоди щодо усунення перешкод), 

відсутній спеціально облаштований санвузол.  Всередині приміщення широкі проходи, яскраве 

освітлення, забезпечена контрастність.  

Аптека D.S., пл. Народна, 16. 

При вході є сходинка, яку треба обладнати скосом, недостатня ширина вхідних дверей, 

всередині приміщення яскраве освітлення, забезпечена контрастність, висота прилавків та каси 

відповідає нормам. 

Смт. Великий Березний. 

Великоберезнянська РДА,  вул. Шевченка, 27. 

Вхід до будівлі облаштований пандусом, який відповідає нормам ДБН. Всередині будівлі 

(тамбур) є сходи, які не обладнані поручнем, ширина поручнів на сходах до другого та вище 

поверхів занадто велика і не дозволяє надійно утримувати рівновагу. 

Великоберезнянський районний суд, вул. Шевченка, 22. 

 Вхід до приміщення обладнаний металевим пандусом, до якого наявний окремий вхід, що на 

момент проведення моніторингу був зачинений на замок. За наданою згодом інформацією, це 

порушення усунено. Верхню і нижню сходинки сходового маршу зробити  У зв’язку з наявністю 

контролю на вході слід застосовувати контрольно-пропускні пристрої завширшки у просвіті не 

менше ніж 1.0 м., пристосовані для пропуску осіб на кріслах колісних. Відсутній облаштований 

санвузол. 

Великоберезнянська районна лікарня, вул. Штефаника, 71. 

Перед входом широкий підйом, зручний для пересування пацієнтів на кріслах колісних. 

Ширина вхідних дверей відповідає вимогам. Палати та основні процедурні кабінети розташовані 

на другому і вище поверхах, підйомники та ліфти відсутні. Ширина поручнів на сходах до другого 

та вище поверхів занадто велика і не дозволяє надійно утримувати рівновагу (досягнуто згоди про 

усунення даного недоліку під час ремонту).  

Великоберезнянська селищна рада, вул. Шевченка, 12. 

Приміщення облаштоване пандусом з належним кутом нахилу, ширина вхідних дверей 

відповідає нормам. Відсутнє контрастне маркування на скляних поверхнях при вході (досягнуто 

згоди про усунення даного недоліку) основні адміністративні кабінети знаходяться на першому 

поверсі, наявний спеціально облаштований санвузол. Відсутній ліфт. 

 

Пішохідна частина вулиць м. Перечин та смт. Великий Березний, на яких нещодавно 

проводився ремонт, облаштована пониженням тротуарів в т.ч. на пішохідних переходах. Разом з 

тим, та частина вулиць, які не були відремонтовані мітять високі бордюри і дуже бар’єрне дорожнє 

покриття, наявні випадки коли з одного боку пішохідного переходу є пониження тротуару, а з 

іншого – відсутнє. На індивідуальних автостоянках біля закладів обслуговування в більшості 



випадків відсутні місця для автомобілів осіб з інвалідністю позначені відповідно до Правил 

дорожнього руху.  

 

Окремо звертаємо увагу на наступне: після ремонту в Закарпатському обласному 

українському музично-драматичному театрі ім. братів Шерегіїв після проведення ремонту був 

пошкоджений пандус, пропонуємо привести його у відповідність до норм ДБН. В Закарпатському 

музеї архітектури та побуту встановлений пандус з двома поворотними площадками. Пандус 

покритий ковзкою плиткою, що значно ускладнює його використання. Пропонуємо встановити на 

пандусі поверх плитки прорезинене покриття. 

 

 

 

Голова ВП ГО ВО СОІУ «Закарпатське  

обласне товариство осіб з інвалідністю»                                        Денис СУХОТІН 


