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ВИСНОВОК:
I.Прилегла територія біля об’єкту є: (підкреслити)

доступна

доступна частково

недоступна

Вказати недоліки
- Вибоїни у покритті потрібно заасфальтувати для безпечної мобільності
інвалідів.
II.Будівля є (підкреслити)
доступна

доступна частково

недоступна

Вказати недоліки
- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири
відсутні.
III. Доступ до приміщень об’єкту: (підкреслити)
доступна

доступна частково

недоступна

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:
- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги - 3,0 см;
необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і
всередині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
до туалету є перепад висот (на 3 сходинки), який не дублюється
пандусом;
- часткову доступність має виключно 1-й. поверх;

I.Прилегла територія:
1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для
паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити
дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття
II. Будівля:
1.
Вхідна група:
- сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;
- ребра східців потрібно доповнити контрастним маркуванням;

позначити вхід до будівлі;
2. Пандус: вимог та пропозицій не має;
3. Вестибюль: вимог та пропозицій не має;
4. Санвузли: доцільно влаштувати універсальну кабіну пристосованого
туалету;
5. Шляхи руху всередині будівлі: влаштувати пологий з'їзд (на заміну
трьох сходинок) до туалету; контрастними орієнтирами позначити
напрямки до входів і входів.
-

III. Приміщення об’єкту:
1.Приміщення закладу є частково-доступним

Фотофіксація

Так

Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок
Тротуари
та пішохідні доріжки мають рівне
1.
покриття, без бар’єрів і перешкод, вибоїн тощо
(Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а
товщина швів між плитами – не більше 0, 015м)
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

Ні

I

2. Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні,
без бордюрів, з ухилами не більше 1:12
(висота бортового каменю в місцях перетину
тротуару з проїзною частиною не повинна
перевищувати 0,04 м)
Примітки:____________________________________
_____________________________________________
3. Відсутність перешкод на шляхах руху по
прилеглій території:
3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або
гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м.
3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих
над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не
більше max 0,7 м.
3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на

+

+

+

+

+

+

недоступно

Рисунок
відповідно до ДБН

Частково доступно

Вимоги нормативного документа

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

доступно

Анкета проведення аудиту доступності до об’єкту

Так

Якщо
будівля
знаходиться
на
відгородженій території.
Чи відповідає вхід наступним вимогам:

4.

окремій,

Ні

+

+

+

+

+

+

4.1. Ширина хвіртки min 90 см
4.2. Відсутні сходи чи пороги
4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо
Примітки:____________________________________
_____________________________________________
Зона паркування.

+

+

+

+

+

+

5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для
паркування автомобілів
5.2. На цій автостоянці розмічені місця для
паркування автотранспорту осіб з інвалідністю

5.
5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з
інвалідністю позначені знаками, прийнятими в
міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38
«Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ
доступності» (МСД)

недоступно

Фотофіксація

Частково доступно

Рисунок
відповідно до ДБН

Вимоги нормативного документа

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

доступно

шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

Фотофіксація

Так

Ні

Будівля і приміщення.
6.

Вхід до будівлі

+

+

Сходи зовнішні.
6.1 Сходинки однакові по висоті.

+

6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої
сходинок для осіб з порушенням зору
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

+

+

+

Поручні при зовнішніх сходах
6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як
вгорі, так і внизу на 30 см

+

+

+

+

6.4. Поручні розташовані з обох боків
6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні

недоступно

Рисунок
відповідно до ДБН

Частково доступно

Вимоги нормативного документа

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

доступно

Примітки:____________________________________
_____________________________________________

розділові перила

дублюватися пандусами
Сходи зовнішні.

/ухил 1:12

Так

Ні

+

+

7.1. Наявний пандус.
7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам

+

+

+

+

Примітки:____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Поручні при зовнішніх сходах
7.3. На пандусі наявні перила.
7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу
7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на
висоті 70 см і 90 см.

+

+

+

+

Недоступно

7. Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні

Частково доступно

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

доступно

Примітки:____________________________________
_____________________________________________

+

+

7.6. Перила мають подовження по горизонталі як
вгорі, так і внизу на 30 см.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Так

8

Ні

Вхідна група,
Тамбур

+

+

+

+

Двері:
8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного
полотна становить min 90 см.
8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина
робочої частини дверей становить min 80 см.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

недоступно

Фотофіксація

Частково
доступно

Рисунок
відповідно до ДБН

Ступінь впливу на
доступність об’єкта

доступно

Вимоги нормативного документа

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

8.3.Пороги в дверях не перевищують
(найкраще, коли пороги відсутні)

2,5см.

+

+

Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання
ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепоною
для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у
випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.
Дренажні і водозбірні грати, встановлювані в підлозі тамбурів
або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з
поверхнею покриття підлоги.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

+

+

8.5. Нанесення контрастного
прозорій частині дверей

+

+

Примітки:____________________________________
_____________________________________________

Рисунок
відповідно до ДБН

Фотофіксація

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

Так

9. Вестибюль

Ні

Ступінь впливу на
доступність об’єкта
недоступно

Вимоги нормативного документа

на

Частково
доступно

маркування

доступно

8.4.

9.1. Наявність

у вестибюлі певної кількості сходинок

Примітки: сходинки відсутні

9.2. Контрастне маркування ребер сходинок
Примітка:___________________________________
____________________________________________
9.3. Перила на сходах
Примітки:___________________________________
____________________________________________
9.4. Перила на сходах з обох боків
Примітки:___________________________________
____________________________________________
9.5. Сходи дубльовані пандусом
Примітки:___________________________________
____________________________________________
9.6. Пандус обладнаний перилами
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

10

Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень
10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або
інших перешкод, над шляхами руху становить
min2,1м.
Примітки: перешкоди відсутні

10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею
конструкцій, інших перешкод, становить не більше
max 0,7 м.
Примітки:__ перешкоди відсутні ______
_____________________________________________
10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не
виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м.
Примітки:___ перешкоди відсутні _____

10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях,
галереях тощо вільні, ширина складає не менше
min1,8 м
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

+

+

10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших
нависаючих елементів усередині будинку мають
розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м
Примітки: ___________ перешкоди відсутні ____
_____________________________________________
10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших
нависаючих елементів усередині будинку, що мають
розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м,
огороджені.
Примітки: _____ перешкоди відсутні ____
_____________________________________________

Рисунок

Фотофіксація

Вимоги ДБН
В.2.2.17:2006
дотримано?

Ступінь впливу на
доступність об’єкта

10

недоступно

Частково
доступно

Ні

доступно

Так

Санітарно-гігієнічні приміщення

+

+

+

+

Наявність доступного для МГН туалету:
10.1. Наявна універсальна кабіна.
Пояснення:
Універсальна
кабіна
туалету
загального
користування повинна мати розміри в плані не
менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз
має бути обладнано поручнями.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________
10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна
кабіна.
Доступна
(амбулаторна)
кабіна
загального
користування повинна мати розміри в плані не
менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань
від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина
дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні.
Унітаз має бути обладнано поручнями.
Примітки:____________________________________
_____________________________________________

