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Вступ 

 

Ознаками права на справедливий суд є широковідомі – публічність, незалежність, 

неупередженість і ряд інших. Але часто ми забуваємо доступність, від якої залежить те, чи усі 

категорії суспільства матимуть можливість судом скористатися. Як зазначають експерти, сьогодні в 

Україні кількість людей з інвалідністю складає понад 10% від населення країни, це приблизно 3 

мільйони чоловік. Крім того, загалом маломобільні групи населення, які щодня зіштовхуються із 

труднощами доступу, за даними з різних джерел складають від 30 до 50% всього населення. До 

маломобільних груп населення належать зокрема вагітні жінки,  діти до 7-ми років, батьки з 

візочками, особи, які супроводжують малолітніх дітей,  люди поважного віку та інші. 

У квітні 2019 року 50 волонтерів та волонтерок групи спостереження «ОЗОН» у рамках акції “Вйо 

перевіряти суд на доступність” здійснили перевірку інклюзивності 10 судів загальної юрисдикції у 

Києві. Після тренінгу в експертів з універсального дизайну групи учасників/ць акції вирушили у 

різні суди Києва, щоб самостійно визначити порушення та можливості для виправлення ситуації в 

контексті доступності інфраструктури суду для маломобільних груп населення. До акції долучилися 

також самі представники/ці маломобільних груп – люди, що користуються колісними кріслами та 

незрячі активістки.  

Перевірка судів здійснювалася за допомогою анкети, яка була розроблена дослідницями 

універсального дизайну Катериною Заблоцькою й Софією Брем та експертом з універсального 

дизайну Володимиром Висоцьким (ORFO Universal Design). 

https://openkyiv.info/ru/blog/meesto-bez-baryereev
http://ud.org.ua/statti/299-malomobilni-grupi-naselennya-khto-tse
https://www.facebook.com/events/2214506528802644/
https://www.facebook.com/events/2214506528802644/
https://www.facebook.com/orfodesign/?eid=ARAfUCPccBo5t1v59pMuTVqa2A7f-_dc7mpI7vxOXVvH8493fXDNQWrBsRvXBBoHPo2aBq8JNDGCjtFg&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000945203426&fref=tag
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Предметом моніторингу стала доступність десяти районних судів загальної юрисдикції міста 

Києва: 

 

Печерський районний суд (вул. Володимирська, 15) 

Подільський районний суд (вул. Хорива, 21) 

Святошинський районний суд (вул. Жилянська, 142) 

Солом’янський районний суд (вул. Полковника Шутова, 1) 

Шевченківський районний суд (вул. Дегтярівська, 31А) 

Голосіївський районний суд (вул. Полковника Потєхіна, 14А) 

Оболонський районний суд (вул. Маршала Тимошенко, 2Є) 

Дніпровський районний суд (вул. Івана Сергієнка, 3) 

Деснянський районний  суд (проспект Володимира Маяковського, 5В) 

Дарницький районний суд (вул. Олександра Кошиця, 5А) 

 

Систематизувавши отримані дані, представляємо їх у форматі цього звіту. Результати перевірки та 

висновки експерта, запропоновані у цьому звіті, будуть доведені до відома відповідних органів 

влади задля покращення ситуації із доступністю судів загальної юрисдикції у місті Києві. 
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Висловлюємо подяку учасникам та учасницям акції, а також тим, хто сприяв її проведенню! 

 

 

За організацію моніторингу та перевірку судів:  Наталії Дерев’янко, Олександрі Губарєвій, Катерині 

Помазанній, Анастасії Нагірняк, Івану Голоду, Аріні Рожковій, Віті Жигаліній Катерині Заблонцькій, Володимиру 

Висоцькому, Софії Брем, Юлії Ткачик, Валерії Земцовій, Юлії Василенко, Катерині Гуці, Катерині Логойді, 

Олександру Коліснику, Олені Кроліцькій, Катерині Алферовій, Марії Полтораченко, Леоніду Панасюку, Володимиру 

Сікалову, Ельвірі Ватажко, Віталії Ясинко, Оксані Щербині, Тетяні Кухарчук, Вікторії Петренко, Вікторії Нестеренко, 

Святославу Горбенку, Таїсії Франк, Ярині Крученюк, Зарині Сейтхаліловій, Юлії Поліщук, Яні Опаленик, Свєтославі 

Милорадович. 

 

За експертний супровід перевірки: 

Катерині Заблоцькій, Софіїї Брем, Володимиру Висоцькому та Юлії Ресенчук.  

 

За безкоштовно надане приміщення для проведення навчання: 

Оціум 51. Бібліотека на Русанівці 

 

Звіт розробляли та упорядковували:  

Володимир Висоцький – Експерт з універсального дизайну;  

Любов Галан – координаторка групи громадського спостереження «ОЗОН» / Центр громадянських свобод.  
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Хто ми? 

 

Група громадського спостереження “ОЗОН” (надалі – ОЗОН) була створена у січні 2013 року Центром 

Громадянських Свобод для інституціоналізації системи громадського контролю в країні. Її особливістю є широке 

залучення на волонтерських засадах звичайних громадян/ок до участі в громадському контролі незалежно від 

їх спеціалізації та попереднього досвіду. На даний час через ініціативу вже пройшли кілька сотень людей з різних 

регіонів України. 

ОЗОН ставить собі за мету удосконалення роботи органів влади у сфері забезпечення прав та свобод людини 

через організацію системи контролю за їх діяльністю, а також популяризацію ідей громадського контролю за 

владою серед українського суспільства. Самою своєю роботою волонтери/ки ОЗОНу змінюють патерналістський 

підхід у ставленні до влади та привчають як суспільство, так і представників/ць органів влади, до поширеної в 

демократичних суспільствах концепції “влади як найманого менеджера”, де оцінку ефективності влади дають 

безпосередньо самі люди. 

 

Три базові принципи групи громадського спостереження “ОЗОН”: 

Присутність. Сам факт присутності спостерігача/ки ОЗОНу на мирних зібраннях чи судовому засіданні має 

стримуючий ефект для здійснення порушень прав людини представниками/цями влади та сприяє збереженню 

правового порядку. Під час виконання завдання волонтери/ки (окрім виключних випадків) є видимими для 

суспільства через використання ними спеціальних жовтих жилеток, строкових чи тимчасових посвідчень 

члена/ки ОЗОНу.  

Моніторинг. Завдання волонтера/ки ОЗОНу полягає в здійсненні спостереження за ситуацією та фіксації 

порушень, які мали місце, незалежно від суб’єкта їх вчинення. Метафорично можна сказати, що ОЗОН виступає 

в ролі дзеркала; він не підтримує жодну сторону та намагається об’єктивно та неупереджено документувати те, 



6  

що відбувається. У разі, якщо волонтер/ка ОЗОНу починає втручатися у ситуацію, він/вона має бути свідомий/ма 

того, що з цього моменту він/вона перестає бути спостерігачем/кою, а стає її безпосереднім учасником/цею. 

Медіація. У разі виникнення конфліктної ситуації волонтер/ка ОЗОНу має бути готовий/а виступити 

посередником/цею між громадськістю та представниками влади. Для того, щоб відповідати даному принципу 

волонтер/ка ОЗОНу постійно підкреслено ввічливо та спокійно ставиться до представників/ць усіх зацікавлених 

сторін, за будь-яких обставин зберігає нейтральність та демонструє достатній рівень комунікативних навичок 

для виконання цієї функції. ОЗОН не використовує жодної політичної атрибутики і знаходиться між сторонами 

і над процесом. 

На даний час ОЗОН має досвід здійснення моніторингу за діяльністю поліції, суддів та органів місцевого 

самоврядування. ОЗОН аналізує відповідність їх дій як національному законодавству, так і міжнародним 

стандартам права на доступ до публічної інформації, свободи мирних зібрань та права на справедливий суд. 

Водночас цим мандат ОЗОНу не вичерпується, тож стратегічно група буде розширювати свою діяльність. 

Членство в ОЗОН. Кожна людина може приєднатися до спільноти ОЗОНу. Волонтери/ки, які взяли участь 

у навчанні першого ступеню, яке відбувається у різній формі (інформаційна зустріч, базовий семінар тощо), 

отримують практичне завдання відповідно до обраного ними об’єкту моніторингу. Виконання завдання 

передбачає здійснення спостереження, оперативне заповнення анкети та надсилання її Центру Громадянських 

Свобод. У разі позитивної оцінки експертів щодо повноти та правильності заповнення анкети, волонтери/ки 

підписують декларацію про принципи, після чого отримують від Центру Громадянських Свобод посвідчення та 

жилетку спостерігача.  

Навчання. Центр Громадянських Свобод постійно організовує різного роду навчання для поглиблення 

знань та відпрацювання певних навиків членів/ок спільноти ОЗОНу. Навчання проходять  у різних формах – 

семінари, лекції, практичні зустрічі, вебінари, індивідуальні консультації тощо. Вагома увага приділяється 

правилам роботи ОЗОНу, зокрема, психологічній та індивідуальній безпеці людини. Волонтер/ка ОЗОНу, який/а 

опиняється перед вибором отримання інформації та реальної прямої загрози, має віддати пріоритет особистій 

безпеці. 
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Спостереження. Волонтери/ки ОЗОНу здійснюють спостереження за мирними зібраннями, діями поліції на 

вулицях, перебігом судових засідань у важливих для суспільства справах, відкритістю та прозорістю дій органів 

місцевого самоврядування. Для дослідження системних проблем, які присутні в кожному регіоні, ОЗОН 

організовує всеукраїнські кампанії. Після кожного спостереження волонтери/ки ОЗОНу заповнюють анкету та 

направляють до Центру Громадянських Свобод. Узагальнені матеріали по певному мирному зібранню, 

резонансній події, всеукраїнській кампанії, триваючим судовим справам викладається у публічних звітах разом 

із рекомендаціями. 

Інформаційна політика. Для оперативного інформування про діяльність ОЗОНу та новини у сфері 

громадського контролю група веде сторінку у соціальних мережах – Facebook, Twitter. Прес-релізи, публічні 

звіти та рекомендації розсилаються адресно органам влади, міжнародним міждержавним організаціям, ЗМІ. 

Публічна позиція ОЗОНу оприлюднюється після вивчення усіх отриманих матеріалів. У разі необхідності надання 

оперативних коментарів пресі волонтери/ки ОЗОНу представляють журналістам виключно факти, які мали 

місце, та, у разі видимого порушення прав людини, - їх оцінку. 

Адвокація. Результати моніторингу оформлюються у різних формах - звіти, презентації, відеоролики тощо; 

і надалі використовуються для стратегічної зміни ситуації та вирішення виявлених системних проблем. 

Виходячи із конкретних обставин, ОЗОН здійснює правові та інформаційні дії, планує та проводить адвокаційні 

кампанії. Для організації тиску на владу ОЗОН здійснює постійне інформування таких міжнародних 

міждержавних організацій як ООН, ЄС, РЄ, ОБСЄ. Крім того, ОЗОН практикує спільні міжнародні дії по захисту 

міжнародних стандартів прав та свобод людини разом із партнерами з інших країн. 

 

 

 

 

 

Рекомендації 
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Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Голосіївський районний суд, вул. Полковника Потєхіна 14А 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

 

Прилеглий простір 

1. Облаштувати пандус або пониження бордюру на шляху від місця висадки 
з автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

2. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб 
з інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони 
для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не 
менше ніж 3,5 м. 

3. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу 
в будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 



9  

 

4. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

5. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1.  Облаштувати укриття від опадів (навіс) над головним входом до будівлі 

суду. 

 

 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
2. Прибрати пороги у дверному отворі входу до будівлі суду. 
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Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців на першому 

поверсі згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Облаштувати пандуси/вертикальні індивідуальні підйомники, що 

дублюють сходи у коридорах першого поверху, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Замінити поручні на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м. 

2. Замінити турнікет та рамку для забезпечення проходу завширшки не 
менше ніж 0,9 м, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. Позначити тактильними / контрастними елементами зміни рівнів (поріжки 
та сходи) на першому поверсі згідно ДБН В.2.2-40:2018 

4. Забезпечити вільний простір перед дверима для вільного користування 
користувачем крісла колісного згідно ДБН В.2.2-40:2018 

5. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 
ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 
маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
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Орієнтування 
 

1. Забезпечити доступну інформаційну/реєстраційну стійку висотою 0,8 м. 
2. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
3. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
5. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 
6. Забезпечити постійну видиму присутність персоналу суду в уніформі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вбиральня 
1.  Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 

осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

 

  
 

 
 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Дарницький районний суд, вул. Кошиця 5-А. 

 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

 

Прилеглий простір 

1. Відновити цілісність асфальтного покриття на шляху від зупинки 
громадського транспорту до будівлі суду. 

2. Забезпечити безбар’єрний прохід через хвіртку на прилеглу територію та 
демонтувати розташовану зависоко кнопку виклику персоналу. 

3. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з 
інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони для 
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 
3,5 м. 



 

 

4. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від місця висадки 
з автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

5. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в 
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

7. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

8. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців вхідних сходів 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
2. Привести існуючий пандус у відповідність до ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Встановити пандус або підйомник на головному вході, згідно ДБН В.2.2- 

40:2018. 

 

  

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями, шириною не менше 0,9 м, без 
поріжків. 

2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 
до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. В разі виконання рекомендацій цього та попередніх розділів – прибрати 
кнопку виклику працівника суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Внутрішні сходи обладнати поручнями та продублювати пандусами або 

підйомниками згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців згідно ДБН 

В.2.2-40:2018. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м. 
2. Замінити рамку металошукача для забезпечення проходу завширшки не 

менше ніж 0,9 м, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Прибрати поріжки у дверних отворах (встановити пандуси). 
5. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

Орієнтування 
1. Забезпечити доступну інформаційну/реєстраційну стійку висотою 0,8 м. 

2. Встановити додаткові навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до 
вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 
згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 
 



 

 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 

Вбиральня 

1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною 
від 0,9 м) 

2. Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 
осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018 (намоментмітогну,занаданоюінформацією,велисяроботизоблаштуванняуніверсальноївбиральні). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Деснянський районний суд, проспект Володимира 

Маяковського 5В 

 

 

Прилеглий простір 

1. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від зупинки 
громадського транспорту до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

2. Облаштувати пандус або пониження бордюру на шляху від місця висадки з 
автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

3. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з 
інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони для 
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 
3,5 м. 



 

 

4. Замінити клумби, що перешкоджають заїзду автомобілів, на передбачені 
чинними нормами засоби обмеження руху автомобілів, що мають висоту 
не менше 0,7 м та відповідають ДБН В.2.2-40:2018. 

5. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в 
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

7. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

8. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 



 

Вхід до будівлі 
1. Обладнати вхідні сходи поручнями. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців вхідних сходів 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Замінити пандус на такий, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018, з 

кутом нахилу 1:20 та поручнями. Обов’язково забезпечити нормативну 
ширину пандусу та наявність розворотного майданчика на виході з 
пандусу. Доцільно розглянути варіанти перенесення пандусу на 
протилежний бік входу або замінити існуючий пандус на підйомник. 

4. Прибрати або замінити та закріпити гумовий килимок при вході. 
5. Облаштувати укриття від опадів (навіс) над головним входом до будівлі 

суду 

  



 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями шириною не менше 0,9 м. 
2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 

до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. В разі виконання рекомендацій цього та попередніх розділів – прибрати 

кнопку виклику працівника суду. 
 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Облаштувати пандуси/вертикальні індивідуальні підйомники, що 

дублюють сходи у коридорах першого поверху, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Сходи обладнати поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м 
2. Замінити рамку для забезпечення проходу завширшки не менше ніж 0,9 м, 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Орієнтування 
1. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
2. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 
5. Забезпечити постійну видиму присутність персоналу суду в уніформі. 

 

 

 

Вбиральня 
1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною 

від 0,9 м) 
2. Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 

осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

  

 
 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Дніпровський районний суд, вул. Івана Сергієнка 3 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

 

 

Прилеглий простір 

1. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від зупинки 
громадського транспорту 

2. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від місця висадки 
з автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018 

3. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з 
інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони для 
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 
3,5 м. 



 

 

4. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в 
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

5. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

6. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

7. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вхід до будівлі 
1. Обладнати вхідні сходи поручнями. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців вхідних сходів 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Встановити пандус або підйомник, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями, шириною не менше 0,9 м, без 
поріжків. 

2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 
до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. В разі виконання рекомендацій цього та попередніх розділів – прибрати 
кнопку виклику працівника суду. 

 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Сходи обладнати поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців згідно ДБН 

В.2.2-40:2018. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м. 
2. Замінити рамку металошукача для забезпечення проходу завширшки не 

менше ніж 0,9 м, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Прибрати поріжки у дверних отворах (встановити пандуси). 
5. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Орієнтування 
1. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
2. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 

 

 
 

Вбиральня 
1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною 

від 0,9 м) 
2. Забезпечити фізичну доступність вимикача світла, розташувавши його на 

висоті 1-1,2 м над підлогою. 
3. Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 

осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

4. Встановити сучасне сантехнічне обладнання. 

 

  
 

 
 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Оболонський районний суд, Тимошенко 2Є 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

 

 

Прилеглий простір 

1. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від зупинки 
громадського транспорту. 

2. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від місця висадки 
з автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

3. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з 
інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони для 
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 
3,5 м. 



 

 

4. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в 
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

5. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

6. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

7. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

Вхід до будівлі 
1. Обладнати вхідні сходи поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців вхідних сходів 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Встановити пандус або підйомник, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями, шириною не менше 0,9 м, без 
поріжків. 

2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 
до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. В разі виконання рекомендацій цього та попередніх розділів – прибрати 
кнопку виклику працівника суду. 

 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Прибрати поріжки всередині будівлі, забезпечивши поєднання усіх 

приміщень безбар’єрним шляхом. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м. 
2. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Прибрати поріжки у дверних отворах (встановити пандуси). 
4. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 
 

Орієнтування 
1. Забезпечити доступну інформаційну/реєстраційну стійку висотою 0,8 м. 

2. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
3. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
5. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 

Вбиральня 

1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною 
від 0,9 м) 

2. Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 
осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 
дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Печерський районний суд, вул. Володимирська 15 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу 

 
 

 

Прилеглий простір 

1. Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого автотранспорту осіб з 
інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю не далі ніж 50 м від входу 
до будівлі суду. Ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути 
не менше ніж 3,5 м. 

2. Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від місця висадки з автомобіля до 
входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018 

3. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в будівлю суду, згідно 
ДБН В.2.2-40:2018. 

4. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
 
 
 



 

 

5. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд на такі, що 
відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд зі шрифтом 
Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 



 

 

 

Вхід до будівлі 

1. Обладнати вхідні сходи поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців вхідних сходів згідно ДБН В.2.2- 

40:2018. 
3. Демонтувати наявні «рейки» та встановити пандус або підйомник, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 



 

 

Вхідні двері 
1. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно до вимог ДБН 

В.2.2-40:2018. 
2. В разі виконання рекомендацій цього та попередніх розділів – прибрати кнопку виклику 

працівника суду. 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на першому поверсі. 
2. Прибрати поріжки всередині будівлі, забезпечивши поєднання усіх приміщень безбар’єрним 

шляхом. 
3. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців на першому поверсі згідно ДБН 

В.2.2-40:2018. 
4. Облаштувати пандуси/вертикальні індивідуальні підйомники, що дублюють сходи у 

коридорах першого поверху, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
5. Замінити поручні на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

 
 

 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у приміщеннях, що 

з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м. 
2. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину пристроїв безпеки (рамка, турнікет) не менше 0,9 м. 
4. Позначити контрастним маркуванням усі зміни рівнів/перепони на першому поверсі. 
5. Прибрати поріжки у дверних отворах (встановити пандуси). 
6. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп 

населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

 

 

 



 

Орієнтування 
1. Забезпечити доступну інформаційну/реєстраційну стійку висотою 0,8 м. 

2. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
3. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду згідно ДБН В.2.2- 

40:2018. 
5. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 



 

Вбиральня 
1. Облаштувати наявну універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній осіб з 

інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, у суворій відповідності до ДБН В.2.2- 
40:2018. 

2. Оновити окремі елементи обладнання вбиральні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 

дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Подільський районний суд, вул. Хорива 21 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 

 

Прилеглий простір 

Облаштувати пандус або пониження бордюру на шляху від місця висадки з автомобіля
до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
Облаштувати та розмітити принаймні одне місце для паркування особистого
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю
не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду, згідно ДБН В.2.2‐40:2018. Ширина зони для
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 3,5 м. 
Оновити асфальтне покриття пішохідного шляху до будівлі суду. 
Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в будівлю суду,
згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 



 

 

5. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
6. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд на такі, що 

відповідають вимогам ДБН В.2.2‐40:2018. 
7. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд зі шрифтом 

Брайля згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1. Облаштувати стаціонарний пандус, згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
2. Облаштувати більше за розміром, ніж наявне, укриття від опадів (навіс) над головним 

входом до будівлі суду. 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним полотном чи 

оглядовими панелями шириною не менше 0,9 м. 
2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно до вимог 

ДБН В.2.2‐40:2018. 
3. Прибрати поріжки (встановити пандуси). 

 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на першому 

поверсі. 
2. Облаштувати вертикальні індивідуальні підйомники, що дублюють сходи у коридорах 

першого поверху, згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
3. Сходи обладнати поручнями згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
4. Забезпечити антислизьке покриття сходів. 
5. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців згідно ДБН В.2.2‐40:2018. 
6. Розглянути можливість встановлення зовнішнього ліфту. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м 
2. Замінити рамку для забезпечення проходу завширшки не менше ніж 0,9 м, відповідно 

до вимог ДБН В.2.2‐40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог ДБН В.2.2‐ 

40:2018. 
4. Прибрати поріжки (встановити пандуси). 
5. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних 

груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2‐40:2018. 

 



 

 

Орієнтування 
 

1. Встановити доступну план‐схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 

2. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог ДБН В.2.2‐ 

40:2018. 

3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду згідно ДБН 

В.2.2‐40:2018. 

4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 

5. Забезпечити постійну видиму присутність персоналу суду в уніформі. 

 

Вбиральня 
1.  Облаштувати на першому поверсі універсальну кабіну з можливістю заїзду і 

маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно 
ДБН В.2.2‐40:2018. 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(‐ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 

дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Святошинський районний суд м. Києва, Жилянська 142 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 
 

 

Прилеглий простір 

Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від зупинки
громадського транспорту до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
Облаштувати пандус або пониження бордюру на шляху від місця висадки з
автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
Облаштувати принаймні одне місце для паркування особистого
автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з
інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду. Ширина зони для
паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж
3,5 м. 



 

 

4. Замінити напівсфери, що перешкоджають заїзду автомобілів, на 
передбачені чинними нормами засоби обмеження руху автомобілів, що 
мають висоту не менше 0,7 м та відповідають ДБН В.2.2-40:2018. 

5. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в 
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

7. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 
на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

8. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 
зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1. Обладнати вхід поручнями. 
2. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї сходинки згідно ДБН 

В.2.2-40:2018. 
3. Встановити пандус, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018, з кутом 

нахилу 1:20 та поручнями. 
4. Облаштувати укриття від опадів (навіс) над головним входом до будівлі 

суду 

 



 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями шириною не менше 0,9 м. 
2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 

до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Облаштувати пандуси/вертикальні індивідуальні підйомники, що 

дублюють сходи у коридорах першого поверху, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Сходи обладнати поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Нанести тактильне та контрастне маркування на краї східців згідно ДБН 

В.2.2-40:2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м 
2. Замінити рамку для забезпечення проходу завширшки не менше ніж 0,9 м, 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Прибрати поріжки (встановити пандуси). 
5. Передбачити механізм відкривання дверей та фурнітуру відповідно до 

вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

6. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 
маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 

  
 

 

 

 

Орієнтування 
1. Встановити доступну план-схему та мнемосхему будівлі суду у вхідній зоні. 
2. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 

згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 
5. Забезпечити постійну видиму присутність персоналу суду в уніформі. 

 



 

 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 

Вбиральня 

Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною
від 0,9 м) 
Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній
осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2-
40:2018. 



 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 

дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Солом’янський районний суд, вул. Полковника Шутова 1 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 
 

 

Прилеглий простір 

Облаштувати та розмітити принаймні одне місце для паркування
особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який
перевозить осіб з інвалідністю не далі ніж 50 м від входу до будівлі суду,
згідно ДБН В.2.2-40:2018. Ширина зони для паркування автомобіля особи з
інвалідністю повинна бути не менше ніж 3,5 м. 
Оновити асфальтне покриття пішохідного шляху до будівлі суду. 
Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів до входу в
будівлю суду, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 



 

 

В.2.2-40:2018. 
5. Замінити зовнішні інформаційні таблички з основною інформацією про суд 

на такі, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 
6. Встановити зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про суд 

зі шрифтом Брайля згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1. Прибрати поріжок-сходинку при вході (демонтаж та встановлення пандусу 

з дренажем) згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
2. Облаштувати більше за розміром, ніж наявне, укриття від опадів (навіс) над 

головним входом до будівлі суду. 

 

Вхідні двері 
1. Замінити вхідні двері на автоматичні розсувні або інші двері зі скляним 

полотном чи оглядовими панелями шириною не менше 0,9 м. 
2. Передбачити механізм відкривання вхідних дверей та фурнітуру відповідно 

до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Прибрати поріжки (встановити пандуси). 

 



 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. Облаштувати пандуси/вертикальні індивідуальні підйомники, що 

дублюють сходи у коридорах першого поверху, згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Сходи обладнати поручнями згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м 
2. Замінити рамку для забезпечення проходу завширшки не менше ніж 0,9 м, 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
4. Прибрати поріжки (встановити пандуси). 
5. Звільнити коридори для забезпечення безбар’єрного шляху. 
6. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 



 

 

Орієнтування 
 

1. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду 
згідно ДБН В.2.2-40:2018. 

2. Привести усі показники у відповідність до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею. 
4. Забезпечити постійну видиму присутність персоналу суду в уніформі. 

 

Вбиральня 
1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (двері шириною 

від 0,9 м) 
2. Облаштувати універсальну кабіну з можливістю заїзду і маневрування в ній 

осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

3. Встановити сучасне сантехнічне обладнання. 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 



 
 

Експертиза: Володимир Висоцький (студія універсального 

дизайну ORFO) 

Місто: Київ 

Дата: 05.05.2019 

Назва / Адреса суду: 

Шевченківський районний суд, вул. Дегтярівська 31А 

 

 

Рекомендації за результатами 
моніторингу  

 
 

 

Прилеглий простір 

Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від зупинки
громадського транспорту до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
Облаштувати пандуси або пониження бордюру на шляху від місця висадки
з автомобіля до входу в будівлю суду згідно ДБН В.2.2-40:2018. 
Переоблаштувати місце для паркування особистого автотранспорту осіб з
інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю: ширина
зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не
менше ніж 3,5 м. 
Обладнати пішохідний перехід звуковими і тактильними навігаторами. 



 
 

 

5. Облаштувати тактильні смуги для спрямування відвідувачів з вулиці до вже 
існуючих тактильних смуг біля входу в будівлю суду, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

6. Встановити вуличні навігаційні покажчики для орієнтування згідно ДБН 
В.2.2-40:2018. 

 

Вхід до будівлі 
1.  Відновити та вирівняти покриття при заїзді на пандус. 

 

Вертикальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду на 

першому поверсі. 
2. У ліфті замінити панель керування на нову зі шрифтом Брайля на кнопках. 

 

Горизонтальна циркуляція 
1. Забезпечити можливість отримання найбільш затребуваних послуг суду у 

приміщеннях, що з’єднані коридором шириною не менше 0,9 м 
2. Забезпечити ширину дверних отворів не менше 0,9 м, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018. 
3. Прибрати поріжки у дверних отворах (встановити пандуси). 
4. Забезпечити освітленість приміщень і комунікацій для користувачів 

маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

 



 

Орієнтування 
 

1. Забезпечити доступну інформаційну/реєстраційну стійку висотою 0,8 м. 

2. Встановити навігаційні та інформаційні покажчики у фізичній доступності 
для відвідувачів, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018. 

3. Облаштувати внутрішні тактильні смуги для орієнтування у будівлі суду, що 
з’єднують основні приміщення суду, ліфт та вбиральню, згідно ДБН В.2.2- 
40:2018. 

4. Обладнати приміщення першого поверху індукційною петлею.  

Вбиральня 
1. Облаштувати доступний безпороговий вхід до вбиральні (прибрати 

поріжок – встановити пандуси). 

 

 

 

Наведені рекомендації слід використати для складання технічного завдання на розробку проекту(-ів) переобладнання 

та ремонтних робіт. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Звіт підготовлено групою громадського спостереження “Озон” / Центр Громадянських Свобод та 
експертом ORFO Universal Design Володимиром Висоцьким  

 

 

Відповідальна за випуск: Галан Любов 

 

 

 

У випадку будь-яких питань по змісту цього звіту звертайтесь на пошту  

ozon.monitoring@gmail.com 

чи на сторінці Facebook 

https://www.facebook.com/OZON.monitoring/ 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/orfodesign/?eid=ARAfUCPccBo5t1v59pMuTVqa2A7f-_dc7mpI7vxOXVvH8493fXDNQWrBsRvXBBoHPo2aBq8JNDGCjtFg&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000945203426&fref=tag
mailto:ozon.monitoring@gmail.com
https://www.facebook.com/OZON.monitoring/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


