


Маломобільні групи населення (МГН) –
люди, що відчувають труднощі при 
самостійному пересуванні, одержанні 
послуги, необхідної інформації або при 
орієнтуванні в просторі. До МГН тут 
віднесені особи з інвалідністю, люди з 
тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні 
жінки, літні люди, люди з дитячими 
колясками.

Особи з інвалідністю

Люди з тимчасовим порушенням здоров’я

Вагітні  жінки та батьки з дитячими колясками

Літні люди

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

Основні положення
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Стаття 26. Підприємства, установи та організації зобов’язані створювати
умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб
з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-
поводирів) до об’єктів фізичного оточення. Власники та виробники
транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби
масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери
телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з
урахуванням потреб осіб з інвалідністю.



Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів,
проектування, будівництво і реконструкція об'єктів фізичного оточення без пристосування

для використання особами з інвалідністю не допускаються. Зазначена діяльність
здійснюється з урахуванням думки громадських організацій осіб з інвалідністю.

У разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб
осіб з інвалідністю, за погодженням з громадськими організаціями осіб з
інвалідністю здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням
універсального дизайну.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників
(балансоутримувачів) об'єктів або орендарів згідно із договором оренди.



































6. За рішенням власників або управителів об’єктів обстеження об’єктів проводиться:
….

для проведення перевірки врахування потреб осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення.
7. Обстеження об’єкта включає комплекс заходів, спрямованих на визначення і проведення
оцінки фактичних значень параметрів технічного стану будівельних конструкцій,
характеристик основи фундаментів, інженерних мереж і систем (крім технологічного
устатковання), що характеризують експлуатаційну надійність об’єкта (в тому числі
забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
реконструйованих або збудованих об’єктів житлового та громадського призначення). …
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РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

подається
в довільній формі,
до звернення бажано 

додати ескізи та 
схему розміщення

РІШЕННЯ

Для прийняття рішення 
щодо розміщення об'єкту 

благоустрою можуть 
потребуватись додаткові 
матеріали, які потрібно 

буде надати МОС



1. Отримання замовником 
або проектувальником 

вихідних даних

2. Розроблення проектної 
документації

3. Експертиза проектної 
документації 

(у визначених Законом випадках)

4. Затвердження проектної 
документації

БУДІВНИЦТВО

5. Виконання робіт






