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Перелік вимог для перевірки/обстеження об’єктів будівництва житлового та громадського призначення 
 

№ п. 

ДБН 

Вимоги ДБН В.2.2-17:2006 

 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

5.  Загальні вимоги до земельних ділянок     

5.1 У проектах повинні бути передбачені умови безперешкодного і 

зручного пересування МГН по ділянці до будинку або по території 

підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, 

зелених зон (парки, сквери тощо) з урахуванням вимог ДБН 360, 

ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15.  

 Чи в проекті враховані 

умови безперешкодного і 
зручного пересування МГН? 

Так чи Ні 

  

Система засобів орієнтації для людей з вадами зору та 

інформаційної підтримки повинна бути забезпечена на всіх 

шляхах руху, доступних для МГН на весь час експлуатації. 

 Чи існує система засобів 

орієнтації для осіб з 

вадами зору? 

Так чи  Ні 

  

5.3 Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на 

кріслах-колясках повинна бути не менше 1,8 м з урахуванням 

габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до чинних 

нормативних документів. 

 

   

5,4 Висота бордюрів по краях пішохідних шляхів рекомендується 

не більше 0,5 м 
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Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 
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Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з 

проїзною частиною не повинні перевищувати 0,25 м. 

 

 

   

5.6 Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на 

покритті пішохідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не 

менше ніж за 0,8 м до об'єкта інформації, початку 
небезпечної ділянки, зміни напрямку руху, входу тощо. 

 

   

5.7 Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина 

швів між плитами - не більше 0,015 м. 

 

   

5.8 На шляхах руху МГН не допускається застосовувати 

непрозорі хвіртки на навісних завісах двосторонньої дії, 

хвіртки з обертовими полотнинами, а також турнікети 

завширшки менше ніж 0,85м. 

 

   

5.9 Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується 

приймати ширину проступів не менше 0,4 м, висоту підйомів 

сходинок - не більше 0,12 м.  
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Так Ні 

Усі сходинки у зовнішніх сходах у межах одного маршу повинні 

бути однаковими за формою в плані, за розмірами ширини 
проступу і висоти підйому сходинок. 

 

   

5.10 Сходи повинні дублюватися пандусами,  

 

 

   

а за необхідності - іншими засобами підйому та відповідати 

вимогам ДБН В.2.3-5 

 

 

   

5.11 Пристрої й обладнання (поштові скриньки, укриття 

таксофонів, банкомати, інформаційні щити тощо), 

розташовані на стінах будинків, споруд або на окремих 

конструкціях, і виступні елементи та частини будинків і 

споруд не повинні скорочувати нормований простір для 

проходу, а також проїзду і маневрування крісла-коляски. 
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Об'єкти, нижня крайка яких розташована на висоті від 0,7 до 

2,1 м від рівня пішохідного шляху, не повинні виступати за 

площину вертикальної конструкції більше ніж на 0,1 м, а 

при їх розміщенні на розташованій окремо опорі — не більше 
0,3 м.  

 

При збільшенні виступних розмірів простір під цими об'єктами 

необхідно виділяти бордюрним каменем, бортиком заввишки 
не менше 0,05 м або огорожами заввишки не менше 0,7 м тощо. 

 

 

   

 Таксофони, банкомати й інше спеціалізоване обладнання для 

людей з вадами зору повинні встановлюватися на 

горизонтальній площині із застосуванням рифленого покриття 

або на окремих плитах заввишки до 0,04 м, край яких повинен 

знаходитися від встановленого обладнання на відстані 0,7-0,8 м. 
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Паркування      

5.13 На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів 

обслуговування слід виділяти не менше 10 % місць (але не 

менше одного місця) для транспорту інвалідів. Ці місця 

повинні позначатися знаками, прийнятими в міжнародній 

практиці: дорожнього знаку 5.38 "Місце для стоянки":  

разом з МСД  

 

 

   

Місця для особистого автотранспорту інвалідів бажано 

розміщувати поблизу входу, доступного для інвалідів, але не 

далі 50 м, а при житлових будинках - не далі 100 м.  

 

Ширина зони для паркування автомобіля інваліда повинна 

бути не менше 3,5 м. 
 

   

Майданчики для зупинки спеціалізованих засобів 
громадського транспорту, що перевозять лише інвалідів, слід 
передбачати на відстані не далі 100 м від входів до 
громадських будинків, доступних для МГН. 

 
 

   

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:International_Symbol_of_Access.svg
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6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ТА СПОРУД 

6.1 Входи і шляхи руху до будинків     

6.1.1 У будинку повинен бути як мінімум один вхід, пристосований 
для МГН, з поверхні землі і з кожного доступного для МГН 
підземного або надземного переходу, з'єднаного з цим 
будинком 

 Чи є в наявності 

пристосований для МГН 

вхід? 

  

6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні з урахуванням 

технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв згідно з 

чинними нормативними документами. 

 

   

За ширини сходів на основних підходах до будинку 2,5 м і 

більше слід додатково передбачати розділові поручні. 

 

   

Вхідна площадка при входах, доступних МГН, повинна мати: 
навіс, водовідвід, а залежно від місцевих кліматичних умов - 
підігрів, що встановлюється завданням на проектування. 

 Чи є навіс над вхідною 

площадкою?  
  

6.1.3 Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів повинна бути не менше 

1,8 м, а в житлових будинках - не менше 1,5 м за ширини 

не менше 2,2 м. 

 

   

Дренажні і водозбірні ґрати, які встановлюють у підлозі тамбурів 
або вхідних площадок, повинні бути врівень з поверхнею 
покриття підлоги.  
Ширина просвітів їх чарунок не повинна перевищувати 

0,015 м.  
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6.1.6 Шляхи руху МГН усередині будинку слід проектувати згідно з 

нормативними вимогами до шляхів евакуації людей з будинку. 

 

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях 

тощо у чистоті повинна бути не меншою: 

 

- при русі крісла-коляски в одному напрямку 1,5 м; 

 

   

 

- при зустрічному русі                                                1,8 м. 

 

   

Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід 

приймати не менше 1,2 м. 

 

   

Підходи до різного обладнання і меблів повинні бути не 

меншими 0,9 м,  

 

а за необхідності повороту крісла-коляски на 90° - не менше 

1,2 м. 
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6.1.7 Діаметр зони для самостійного розвороту на 90-180° на кріслі-

колясці слід приймати не менше 1,5 м. 

 

 

   

 
Біля столів, прилавків і інших місць обслуговування, біля 
настінних приладів, апаратів і пристроїв для інвалідів слід 
передбачати вільний простір розмірами в плані не менше 
0,9 м х1,5 м. 

 

 

   

 

Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед 

дверима при відчиненні "від себе" повинна бути не менше 1,2 м, а 

при відчиненні "до себе" - не менше 1,5 м за ширини не менше 

1,5 м 
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6.1.8 Конструктивні елементи всередині будинків і пристрої, 

розташовані в габаритах шляхів руху на стінах і інших 

вертикальних поверхнях, повинні мати заокруглені краї, а 

також не повинні виступати більше ніж на 0,1 м на висоті 

від 0,7 до 2,0 м від рівня підлоги.  

 

При розміщенні пристроїв, покажчиків на розташованій окремо 

опорі вони не повинні виступати більше ніж на 0,3 м.  
 

   

Під маршем відкритих сходів і інших нависаючих елементів 

усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше 

1,9 м, слід встановлювати бар'єри, огорожі тощо. 

 
 

   

6.1.9 Ділянки підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед 

дверними прорізами і входами на сходи і пандуси, а також 

перед поворотом комунікаційних шляхів повинні мати 

попереджувальну рифлену і (або) контрастно забарвлену 
поверхню.  

Допускається передбачати світлові маячки. 
 

 

   

6.1.11 Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів 

із приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не 

менше 0,9 м.  

 

При глибині косяка відкритого прорізу більше 1,0 м ширину 

прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але 

не менше 1,2 м.  
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Так Ні 

Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот 

підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або 

перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м. 

 

   

6.1.13 Прозорі двері й огорожі слід виконувати з ударно міцного 

матеріалу.  

На прозорих полотнинах дверей слід передбачати яскраве 

контрастне маркірування заввишки не менше 0,1 м і 

завширшки не менше 0,2 м,  

розташоване на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від 

поверхні пішохідного шляху. 

  

   

 Перед дверима на відстані 80 – 90 см рекомендується 

контрастна попереджувальна смуга. (з розрахунку радіусу 

відкривання дверного полотна)  

або її функцію виконує інший пристрій (наприклад решітка 

для витирання ніг, котра розміщена в рівень з підлогою) 

 

    

6.1.14 На шляхах руху МГН у будинках та спорудах не допускається 

застосовувати обертові двері та турнікети завширшки менше 

ніж 0,85 м. 
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6.2 Сходи і пандуси 

6.2.1 Ширина маршу сходів, доступних МГН, повинна бути не менше 

1,35 м.  

 

При розрахунковій ширині маршу сходів 2,5 м і більше слід 

передбачати додаткові розділові поручні. 

  

   

Усі сходинки в межах маршу повинні бути однакової геометрії і 

розмірів по ширині проступу і висоті підйому сходинок. 

Допускається змінювати малюнок проступів нижніх сходинок 

першого маршу відкритих сходів. 

 

    

6.2.2 Ширина проступів сходів, крім внутрішньоквартирних, 

повинна бути не менше 0,3 м, а  

висота підйому сходинок - не більше 0,15 м.  

 

   

Сходинки сходів на шляхах руху інвалідів і інших 

маломобільних груп населення повинні бути суцільними, 

рівними, без виступів і із шорсткуватою поверхнею.  

 

Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом не більше 

0,05 м.  

 

Бічні краї сходинок, що не примикають до стін, повинні мати 

бортики заввишки не менше 0,02 м. 

 

   

6.2.3 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не 

повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %.  

 

При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше 

допускається збільшувати ухил пандуса до 10 %.  
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Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути 

не менше 1,0 м,  

в решті випадків її слід приймати за шириною смуги руху 

згідно з 6.2.1. 

 

 

   

Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при 

прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глубиною не менше 1,5 м. 

 
 

   

6.2.5 Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по 

поздовжніх краях маршів пандусів,  

а також уздовж крайки горизонтальних поверхонь при 

перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 

 

   

6.2.6 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля 

всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. 

Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 

0,9 м, 
 

   

сходів - на висоті 0,9 м,  

 

   

 Кріплення труби поручня до опори повинно бути знизу, 

(збоку не допускається), 

Відстань від бокової стіни 45 мм 

Діаметр торуби 35 – 45 мм 
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Так Ні 

Поручень перил з внутрішнього боку сходів повинен бути 

безперервним по всій їх висоті. 

 

Завершальні частини поручня повинні бути довші 

маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

 

   

6.2.7 На верхній або бічній, зовнішній відносно до маршу 

поверхні поручнів перил повинні передбачатися рельєфні 

позначення поверхів. Розміри цифр повинні бути не менше, 

м: ширина-0,01, висота - 0,015, висота рельєфу цифри - не 

менше 0,002м. 
 

   

 Перед початком сходового маршу внизу і вгорі 

рекомендується нанесення попереджувальної контрастної 

і тактильної смуги шириною 60 см 
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6.3 Ліфти і підйомники     

 Будинки та споруди слід обладнувати пасажирськими 

ліфтами та підйомниками (нахиленими або 

вертикальними піднімальними платформами тощо) у 

випадку розміщення приміщень, відвідуваних інвалідами 

на кріслах-колясках, на поверхах вище або нижче поверху 

основного входу до будинку (першого поверху)  
 

   

6.3.2 Кабіна ліфта, призначеного для користування МГН на 

кріслі-колясці, повинна мати внутрішні розміри не менше, 

м: 

 - ширина 1,1;  

 - глибина- 1,4. 

 
 

   

Для нового будівництва громадських та виробничих 

будинків рекомендується застосовувати ліфти із шириною 

дверного прорізу не менше 0,9 м.  

 

В решті випадків розмір дверного прорізу 

встановлюється у завданні на проектування за чинними 

нормативними документами. 
 

 

   

6.3.4 Світлова і звукова інформативна сигналізація, що 

відповідає вимогам чинних нормативних документів, 

повинна бути передбачена біля кожних дверей ліфта , 

призначеного для інвалідів на кріслах-колясках. 
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

6.5 Внутрішнє обладнання     

 Засоби інформації (у тому числі знаки і символи) повинні 
бути ідентичними в межах будинку або комплексу будинків і 
споруд, розташованих в одному районі, підприємстві тощо, і 
відповідати знакам, встановленим чинними нормативними 
документами. 

 

Чи існують засоби 

інформації? 

  

6.5.2 Система засобів інформації зон і приміщень, доступних для 

відвідування або проживання МГН (особливо в місцях масового 

відвідування), а також доступних для них вхідних вузлів і шляхів 

руху, повинна забезпечувати безперервність інформації, 

своєчасне орієнтування й однозначне упізнання об'єктів і місць 

відвідування.  

 

Вона повинна передбачати можливість одержання інформації 

про асортимент послуг, що надаються, розміщення і 

призначення функціональних елементів, розташування шляхів 

евакуації, попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях 

тощо. 

   
 

  
 

 

Чи засоби інформації 

надають повну 

інформацію про доступні 

чи пристосовані для МГН 

місця? 

  

6.5.3 Візуальна інформація повинна розташовуватися на 

контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані 

огляду, і бути ув'язана з художнім рішенням інтер'єра. 

 

   

6.5.5 Цивільні будинки для маломобільних груп населення 

повинні бути обладнанні системою оповіщення про пожежу 

та керування евакуацією людей не нижче 4-го типу згідно з 

ДБН В. 1.1-7. 

 Чи інує система 

оповіщення? 
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, 

підключеною до системи оповіщення про пожежу, слід 

обладнувати приміщення і зони громадських будинків і споруд, 

відвідувані МГН, і виробничі приміщення, що мають робочі 

місця для інвалідів. 

 Чи існує синхронна 

(звукова і світловою) 

сигналізація?, 

  

6.5.7 Замкнуті простори будинків (приміщення різного 

функціонального призначення, кабінка туалету, ліфт тощо), а 

також ліфтові холи, де маломобільний громадянин, у тому числі 

з дефектами слуху, може опинитися один, повинні бути 

обладнані двостороннім зв'язком з диспетчером або 

черговим.  

 

В інших випадках слід передбачати кнопку дзвоника. У 

громадських туалетах електричний дзвоник або сповіщувач 

повинен виводитися в кімнату чергового. У таких приміщеннях 

(кабінах) повинно передбачатися аварійне освітлення. 

 Чи існують засоби 

двостороннього зв’язку? 

  

6.5.8 Прилади для відчинення і зачинення дверей, горизонтальні 

поручні, а також ручки, важелі, крани і кнопки різних апаратів, 

отвори торговельних і квиткових автоматів та інші пристрої, 

якими можуть скористатися МГН усередині будинку, слід 

встановлювати на висоті  

 

не більше 1,1 м і не менше 0,85 м від підлоги і на відстані  

 

не менше 0,4 м від бічної стіни приміщення або іншої 

вертикальної поверхні.  
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

Вимикачі і розетки в приміщеннях слід проектувати 
згідно з вимогами ГОСТ 7396.1 та передбачати  

на висоті 0,8 м від рівня підлоги. 

 

   

 розташування ручки вікна щоб була в зоні досяжності з позиції 
сидячи (крісла колісного), на висоті 90 – 120 см 

 

   

6.5.11 Інформуючі позначення приміщень усередині будинку 

повинні дублюватися рельєфними знаками і 

розташовуватися поруч із дверима, з боку дверної ручки і 

кріпитися на висоті від 1,4 м до 1,75 м. 
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

6.6 Санітарно-гігієнічні приміщення     

6.6.1 У громадських туалетах, у тому числі розташованих у 

громадських будинках (крім зазначених у ДБН В.2.2-9), 

необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, 

доступної для всіх категорій громадян. 

 

   

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій 
чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі 
розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 
хв і більше слід передбачати туалет з універсальною 

кабіною. 

    

6.6.3 В приміщеннях громадських душових слід передбачати не 

менше однієї кабіни, обладнаної для інваліда на кріслі-

колясці, перед якою слід передбачати простір для 

маневрування крісла-коляски. 

 

   

6.6.5 Універсальна кабіна туалету загального користування 

повинна мати розміри в плані не менше, м:  

ширина – 1,65,  

глибина – 1,8.  
 

У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски,  
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

 

   

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних 

приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід 

передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

 
 

   

6.6.6 Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для 

індивідуального користування в житлових будинках 

повинні бути не менше, м: 

 

ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла.... 2,2 х 2,2; 

 
 

   

 туалету з умивальником (рукомийником)................... 1,6 х 2,2 
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№ п. 

ДБН 
Вимоги нормативного документа 

Рисунок відповідно 

до ДБН 

Додаткові запитання, 

виявлені розміри, 

примітки 

Вимоги ДБН 

виконано? 

Так Ні 

6.6.8 Індивідуальні шафи для зберігання одягу інвалідів, що 

користуються кріслом-коляскою, у роздягальнях спортзалів слід 

розташовувати в нижньому ярусі заввишки не більше 1,3 м від 

підлоги. При відкритому способі зберігання домашнього одягу 

гачки в роздягальнях повинні встановлюватися на тій же висоті. 

 

   

6.6.9 Ширину проходів між рядами слід приймати, не менше, м: 

для кабін душових закритих і відкритих, мивальників 

групових і одиночних, туалетів, пісуарів....... 1,8; 

    

 для шаф гардеробних з лавами (з урахуванням лав) ...2,4; 

 

   

те саме, без лав ..........................................................1,8 

 

   

6.6.10 Рекомендується застосування водопровідних кранів важільної 

або натискної дії, а за можливості – керованих електронними 

системами. 

 

   

Керування спуском води в унітазі рекомендується 

розташовувати на бічній стіні кабіни. 
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7 Особливі вимоги до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення   

7.1 Житлові будинки і приміщення      

7.1.1 Житлові будинки і житлові приміщення громадських будинків слід проектувати 

згідно з вимогами, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН-363 забезпечуючи потреби 

інвалідів, включаючи: 

– доступність квартири або житлового приміщення від входу до будинку; 

– доступність усіх громадських приміщень будинку з квартири або житлового 

приміщення 

– застосування обладнання, що відповідає потребам осіб з інвалідністю; 

– забезпечення безпеки і зручності користування обладнанням і приладами; 

–обладнання прибудинкової території і власне будинку необхідними інформаційними 

системами. 

Чи у проекті передбачені 

для забезпечення потреб 

МГН?  

  

7.2 Зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках     

7.2.2 За наявності декількох ідентичних місць (приладів, 

пристроїв тощо) обслуговування відвідувачів 5 % їхньої 

загальної кількості, але не менше одного, повинні бути 

запроектовані так, щоб інвалід міг ними скористатися. 

    

7.2.4 При проектуванні інтер'єрів, підбиранні та розміщенні  

приладів і пристроїв, технологічного й іншого обладнання 

слід виходити з того, що зона досяжності для відвідувача у 

кріслі-колясці повинна знаходитися в межах: 

при розташуванні збоку від відвідувача - не вище 1,4 м і не 

нижче 0,3 м від підлоги; 

 

   

 при фронтальному підході - не вище 1,2 м і не нижче 0,4 м 

від підлоги. 
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 Поверхня столів індивідуального користування, прилавків 

і інших місць обслуговування, що використовуються 

відвідувачами на кріслах-колясках, повинна знаходитися на 

висоті не більше 0,8 м над рівнем підлоги. 

 

   

7.2.5 Місця для інвалідів у зальних приміщеннях слід 

розташовувати в доступній для них зоні залу, що забезпечує:  

 повноцінне сприйняття демонстраційних, 

видовищних, інформаційних, музичних програм і матеріалів;  

 

   

7.2.6 Місця для інвалідів у залах для глядачів за краще 

розташовувати в окремих рядах, що мають самостійний шлях 

евакуації, що не перетинається зі шляхами евакуації іншої 

частини глядачів.  

 

   

У залах для глядачів з кількістю місць 800 і більше місця для 

інвалідів у кріслах-колясках слід розосереджувати в різних 

зонах, розміщуючи їх у безпосередній близькості від 

евакуаційних виходів, але в одному місці не більше трьох. 

 

   

Відстань від будь-якого місця перебування інваліда в 

зальному приміщенні до евакуаційного виходу в коридор, 

фойє, назовні або до евакуаційного люка трибун спортивно-

видовищних залів не повинна перевищувати 40 м.  
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Ширина проходів повинна бути збільшена на ширину 

вільного проїзду крісла-коляски (0,9 м). 

 

   

7.2.7 Перед естрадою або у кінці залу поблизу прорізу-виїзду слід 

передбачати вільні площадки шириною у просвіті не 

менше 1,8 м для глядачів на кріслах-колясках. 

 

   

 

Ярослав Грибальський  

національний координатор НАІУ «Безбар’єрна Україна» 

 


