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Вадим АБИЗОВ 
Л ю дмила БАРМАШИНА 

Тетяна САВОНЮК

КОНЦБПЦ1Я ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЖИТТеД1ЯЛЬНОСТ1 м а л о м о б ш ь н и х  г р у п  н а с е л е н и я

Одн1ею 3 невщ’емних характеристик будь-яко1 цнвгл1зовано1 держави е П 
турбота про людей з обмеженими ф1зичними можливостями, зокрема, створення 
для них в1дпов1дного середовища життед1яльност1. Зазначена група населения скла- 
даеться з швалщ 1в, як1 мають pisHi ф1зичн1 ушкодження, xpoHinHO хворих, старих та 
1нших людей, як1 мають обмежен! можливост! щодо роботи та нормального 
способу життя. 1х частка в населенн! УкраУни пост1йно зростае й складае вже близь- 
ко 40%. Б1льш1сть таких людей потребуе особливих, дещо специф1чних умов про
живания та обслуговування, як! б дозволяли Тм бути повноц1нними членами сус- 
п1льства, хоча б частково матер1ально забезпечувати себе й робити посильний вне- 
сок у нац1ональний прибуток.

В розвинених кршнах св1ту проблем! адаптац!!’ довк1лля до потреб маломо- 
б1льного населения прид1ляеться значна увага. Так, 1нвал1д може самост1йно й без- 
перешкодно пересуватися у м1ському середовищ! -  в1дв1дувати буд!вл1 житлового 
та громадського призначення, рекреац!йн1 об’екти, користуватися р1зноман1тиими 
елементами MicbKoi’ 1нфраструктури тощо.

В наш1й кра'ш!, нажаль, переважна б1льш1сть o c i6 , як1 належать до зазначено! 
категори населения, проживае в будинках масово! житлово! забудови та, здеб1ль- 
шого, в1д1рвана в1д сусп1льноТ д1яльност1, оск1льки не отримуе в достати1Й Mipi 
иалежно! соц1ально1 й медичноТ допомоги та, як насл1док, не мае можливост! вести 
б1льш-менш активний c n o c i6  життя. Всередин! непристосованого до специф1чиих 
потреб житла ц1 люди також почувають себе безпорадними та залишеними наодин- 
ц1 3i CB01MH проблемами. Така ситуац1я характерна практично для Bcix p erion iB  кра- 
Уни та, особливо, для великих м1ст. Головною причиною цього е в1дсутн1сть ком
плексного п1дходу до формування державно!' нормативно-методично! бази ство
рення безперешкодного м1ського середовища, яка необхщна для системного вир1- 
шення проблеми !нтеграц1! маломоб1льного населения в сусп1льство.

1снуюча мережа державних соц!альних заклад1в оп1ки -  будинк1в-1нтернат1в 
застарша морально та ф1зично. Потреба таких закладах зб!льшуеться з кожним ро
ком, в першу чергу, внаслщок незадов1льних умов проживания та обслуговування 
людей 3 обмеженими ф1зичними можливостями в масов1й забудов!. 3 1ншого боку, 
ц1 заклади не в1дпов!дають призначенню, а саме, бути засобом реаб!лггац!! та про- 
довження пл1дного життя. Розм1щення на периферп чи поза межами м1ст, велика 
концентрац1я мешканц1в, замал! кошти на утримання об’ект1в тощо призвели до то
го, що 1снуюч1 будинки-!нтернати перетворилися на м1сця 1зольованого в1д зов- 
н1щнього св!ту доживання.

Одним 'а засоб1в подолання розриву м1ж маломоб!льними фупами та реш- 
тою населения е реаб1л1тац!я як активний соц1альний процес, результатом яко! мае
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бути 1нтефац!я цих людей у сусп1льство шляхом формування просторового сере- 
довища на засадах безперешкодно! або соц1ально1 арх1тектури. Проблема створення 
адекватного безперешкодного середовища для м апомоб1Л ьних груп населения е ду- 
же актуальною i складною. Ifi' вир1шення охоплюе Bci piBHi opraH isauii довк1лля як 
просторово! системи та базуеться на таких принципах:

-  створення просторових, техн1чних, фшансових, психолог1чних та 1нших 
умов для 1нтефацп маломоб1льного населения;

-  забезпечення можливостей щодо вибору: форми та м1сця проживания; 
вид1в та обсягу обслуговуваиия; типу медично-соц1альио1 реаб1л 1тац11 й фахово! 
opicHTauii;

-  забезпечення можливост! посильно! трудовоУ д1яльност1 1нва1пд1в у спе- 
ц1ально облаштованому або адаптованому для цього середовищ! з орган1зац1ею в1д- 
пов!дно1 к1лькост1 робочих М1сць;

-  створення р1вноц1иних умов експлуатац!] м1стобуд1вного середовища i ок- 
ремих об’ект1в ус1м людям иезалежио вщ стану здоров’я i м!ри моб1льност1 шляхом 
Тх облаштувания спец1альним обладианням, техи1чиими пристроями, засобами в1д- 
ображения 1нформац11 тощо.

Головною умовою практично! p ean isau ii визначених принцип1в е повний пе
регляд 1снуючих стереотип!в щодо правових та психолог1чних основ сусп1лыюго 
життя, а також вдосконалеиня нормативно! бази формування м1стобуд1вного се
редовища та и окремих елемент1в з урахуванням потреб маломоб1льиого населения 
на кожному CTani арх1тектурноТ д1яльност1.

При формуванн! середовища життед1яльност1 для маломоб1лы!их ф уп насе
ления необх1дне дотримання вимог адресного проектування, як1 обумовлюють 
обов’язкове проведения передпроектних досл1джень, спрямованих на визначення 
специф1чних особливостей i потреб майбутн1х споживач1в. Формування середо
вища життсд1яльност1 маломоб1льного населения доц1лыю зд1йснювати одночасно 
наступними шляхами:

-  реконструкц1я, модерн!зац1я й адаптац1я 1сиуючих буд1вель i споруд з ме
тою забезпечення можливостей користування ними особами з обмеженою рухо- 
м1стю;

-  проектування та буд1вництво нових буд1вель i споруд з урахуванням вимог 
та потреб маломобшьного населения;

-  облаштувания y c ix  цившьних об’ект1в, як1 мають бути доступними для 1н- 
вал1д1в, вщпов1дними засобами, устроями, обладианням тощо з метою полегшення 
користування ними;

-  формування нових та адаптац1я 1снуючих елемент!в благоустрою (шлях1в 
п1шох1дного руху, в1зуально1 1иформац11, мапих форм тощо) з урахуванням зазна- 
чених вимог;

-  формування нового орган1зац!йно-системного п1дходу щодо обслугову- 
вання маломобшьних груп населения.

Конкрети! арх1тектурно-планувальн1, функц1ональн1, конструктивн!, 1нже- 
нерн1, технолопчи! та 1нш1 вимоги, яким мають в1дпов1дати м1ське середовище у 
ц1лому та його окрем! буд1вл1 та споруди, доступи! для маломоб1льного населения, 
залежать в1д особливостей ф1зичного ушкодження користувач1в. При цьому най-
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б1льш суттево впливають на формування просторового середовища потреби та ви- 
моги таких груп: oci6 з ушкодженням опорно-рухового апарату; oci6 з дефектами 
зору, повн1стю або частково сл1пих; oci6 з дефектами слуху. Решта 1нвал1д1в по- 
требуе менш суттевих арх1тектурно-техн1чних заход1в i може в1льно користуватися 
буд1влями та спорудами, доступними для зазначених категор1Й.

Обгрунтоване проектування будь-якого об’екту з урахуванням потреб мало- 
моб1льного населения потребуе визначения технолопчного простору 1нвал1да, а са- 
ме меж його p y x iB  та юнуючих можливостей загапьно! рухомост!, на основ! чого 
встановлюються реальн! параметри в1дпов1дного арх!тектурного середовища, p i-  

вень працездатност!, необх1дн1 допом1Жн! засоби, прилади, обладнання тощо. При 
цьому визначальним для формування та адаптац!'! середовища життед1яльност1 oci6 
3 обмеженою рухом1стю е параметри технолог1чного простору' 1нвал1да на в1зку.

Особи 3 дефектами зору, повн1стю або частково сл1п1 при взаемод!!' з оточен- 
ням користуються переважно почуттями дотику та слуху. Для полегшення opien- 
тацп таких людей необх1дне застосування акустичних i тактильних допом1жних 
засоб1в. Наприклад, конструкц1я кнопок поверх1в у л1фтах мае передбачати можли- 
BicTb користування ними на дотик (щляхом рельефного позначення номеру по
верху).

Особи 3 дефектами слуху, навпаки, перебувають у повн1й звуков1й 1золяц1'1 
та можуть концентрувати свою увагу т1льки на тому, що розп1знаеться за допо- 
могою зору. Так! люди потребують оптично! допомоги, зокрема, виразних напис1в 
та СВ1ТЛ0 ВИХ сигнал1в.

Оскшьки найб1Л ЬШ 01 площ! й простору потребуе пересування на 1нвал1дному 
В1зку, то при проектуванн! та буд1вництв1, а також при адаптац!!' ! реконструкц!У 
м!ського середовища й  цив!льних об’ект!в визначальними е вимоги та потреби 
!нвал!д!в на в!зках. Арх!тектурне р!шення елемент!в середовища, об’ект!в та окре- 
мих прим!щень, що потребують доступност! для !нвал!д!в на в!зках, мае врахо- 
вувати параметри в!зка та можлив!сть маневрування на ньому.

У м!ському середовищ! практично ус! буд!вл! та споруди являють собою 
комплекс р!зноман!тних перешкод щодо пересування !нвал!д!в на в!зках та !нших 
ос!б 3 обмеженою рухом!стю. Сходи, бордюри, тамбури, л!фти, ескалатори, двер!, 
коридори та !нщ! елементи !нтер’еру буд!вель та зовн!шн!х простор!в е важкими 
перепонами для цих людей. При проектуванн! буд!вель з урахуванням потреб !нва- 
л!д!в сл!д прагнути до максимально простих та ч!тких р!шень Тх план!в. Це не- 
обх!дно для забезпечення найкоротших зв’язк!в м!ж р!зними прим!щеннями, як! 
призначен! для використання !нвал!дами. Кр!м того, для окремих категор!й !нвал!- 
д!в, наприклад, сл!пих, проста структура плану е найважлив!шим фактором в!льно1 

самост!йно1 ор!ентац!1. При детальн!й проробц! будь-якого проекту необх!дне не- 
ухильне дотримання принципу формування безперешкодного середовища. Це озна- 
чае, що арх!тектурне р!шення кожного функц!онально-розпланувального елементу 
буд!вл! або споруди мае базуватися на необх!дност! забезпечення можливост! само-

* Технолопчний проспр визначаеться межами pyxie людини та |снуючими можливостями i'x 
загально! рухомост!. Його параметри обумовлюють р!вень працездатност!, характер i обсяг 
>1ЧЖЛИВ01 роботи, необхщн! допом!жн! засоби, прилади та обладнання.
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C T iiiH o ro  доступу 1нвал1да до B cix  основних i допом1жних прим1щень та в1дпо- 
в1дного обладнання, а також користування передбаченими конкретним об’ектом 
послугами.

Одним 1з найважлив1ших завдань щодо в!дпов1дно1 адаптац!Т M icbKoro  

середовища е забезпечення можливост! перем1щення маломоб1льних категор1й 
населения за допомогою транспортних засоб1в. Без цього Bci зусилля арх1тектор1в, 
як1 проектують доступы! для таких людей об’екти, будуть марними. Досв1д зару- 
б!жних краш св!дчить, що пристосування д!ючих транспортних засоб1в i споруд до 
вимог зазначено! категорп людей становить значн! труднощ! нав1ть у високо- 
розвинених державах, де заходи щодо адаптац!’! зд1йснюються на протяз! к!лькох 
десятир1ч. Щодо Укра'ши та !нших кра’ш пострадянського простору, то тут транс- 
портна проблема маломоб1льних груп населения зовс1м не вир!шуеться через В1Д0М1 

об’ективн! та суб’ективн! причини. До цього додаеться великий деф 1цит 1нвал!дних 
BisKiB й автомоб1л1в 13 ручним управл1нням, призначених для 1нвал1д1в is пору- 
шеннями опорно-рухового апарату. В салонах транспортних засоб1в, як правило, 
визначено м1сця для 1нвал1д 1в та пасажир1в з д1тьми, але потрапити таким людям до 
салону дуже складно або зовс1м неможливо, принайми! якщо 1нвал1д пересуваеться 
за допомогою в1зка. Коротка тривал1сть зупинок, велик! перегони м!ж ними, висок! 
та вузьк! сходи разом !з в!ддален!стю зупинок в!д м!сць проживания роблять не- 
можливим використання громадських транспортних засоб!в маломоб!льними гру- 
пами населения. Складним завданням е перевезення громадським транспортом 
!нвал!д!в на в!зках. Його вир!шення можливе т!льки за умов впровадження спе- 
ц!ально розроблених конструкц!й автобусних, тролейбусних ! трамвайних салон!в !з 
механ!чними пристроями, як! б зд!йснювали п!дйом !нвал!дних в!зк!в !з р!вня 
тротуару на р!вень п!длоги салону. Розпланувальна структура, що склалася в м!стах 
нащоУ кршни, та п складов! елементи визначають доступн!сть в!д м!сць проживания 
до зупинок фомадського транспорту в межах 500-800 м, що е неприйнятним для 
маломоб!льних ф уп  населения. При цьому саме планувальна структура та вулично- 
шляхова мережа е найб!льщ сталими елементами м!ського середовища, тому i'x ко- 
ригування 3 будь-якою метою потребуе великих матер!альних та часових витрат. В 
цьому зв’язку доц!льним е запровадження спец!альних ф!ксованих транспортних 
марщрут!в для скорочення в!дстан! м!ж зупинками та забезпечення доступу до 
м1ського транспорту або до об’екту, що е метою поУздки. Це можливе т!льки за 
умов в!дпов!дних обмежень експлуатац!йно1 швидкост! та проведения необх!дних 
заход!в щодо реконструкц1’1 житлових вулиць, внутр!шньоквартальних пр01зд!в 
тощо.

1нтереси !нвал!д!в, як! мають часткову втрату опорно-рухових фуикц!й, що
до транспортних перевезень мають бути врахован! поступовою, по м!р! аморти- 
зац!йного зносу, зам!ною рухомого складу громадського транспорту на новий стан
дарт !з в!дпов!дним облаштуванням вх!дних зон, в!дпов!дними. поручнями та !н- 
шими спец!альними засобами. При цьому додатковий ефект под!бно1 модерн!зац!1 

транспортного обслуговування може бути отримано за рахунок п!двищення ком
форту перевезень !нших категор!й населения, як! не е !нвал!дами, але зазнають 
ускладнень у користуванн! транспортними засобами: ос!б похилого в!ку, хворих, 
ваг!тних та пасажир!в з дитячими колясками.
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Для забезпечення 1нвал1дам та 1ншим особам з обмеженою рухом1стю най- 
б1льш безпечного перем1щення у зовн1шньому середовищ! сл1д усунути (на пщстав! 
в1дпов1дних норматив1в) 1снуюч1 техн1чн1 й буд1вельн1 перешкоди, а в процес! 
проектування не створювати нових. Зовн1шн1 територ!! охоплюють вулиц!, площ1, 
внутр1шньоквартальн1 простори; KOMyHiKauii, а також р 1зн0 ман1тн 1 парки територ!'! 
1’ромадських i торг1вельних центр1в тощо. Спец1альним вимогам щодо забезпечення 
можливост! користування особам з обмеженою p y x o M ic n o  на зовн1шн1Х територ1ях 
мають в!дпов1дати:

-  п!шох1дн1 простори (в1дпов1дна ширина тротуару, В1дсутн1сть перешкод на 
смуз! руху 1нвалщпого в1зка тощо);

-  м1сця в!дпочинку, вуличи! переходи та остр1вц1 безпеки (зниження бор
дюрного каменю, встановлення додаткових лав, дублювання св1тлово1 сигнал!зац11 

акустичною тощо);
-  сходи та пандуси (в1дпов1дн! ширина сх1дц1в i нахил марш!в, влаштування 

пандус1в 1з вщповщним нахилом тощо);
-  засоби вертикального транспорту (влаштування ухильних л1фт1в, п1д1й- 

Ma4iB, транспортер1в тощо);
-  засоби та у с т р о ! в межах в у л и ц ь  (забезпечення д о с т у п н о с т ! ф о м а д с ь к и х  

т у а л е т ! в, телефонних каб1н, поштових с к р и н ь о к  тощо).
Вир1шення ЖИТЛОВ01 проблеми маломобшьного населения може зд1Йсню- 

ватись к1лькома шляхами, а саме проектуванням (або влаштуванням п!д час рекон- 
струкц!'!): спец1ал1зованих квартир для 1нвалщ1в, розм1щених розосереджено чи 
згруповано на перших поверхах масових житлових будинк1в; спец1ал1зованих жит- 
лових будинк1в або блок-секц1й; будинк1в-1нтернат1в невеликоТ м!сткост1, розм1- 
щених безпосередньо у житлових районах. В квартирах для 1нвал1д1в на в1зку, як1 
розм1щуються на перших поверхах житлових будинк1в, слщ передбачати можли- 
eicT b додаткового виходу (вшзду) на прибудинкову територ1ю. Рац1ональна концен- 
трац1я спец1ал1зованих квартир при з ф у п о в а н о м у  розм1щенн1 становить 10-20 оди- 
ниць. Влаштування спец1ал1зованих квартир, блок-секц1й або житлових будинк1в у 
структур! масового житла потребуе створення системи спец1ал1зованого обслу- 
говування. Його головними складовими мають стати територ1альн1 центри соц1- 
ального обслуговування та заклади наближеного (первинного) спещал1зованого 
обслуговування. Територ1альн1 центри соц1ального обслуговування вже зараз ic n y -  

ють у деяких м1стах та окремих житлових районах як функц1ональн1 одиниц! 
системи c o u ia n b H o ro  забезпечення. При цьому дуже актуальним е створення норма
тивно! бази для формування таких центр1в як арх1тектурних об’ект1в з в!дпов1дною 
функц1онально-розпланувальною структурою. Також необх1дним е вдосконалення 
та розвиток i'x функц1онально1 орган1зац11, складу прим1щень й номенклатури по- 
слуг, як1 мають надаватись маломоб1льному населению. Пункти або блоки на
ближеного (первинного) спец1ал1зованого обслуговування мають бути орган1за- 
ц1йно-структурними елементами зазначених центр1в i розм1щуватись при цьому 
безпосередньо у м!крорайонах чи житлових групах.

Розпланувальн! р1шення спец1ал1зованих квартир для 1нвал1д1в з ушкод- 
женнями опорно-рухового апарату в умовах реконструкц!!' та нового буд!вництва 
мають в1дп0 в1дати вимогам, як1 вщображають специф1чн1 потреби та в1дпов1дн1
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функц1ональн1 особливост! потенц!йних мешканц1в, а саме: рац1ональн1сть та ком- 
naKTHicTb загального розпланувального р1шення; 1золяц1я спально! зони вщ решти 
простору к1мнати; безпосередн1й зв’язок кухн! або кухонноТ Himi з житловою чи 
загальною К1мнатою; наближене розташування сан1тарного прим1щення до спаль
ного М1СЦЯ та його спец1альне обладнання; облаштування просторого л 1тнього при- 
м1щення, бажано у вигляд! лоджп. Формування житла для маломоб1льних груп на
селения передбачае врахування р!вня обмеження pyxoMocri або виду 1нвал1дност1, а 
також типу родини. При цьому вих1дними чинниками е розм1ри швал!дного в1зка та 
параметри технолопчиого простору.

Специф1ка побуту та Д1яльност1 1нвалщ1в 1з вадами зору передбачае иеоб- 
xiflHicTb дещо б1льшого, у пор1внянн1 з масовими квартирами, простоту, Ч1Тко1 та 
просто! форми плану окремих прим1щень i квартири в ц1лому, бажано без транзит1в 
i шлюз1в. Це обумовлено особливостями пересування за допомогою дотику, необ- 
х1дн1стю визначеного розм1щення мебл1в та побутових прилад!в, збер1гання та ви- 
користання спещальноТ апаратури, гром!здких видань з1 шрифтом Брайля.

У залежност! вщ типу родини', для яко1 проектуеться або реконструюеться 
помешкання, у спец1ал130ваних квартирах необхщно передбачати комплекс житло- 
вих i допом1жних прим1щень в1дпов1дно до норматив1в. В таких квартирах доц1льно 
передбачати додаткове прим1щення для влаштування майстерн! або в1дпов1дну ро- 
бочу зону (бажано з природн1М осв1тленням) з метою забезпечення можливост! про- 
фес1йно1 чи аматорсько! д1яльност1.

Для 1нтеграцп та реабш!тацп маломоб!льних груп населения KpiM проекту- 
вання й буд1вництва спещал!зованих житлових i громадських об’ект1в, як вже було 
зазначено, потр1бне забезпечення доступносл scix, принайми! найважлив1ших i 
найв1дв1дуван1ших масових об’ект1в м1сько1 1нфраструктури та ix пристосування до 
потреб 1нвалщ1в. Насамперед, це обумовлюе необхщн1сть реконструкцп, адаптац!!, 
облаштування таких типолопчних вузл1в масових буд1вель, як вхщн! зони, гори- 
зонтальн! та вертикальн! комун1каци, сан1тарн1 та inmi прим1щення. Необх1дне фор
мування державно! нормативно! бази для проектування нових об’ект1в i рекон
струкцп 1снуючих 3 урахуванням вимог маломоб1льного населения. Оск1льки проб
лема формування безперешкодного середовища житгед1яльност1 мае дуже багато 
аспект1в та торкаеться р13номан1тних с (^ р  арх1тектурно-м1стобуд1вно1 д1яльност1, п 
усп1шне вир1шення потребуе комплексного п1дходу з урахуванням численних фак- 
TopiB i умов.

У таблищ наведено розроблену авторами концепц1ю “Комплексно’! профами формування 
безперешкодного середови!ца життед!яльност! для маломобшьних груп населения”, яка склада- 
еться 3 трьох взаемопов’язаних блок1в:

• Створення та розвиток MicbKoro середови!ца, доступного для маломоб1льннх груп 
населения.

' Тип родини, до яко! входить особа 3 обмеженою рухом1стю, це статевий та в!ковий склад 
родини, а також м1ра р1дства и член1в: самоти1й 1нвал!д (або такий, шо проживас окремо в1д 
ciM’i); один 1нвал1д у ciM’i (один 1з подружжя, один 1з член1в старшого чи молодшого покол1ння); 
два 1нвал1да в cIm’i (подружжя, особи pisHoi' або одн1€1 статт! та р1зних покол1нь) тощо.

284



• Формування житлових та громадських об’ект1в з урахуванням потреб маломо- 
б1льних груп населения.

• Розробка нормативно-методично! бази проектування м1ського середовища та ци- 
вшьних об’скт1в 3 урахуванням потреб маломоб1Льних груп насслення.

Послщовна реал1зац1я заход1в, передбачених комплексною програмою, надасть змогу лю
дям 3 обмеженими ф1зичними можливостями подолати перешкоди на шляху до активного жиггя, 
не залишатися наодинш з1 сво'ши проблемами та недугами, додасть в1ри в себе та впевненост! у 
завтрашньому дн1.

Н адш ит а д о  редкоп еги  21 .09.2001
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