
З 1 квітня для осіб з інвалідністю передбачено проектувати універсальні 

робочі місця 
  

 У нових державних будівельних нормах – ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» міститься 

обов’язкова вимога – передбачати універсальні робочі місця з урахуванням потреб людей з 

інвалідністю при проектуванні установ, організацій і підприємств. Норма вступила в дію з 1 

квітня цього року. 

«У нових ДБН щодо інклюзивності міститься близько 100 якісних змін для обов’язкового 

створення доступного простору для всіх маломобільних груп. У тому числі, прописано 

обов’язкове облаштування частини робочих місць для людей з інвалідністю ще на стадії 

проектування підприємств, установ і організацій. Звичайно, що і будівлі цих закладів 

повинні також мати реальний безбар’єрний простір ззовні та всередині. Це обов’язково. 

Норми вступають в дію вже з 1 квітня», – повідомив заступник Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. 

Відтак, у нових ДБН щодо інклюзивності прописано необхідність і чіткі вимоги до 

проектування в установах, організаціях, на підприємствах робочих місць та простору, які 

враховуватимуть потреби людей з інвалідністю. Їх кількість і види, розміщення в структурі 

будівлі встановлюються у завданні на проектування. 

Робочі місця мають бути безпечні для здоров’я, раціонально організовані та розташовані не 

далі 50 м від туалетів, пристроїв питної води, розігріву та споживання їжі. 

Якщо проектується спеціалізоване робоче місце для конкретної людини з інвалідністю, то 

воно повинно включати комплект меблів, обладнання та допоміжні пристрої, пристосовані 

для конкретного виду інвалідності. Робочі місця для осіб з інвалідністю, які пересуваються 

на візках, в офісних та адміністративних приміщеннях повинні складати не менше 5,65 кв. м. 

Також повинні передбачатися та ідентифікуватися міжнародними символами доступності: 

 доступні паркувальні місця та входи до будівель; 

 доступні ліфти та інші підйомні пристрої; 

 доступні зони безпеки та інші елементи доступності. 

Мають бути забезпечені покажчики напрямку до найближчого доступного елементу у: 

 недоступних входах в будівлю та громадських туалетах; 

 ліфтах, не пристосованих для осіб з інвалідністю; 

 виходах і сходах, які не є шляхами евакуації для осіб з інвалідністю. 

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які 

використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, 

кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення. 

Про це повідомив Мінрегіон на своєму сайті. 
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