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ЧОшr}r забешIечення
к досýrпностi > с ва}кIIивиrчr?
Щоступнiсть - це надання
можливостi людям з
lнвалrднtстю вести
незaJIeж нrдй спосiб жI4ття

Визначено 9 ознак, якi впливають на повну
та утriверсальну доступнiсть соцiацьноi iH-
фрастрlтtтlри для ycix категорiй громадян:

1 Безпроблемне пересування по прилег-
Д олiй територii (Мiстобудiвнi випrоги).

D Наявнiсть визначених мiсць для па,р-

- 
. ц/ъання автомоOlлlв людеи з lнваJIц-

нiстю якнайближче до входуу будинок
(Мiстобудiвнi вимоги) 

"

о Вхоли/виходи, дверi (Об'смно-плану-

J . вальнi вимоги).

л !,осц,тrний i безrrечний заiзд (вiзком)

{ rv примiщеннJI. сходи/пандl'си
(Об'емно-планувальнi вимоги).

F Вiлсрнiсть порогiв, широкi лверi, ши-

) . poKi коридори (Об'смно-планlъальнi
вимоги).

( Досrvriнiсть до yclx поверхiв у приrтi-
L| r rценнi (лiфтlr, еск.ulатори, панд)-си
тощо).

a7, Наявнiсть доступних i пристосованих

/ . дrо неповносправних санiтарно-гiгiс-
нiчних примiщень: тушету, цушовоi тощо.
(Об'смно-планрzutьнi вимоги).

О Достr..пнi для людей у вiзка.ч таксо-
О .фони, банкоlдати, рiзноманiтнi тор-
говi автомати.

Означення мiсцезнаходження (пiкто-
о грами, озв}л{ування iнформацii).

овноцiнно жити, Користуватися
благалrи цивiлiзацii. Отримувати
послчIi.I. А вiдтак - мати доступ-

HicTb до соцiальноi та гро}Iадськоi iнфра-
cTpyKT,}pIr. I це важливе питання не липIе

для осiб з iнвалiднiстю. Дослiдження дово-
дять, що насправдi вiдсоток людей, якi ви-
магають досryпноi iнфраструтстури та
поqцт, перевищу€ zo% населення в кожнiй
KpaiHi cBiry.

Щосц.тrнiсть (apxiTeKTypHa, транспортна,
iнформацiйна) важлива для того, щоб
особи з iнвалiднiстю ма-пи можливiсть ко-

ристуватись своiми [равап{и та брати ак-
тивну)^{асть ужиггi сl,спLчьства. В багатьох
KpaiHax cBiry бlць-яке фiзтiчне обмеження
в досц,пi до iнфрастр}кт,!ри вважаеться

форп,тою дискрl.тrтiнацii.
В забезпеченнi досryпностi фiзичного

оточення, транспорту, iнформацii, спiлку,
вання. свропейськi краiни дотримуються
принцrлпiв *Унiверсального дизайну>,
який передбачас, щоб будинки, громадськi
шriсця, транспорт були пристосованi для ко-

рисг}:вання ними якомога бiльшоi кiлько-
cTi людей.

Бiльш того, доступна розбудована iH-

фрастрlтст1,1эа с економiчно привабливою ;

фlтrкцiонально вона бiльш гну-чка й бiльш
житт€здатна, оскiльки icHyc менпrе потреб

для коштовноi адаптацii на шiзнiших ста-
дiях. Особи з iнвалiднiстю е цiнними спо-
живачами, й належний доступ ма€

розглядатись не тiльки як моральне пи-
тання, але й як перевага для'розвитку та
процвiтання бiзнесу.
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Маломобiльнi групи населення
(МГН) особи, що вiдчувак)ть

aaUтруднощr при самостrиному пере-
cyвarrrri, при одержаннi послуг або
необхiдноi iнформацii, чи при opi-

aaeIITyBaI{Hl в просторr
,Що маломобi,лънttх mутп Bidlн.eceнi особч з iнва.ttidнiеtпю,

особu з тпlrл4часовlLмu порашеннялtu зOоров'я, ваеitпнi
эtсiнкu, особu стпарu!оzо (noxultozo BiKy), особu з 0u-

пlrlчllJvlu коJuясхgJvlu, тпощо.
ДБII В.z.z-l7:zооб <<,Ц,остпупнiстпъ буOuнкiе f спорgа 0ля

MaltoM о б i,пbшllx 
"р 

у п нас еленнrl>)

Кiлъкlснl
показники

a- оocl(), якl
видiленi
в даноIчfу .визначенlз
(у вiдсотках
вiд зага.rrьноi
кiлькостi на-
сеJIеIIЕя
краiни)

Особи похилого BiKy

особи в тим!Iасо-
вими порушеЕнями
здоров'я

ь

ж
Також, в бiльшостi KpaiH €вропи до Маломобiльних груп насеJIення вйносять дiтей
дошкiльного BiKy. В YKpaiHi ix кiлькiсть складае трохи бiльше z млн. осiб.

{В.Яr*i жiнки

Ь:з*:*J 
дI4тячими

t
}



L ПЩа ТеРМ (ШiстфlЯп{,вшпIOш)

ез€UIежно вlд того, чи
потрiбно людинi у
вiзку дiстатися всере-

дину будь-якоi будiвлi, чи лю-
дина просто проходить повз
цю будiвлю/споруду - влас-
ник будiвлi на всiй прилеглiй
територii повинен забез-
печити безпроблемне та без-
печне пересув:шIня BciM
категорiям громадян.

Шuрuна mроmаарg чu про-
хоOу залелаlmь Bil iHmeHalB-
носmi руху пhлахоdiв, сIле за
чuннlLмu бу liвельнtlлtu нор-
MaMu повuнна буmч не мен-
шою 7,5о м. (cxeMaN9l)

Така MiHiMcuLbHa шuрuно
заб езпечу е можлuвiсmъ роз-
мuнаmuся люOuнi у вiзку з пi-
tuoxoOoM, а прч поmребi
з абеэпечу е моэrcлuвiсmъ роз-
вернаmuся звччаitнllм iHBa-
лiOнuм вiзкомна l9oo.

На Tporyapi не повинно
бути сходiв, вибоiн, а щi-
лини мiж тротуарними
IuIитами чи у рiзного виду
решiтках rrовиннi бути не
бiльше 1,з х 1,з см.

Для забезпе-
ченнябезпереш- \'
;;;;;;;;;;; а
для людей з вадами зору на
пiшохiднi шляхи/троryари
не повиннi висцтrати кущi
зелених насаджеЁь та зви-
сати гiлки дерев, вивiски
чи iншi предмети ни)к.Iе
вiд z,to м.

t9
ld

ёЕ

На прrа:rеглiй територii, в
ycix мiсцях перетину пi-
шохiдних
шшяхiв/троryарiв з
проiздами у двори

мrсцях заrзд/ на азтоsг0-
янки, гаражi, А3Стощо
rrроходи мають буттr по
всiй ширинi троryару, без
бордюрiв, з IIJIчIвними

ухилами не бiльше r:rz.

Ii()EIIDaсTEa

чи пцворrтнl, в
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l ШIiсце дJIff паркуваннfl автOтршIспOрту

iсце для парк}ъанIuI автоц)аЕс-
цорту людей з iнвалiднiстю
IIовинно бути розташоване як-

найближче до входу у будинкиlсгlоруди
громадського IIризначеЕнrI, але не далI
як 5о м.
Цi мiсця повиннi бlти доволi широкi, щоб забез-
печити пiд'iзд iнвалiдним вiзком.
Шлях вiд мiсця стоянки до будiвлi/споруди повинен
бути без бар'ерiв.
Тому необхИно облаштов}ъати пандуси д-tlя виtзду
вiзком зi стоянки на тротуар.

Розмiри:
мiвiмальна ширина мiсця для автомобiля iнвалiда -

з,5о м.ддrя гrроiзду iHBa-
лiдним вiзком мiж авто-
мобiлями настоянцiмае
бlти iнтервал щонай-
меIIше вiд r.oo м. до 1,5о
м.

19gt

Похилi з'iзди, пандуси

ТТr" забезпечення безпроблемного

Лпроiзл,члюдям в iнвалiдних вiзках., з

дитячими, ванта}кними чи lншими вlз-
ками - в ycix мiсця< перетI,IЕу пiшохiднrоr
шrпясiв/троryарiв з про'iтqджою частиною

рiзrлоr наrrряr,псЬ руry (виrз,ry з автомобiль-
HIzD( СТОЯНОК, З)ШИНОК ГРОМаДСЬКОЮ ТРаНС-

порту) необхiдно вл€lштоврати поlg{,чi

з'iзди - пан,ryси

i€| 1,2м
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cTI0lРозракFrок плiсць для автOшOбiл

а стоянках бiля
установ обслу-
говування не-

обхiдно видiляти не
менше ro% мiсць (але
не менше одного мiсця)
для автомобiлiв людей
з iнвалiднiстю.

В мiсцях зупинок тран-
спорту заIального кори-
стування, а також
мiсцях для висадки iз
спецiалiзованото ц)анс-
порту для перевезеЕня
людей у вiзках повиннi
бути похилi заiзди (пан-

дуси).
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Мiсця мя стоянок автомобiлiв
Uоaaлюдеи з tнвалlднrстк) повиннl

буг, повначенi знаками,
приЙнятими в мiжнарод-

a U ag

нlи практицl"

{-Ш
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3, ДOступнiсть всерединi фдинку

l +.r. Yci дверi в будiвлi повиннi бу,ти
| шириною не менше 85 см.

4.z.B будiвлях та спорудiж в Mic-
цл( переп4ry piBHiB горизонталь-
нrж дi.lшнок пiд.тrоттл, в толлу чис:ri
Еа сходах вiд весгибюлю голов-
ного входу до лiфтового xoJý/,
необхiдно передбачатlI влашту-
ванrrя паrr-щrсЬ. Висота пiдйоNry кож-
HoIo маршцI пандчса не повинна
перевиIIц/ъати о,В }I., а }хил - б}ци
бiльше r:rz. При пiдriомi до о,2 м.}D{I4л

панд/са може б),,па r:lo (apK,ll).

l--Д. - -

|-/l
l-. l
| ,--' l
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85 см.

Ti]llдll

| 
;\ 

]|

85 спr. 85 см.
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Iдеа.пьна
рrвнина
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l
l
l
l

Повнiстю досцдIно
(Менше 1:2о)
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Гrандусиз
Р мiсцях перепаду piBHiB,
I-Dщо перевищ}.}оть о.о4 м.,
мiж горизонтапьними дiль-
ницями пiшохiдних шляхiв
або пiдлоги в бrцiвлях i спо-
руда_х потрiбно передбачати
пандчси i сходrl.

-----1 
Ёlо

Io
-----у Е

максимальна 
9

висота одного
пiдйому (маршу)
пандуса не по*
винна перевищy-
вати Во см. при
ухилi не бiльше
В% (r:rz).

,,11ilg, -" ,N- Г---1 оl la_J----{ З

н мативнl вI,Iмоги до п е н Еrя пандrсrв:

при пlдиоDтr
на висотч

допустllj}Iлrri 1хлrл
панщllса

]1a}icII1Ial-lbIla
Jовr+iина rrаршiв

пандl,са

необхйнiсть
об;таштtъання пропriжноi
п,lощя {кп лля вiдпочиньу

до 5% (r:zo) не обмежена не потрiбно
до о,2 м. вiд 5 до ro% (r:ro) 4м. не потрiбно

вiд o,z до о,В м. вiд 4 до В% (r:rz) 6-ro м. не обов'язково

вiд о,В i бiльше вiд 5 до В% (r:rz) 6-ro м. необхИно
через кожних 6-ro м.

Бiльше о,2 м. Ухили бiльше В% не пандусах допускаються у tsиняткових випадках

Частково
досц/пно

максимально
небезпечно!
(бiлъше 1:1о)

l
I

l

1:1о)
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При перепадi пiдлоги Еа шляху руху
до 2о см. i менше допускабться збiль-
шувати )Dил паЕдуса до 1о% (r:ro).

Поперечний ухил пандуса не мае rrе-

ревищ}ъати r:5o (z%)

На початку i в кiнцi кожного пiдй-
ому пандуса необхiдно влаштуваЕня
горизонтальних майданчикiв шири-
ною не менше ширини пiдйому
(маршу) пандуса i довжиною не
менше 1,5 м.

При змiнi напрямку паЕдуса ши-

рина горизонтального майданчика
повиIIна забезпечити можливiсть по-
вороту крiсла-вiзка.

Розмiри такого майданчика по-
виннi бути не менше 1,5 х 1,5 м.

Ширина пандуса мае вiдповiдати ос-
новним параметрам проходiв.

На зовнiшнiх, не дотичних до cTiHax,

краях пандуса та майданчиках не-
обхiдно передбачати обмежувальнi
бортики висотою не менше о,о5 м. i
загоро}ку висотою не менше о,9 м.

Поруrчя мае буги встановлено з обох
cTopiH пандуса, паралельно до його
поверхнi, на висотi o,g т о,7 м. (для

дiтей дошкiльного BiKy - на висотi о,5
м.) i мати внизу i вгорi над горизон-
тальними майданчиками rrродов-
жеЕня по горизонталi довжиною не
менше зо см.

Вiдстань мiж пор5.,тчям i стiною ре-
комендуеться не менше 4,5 см.( 1,5 м,

"*eLжýу "ý.ýý
з, .1

t[,1*it--------
!l

t
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}l
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12о см.

--1осгr
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Поруrчя IIовинно закiнчратися плавними за-
округленнями, ix кiнцi потрiбно надiйно закрiп-
ляти до пiд-rrоги, стiни чи до стiйок.

Ширина пандуса повинна бути r,zo м, aJIe не
вчжче 1м.

4.з. В мiсцях перепадrрiвпiв шенше анiж IIа висоту одного поверху i
там, де неможливо облашт5rваIIЕя IIaEдrciB, пеобхiдшо передбачатI4
облаrrrryвання пiдйомнrакiв, щDIIстосованI.ж дfIIя самостiйного кори-
сцrвання особами в Kpielrax-BiзKax. При розтаrrтуваннi примiщень, якими
користуIоться люди з iнва_rriднiстю на крiс.тrах-вiзках чи персон€ш у спецiа_пiзо-
ваних закJIадах при обсrцтовуваннi хворих на KaTaJIKax, вище першого поверху
- в будiвлях необхiдно передбачати спецiально облаштованi лiфти.
4.4. Лiфт цовинен зJrпинятися на ycix поверхах i вик.rrикатися з кож-
Еого поверху.

о,3о - оr45 м.



сход,I i пiднiма-lьнi присгроi ддrя
людей з irшаJriдdsпо повиннi
бупл захищенi вiд атмосфер-
rпоr опадЬ.

BxйHi дверi повиннi забез-
печити безпроблеп,пrий прохiд

людям з в:Dккимиур€l}кен-
нями опорно-рухового
апарату та гrроiзд iнвалИ-
ним вiзком. Бажано об-
л€Iштувати дверi
спецiальними пристосу-
ванЕями N|я фiксацii
дверних полотен в поло-
женнi <(зачинено>) i uвй-
чинеЕо>, Пороти в дверФ(
не повиннi перевиццвати
2,5 см.

Решiткачи щiткадlя
витI4р:tння нiгперед
входомв будiвлючи

втамбурiвхiдrlж
двереи не повинЕа

створювати пере-
шкоди.

При потребi входиупри-
мЦення необхiдно облапrry-

вати пшIдrсомчи iншим
цристроем, що забезпечуе

гriдiом людей з irша-пiднiсгю
на рЬеrъ вхо,ry в будинок, а

вiдгак до рЬня 1-ю поверху чи лiф-
товою хоJIу. В iдеалъному BapiarrTi патlryс
повиЕеЕ щ)имикати до сходiв головЕого

iЖ :& ВХОД/.

Mffi"ft#T#;

. -.1,t

t-r, -т &= Ъ _ (нафотоор"-,uдоб-

' L 1 h ]" л€шrD{в€шЕябудинrсу
3а_пiзнлгчноi адплiнiсгра-

цiiу м. Львовi)
СkодиiпандrсимЕtють

бути ryцiльними, piB-
ними, без висцшЬ iз
шорсткою повер)GIею.
По кралr сходiв мають
буш поруrчя на висотi

9о см, а по краю( панд/-
сЬ мhють бупа поруччя
на висотi 7о см. i 9о см.
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5, Туалети

,Еъ vcix закладах гроD{адського, адмiнiстративног{f, чrл вироб-
П{,rrr.r.rго призначення при poзpa,,".*KoBir,1 чиселъностi вiдвiду-
лrГ*о.riв so Ьсiб або тривалостi переб}.ваЕIня вiдвiдувача бiльшrе
1 годIIяII необхiдно передбачаТИ'цlпдg1" загального користуtsання,
При цьошrУ мае б5.,тИ не менше однiеi утriверсальнtri кабiни. доец,,rяrло"i

;riя Bcix категорiЙ громадян, облаш,говаrrоi допоптiэкнrrплrr пgrи-

строяjltи.

_--4
fi-'+B ",, 

i

ý
I

z



6, Наявнiсть iнфорплацiйних таблфпiктOщаш

ycix об'ектах громадського призначення мае буги вiзуальна iнфор-
мацiя ltро розташування пристосованих для людей з iнвалiднiстю
мiсць та послуг. Iнформацiя мае буги представлена вiдповiдними

пlктограмами та символами, що застосовуються у мiжнароднiй практицi.
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I r l ЖТJ#*- f| озташування вiзуальноi iнформацii в будiв-

l - l "rЬrr*, "о" 
|р n"ri спорудах повинно бути зрl,чним для ко-

LЬ | .*"о*обiлi, J- рIIстування людей з iнвалiднiстю на

l \} l людей з iH,' крiс,rах-вiзках.

_валiДнiстro.BrтсoтapoЗTаШyBaнняЗoнИoПTиМаЛьнoiвиДимo-
[Эl cTi враховчсться при визначеннi висотИ встанов-

лення BiKoH (apK.17).

,4\ Попереджl,ъальнуiнформацiю про наближення до

il]" перешкод для людей з вадами зору рекомендуеться
,, ' - lруiфактуриповерхнi,, ,/ заOезпечl,вати змlною кольс

-" i 1 поля.- ]1 .r' '-"Бiii""l 
та споруди, що розрахованi на вiдвiду-

,,,,, ]l -,,,.l' вання та перебування людей з вадами слlху (та

ii J"]-}', NIожцивими розладами мови), рекоменд},сться об-

\', ,/ |, ', ,,}} лаштовувати послiдовною та вiзуальною iнформа-,/ "//

lýJ,;-_-.---
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i]
]
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!) цiсю, щоб вони могли орiснryватися без

lодаткового спiлкування. Кожне примiщення по-
винне бlти чiтко позначене великими та добре
освiтленими знаками.
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Одне з важливих та
найпростiших рiшень покра-
щення <досццностir, - змi-
нити ставлення до людей з
iнвалiднiстю. Ще зовсiм не
важко - навчитись сцiлк}ъа-
тись з yciMa вiдвiд}зачами та
за поцrеби надавати iM прак-
тичIIу допомоry.

Повага
Ставитись до людей з iH-
ва.пiднiстю так само, як i
до iншr,лх людей - з пова-
гою:

J В серединi уваги - лю-
дина. Ставтесь до кожноi
особи з iнва_пiднiстю як до
кожноi oKpeMoi людини, яка
мае cBoi вподобанrrя. Завжди
зосереджуйтесь Еа людинi, а
не на fiiнвалiдностi. Звертай-
тесь безпосередньо до вiдвi-
дувача, а не до людей, якi
моЕý,ть с)"тIроводжувати його
(як, наприклад, перекладач
на мову жестiв).
J Надання допомоги. За-
вжди спитайте людину, чи
потребуе вона допомоги; не
вважайте, що вона u обов'яз-
ково потребуе. Завжди при-
ймайте вiдмову вiд вашоi
допомоги. Якщо ви розмов-
ля€те з людиною, що кори-
стуеться iнвалiдним вiзком,
присядьте, щоб ii та вашi очi
знаходились на одному piBHi,
або присядьте на стiлець.

Стазлення д0 людей з iнвалiднiстю
Спiлlсування
З людьми, якi мають склялЕощi з навчанIIям,
розумовi вали чи п)шкенIIя мозItу:

. Будьте арозумiлrлми. Звертайтесь безпосередньо
до вiдвiдвача, 1ъzt}Kнo спlхайте, говорiть чiтко та пе-

реконуйтесьутому, що вас зрозумiли. За-
вяци використов}aите чrтку

мову без ознак оmки.
о Не поспiшайте. Щоз-

вольте вiдвiдrвачу ста-
вити питаншI, не квапте

його. Намагайтесь не пе-
ревантаж),tsати iнформа-

цiсю людей з роз},]t{овими
вадами. Переконайте ва-

шого спiврозмовника у
тому, що BiH зможе звер-

нугись до вас, якщо за-
буде iнформацiю.

!дя.тподей, .шti мають ура?кенЕя сJц.ху Irи не чlють:
О Розумiння по тубам. Завжди стiйте до таких

людей обличчям, щоб вони могли читати по вашим
ryбам. Намагайтесь створити )л\{ови, щоб позад/ вас не
було яркого свiтла, щоб не обмежqувати lx можливiсть
бачити вашi ryби.

о Звук. Розмовляйте нормаJIьним тоЕом голосу та
з нормzльною ryчнiстю. За моrкrrивоsгi обмежIе фоновi
цIуми.

о Перек.шадачi. Якщо ваrтт бцigр6змовник знzжо-
диться з перекJIадачем на мовужестiв, звертайтесь без-
посередньо до нього, а не до перекладача.

. Ьчка та папiр. Щоб краще спiлкуватись iз лю-
диною з ш)а}кеннrIм cJtyxy, доречно мати при собi pylrcy
та папiр.



Щля людей, якi мають )4)а}кення зrrру або не бачать: а7

;*ý1kр ВикористанIIя iMeH. Завжди називаЙте свое iм'я. Якщо доцiльно, спи-
]ali, 1]1i]:a

,i*l 'i&i тайте також iм'я спiврозмовника, щоб ви могли звертатись безпосередньо

i]i:" .*i до нього, а також щоб BiH знав, що ви говорите з ним, а не ще з кимось.

,,ýii lr \'_&, 
. Надаrrлш допомоrи. Якщо людина потребуе допомоги у тому, щоб

{ý,.*ý .,,.,., 
дi"rur"aь кудись, спитайте, зякого бокувам краще йти, та за-

,,,,,. 
-qF W |,,* пропонуйтеруку,щобвонамоглавзятисьзавапIуруqувище

.. ......,.,...,.,,,...,.._.,.,,,.,,..,.-...;:]]'
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Пошук альтернативних шляхiв надання пOслуг
Найкращий спосiб зробити
ваше спiлкування привабли-
вим - зробити його макси-
мально доступним. Якщо
неможливо забезпечити до-
сryпнiсть протягом незначного
промiжку часу, ви також мо*
жете розгл я н),"ти альтернатt t BHi
шляхи надання Ticj ж caMoi по-
слуги.

Ось декiлька щlиrота лi в :
о N{агазин продlътiв }Io;d\e

розглян}ти ltоlклттвiсть при-
ймати замовлеl{ня по теле-
фону, поштою або розробити
iншу схему доставки.

a Бiля закладу можна обла-
шryвати дзвiнок i забезпечити
наявнiсть персоналу, який
зможе виходити до вИвiд,ъача,
приймати замовленнrI, консуль-
т}ъати, виносити товар до две-
рей.

О Перукарня [.tоже надати по-
слуги людини з iнвалiднiстю
вдома.
ОАгент з HepухoNIocTi, соцi-

альний працiвник, NIоже при-
значати зус,грiчi та конq,льцЕати
людину в альтернативноýý/ до-
сц,пному мiсцi, чи регулярно
вiдвiдtвати ii вдома.

Якою мовою краще
користуватисъ?

У своiй MoBi краще використовJrвати
наст}цrнi фрази:

<<Щостlтrний
тYалет>>

<<Щоступна
парковка>>

<<Щостугrпий
вхlд)>

Людина з
iнвалiднiстю

Людr.пrа, яка корисау-
стъся irrва"тiдним вiзком

Людина,
яка не бачить
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Контактна iнформацiя

3а додаткOвOю iнформацiею з питань ствOрення

безперешкOднOг0 середOвища звертатись :

Адреса CeKpeTapiary IIAIY: оlоз4, м. Киiв, вул. Рейтарська, 8/5А, офiс rro
http ://netbaryerov.org.ua, htЦl ://www.naiu.org.rra

Скрипка
Наталiя Сергiiвна
Виконавчий директор ВГСПО <Нацiональна Асамблея iнвалi-
дiв Украiни>>, член KoMiTery доступностi при l\zliнрегiонб"rцi
(оцц) z7g-6t-74, (о44) z79-6t-Bz
office@naiu.org.ua

Грибальський
Ярос;rав Володимирович
Нацiоналъний координатор BceyKpaiHcbKoi програми HAIY
< Безбар'ерна YKpaiHa >>, цредставник FIАtУ у Львiвськiй облаsгi
(озzz) 4r-Bo-rB
independ@mail.lйv.ua

полозюк олег Миколайович
Фахiвець CeKpeTapiary HAIY

" (о+ц) z79-6t-74 @+ц) z79-6t-Bz
,, office@naiu.org.ua

Азiн Володимир Олександрович
Фахiвець CeKpeTapiary HAIY, член KoMiTery доступностi при
MiHicTepcTBi регiонаJIьного розвитку, будiвництtsа та житлово-
комунчшьного господарства Украiни
(оцц) z79-6t-74 (о++) z79-6l-8z
office@naiu.org.ua


