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Директору Чершпвського 
обласного Фшармоншного 
центру фестивашв та концертних 
програм 

Теребуну С.1.

Депутатське звернення
щодо облаштування прим1щення 
Чершпвського обласного фшармоншного 
центру фестивал1в та концертних програм л1фтом

Шановний Серпй 1ванович!

Звернутись до вас, мене змусила стурбовашсть про не зовс1м нормальний 
стан речей, що стосуються нормального доступу ос1б з обмеженими ф1зичними 
можливостями та шших маломобильных груп населения до вщвщувань 
мистецьких заход1в та програм, що вщбуваються у Чершпвському обласному 
фшармоншному центр1 фестивал1в та концертних програм.

На зустр!чах \з населениям як громадський Д1яч, л1тератор та депутат, я 
пост1Йно чую наржання як ос1б 13 швалщшстю, так 1 ос1б похилого В1ку, про те 
що щ категорп наших громадян не можуть потрапити на концертно -  мистецьк1 
заходи яю в1дбуваються у фшармон1йному центр1, Т1льки через те що вс1 
программ в1дбуваються у зал1 центру, який знаходиться на другому поверс! 
фшармоншного центру, а дютатись на другий поверх вищевказаш люди 
ф!зично не в змоз1 за станом об’ективних обставии.

У Черн1Г1вському обласному фшармоншному центр1 фестивал!в та 
концертних програм до цього часу немае жодного пристосування до 
безбар’ерного доступу ос1б з обмеженими ф1зичними можливостями до 
концертно! зали, в1дсутн1й л1фт або пщйомник, 1 ця обставина порушуе р1вш 
права вищевказано'1 категорп населения н повноц1нний доступ до в1дв1дування 
ф1лармон1йного центру як одного 1з ведучих заклад1в культури нашого репону.

Я к  в1домо, Черн1пв, це не тшьки обласний центр , а 1 П1ВН1ЧН1 ворота 
УкраТни, держави яка е часткою едино'1 европейсько'1 складовоТ. Нац1ональне 
законодавство УкраУни 1мплементувало в себе вс1 м1жнародш норми, що 
регулюють сощальну базу 13 гуман1тарних питань з адаптацп ос1б 1з 
обмеженими ф1зичними можливостями.



Конвенцп ООН про права ос1б з швалщнютю та Нащональне 
законодавство, прямо вказують на необхщшсть створення вс!х належних умов, 
що до безперешкодного та безбарерного доступу ослб з обмеженними 
ф!зичними можливостями та шших маломобшьних груп населения (дал1 -  
МГН) до споруд громадського користування.

Так У 1993 рощ Генеральна Асамблея Оргашзацп Об’еднаних Нацш 
прийняла „Стандарты правила забезпечення ргвних можливостей для 
швашдтв”, як1 базуються на основних м1жнародних правових актах I 
констатують необхщшсть реал1заци заходгв щодо забезпечення швалщам 
Р1ВНИХ МОЖЛИВОСТЯМИ 3 1ИШИМИ мешканцями, В тому ЧИСЛ1 1 доступиост! до 
житла, будинюв 1 споруд громадського обслуговування, м1сць роботи та 
в1дпочинку. Чинне законодавство Украши, також вщповщае положениям 
„Сгандартних правил.... ” щодо маломобшьних груп населения (дал1 -  МГН).

На основ! анал1зу вкчизняноТ та заруб1жно1 практики проектування, 
буд1вництва та експлуатацй житлових та громадських будинк1в 1 споруд, а 
також з урахуванням досв1ду експериментального проектування та 
реконструкци об’ектгв з оргашзащею доступносп ос1б з обмеженними 
ф1зичними можливостями та МГН за ступенем значущосп критерп органгзацп 
безбар’ерного арх1тектурного середовища повинш мати таКий порядок 
прюритет1в: доступн1сть, безпека, шформативн1сть 1 зручнють.

Прошу Вас розглянути можлив1сть, та оргашзувати заходи по 
облаштуванню в примщенш Черн1пвського обласного фшармонгйного центру 
фестиватв та концертних програм л1фту для можливост1 пщйому ос1б 13 
обмеженими ф1зичними можливостями на другий поверх вищевказаного 
закладу.

Прошу Вас розглянути вищевказане мое зверненя, та надати меш 
в.1Дпов1Дь у встановлений законом терм1н.

з повагою,

Депутат районноУ у М1ст1 ради Ю.Ю. Соколов


