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Депутатське звернення 

щодо облаштування приміщення 

Чернігівського обласного філармонійного 

центру фестивалів та концертних програм ліфтом 

 

Шановний Андрію Леонідовичу! 

 

Звернутись до вас, мене змусила стурбованість про не зовсім  нормальний 

стан речей, що стосуються нормального доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільных груп населення до відвідувань 

мистецьких заходів та програм, що відбуваються у Чернiгiвському обласному 

філармонійному центрі фестивалів та концертних програм. 

На зустрічах із населенням як громадський діяч, літератор та депутат, я 

постійно чую нарікання як осіб із інвалідністю, так і осіб похилого віку, про те 

що ці категорії наших громадян не можуть потрапити на концертно – мистецькі 

заходи які відбуваються у філармонійному центрі, тільки через те що всі 

програми відбуваються у залі центру, який знаходиться на другому поверсі 

філармонійного центру, а дістатись на другий поверх вищевказані люди 

фізично не в змозі за станом об’єктивних обставин. 

У Чернiгiвському обласному філармонійному центрі фестивалів та 

концертних програм до цього часу немає жодного пристосування до 

безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 

концертної зали, відсутній ліфт або підйомник, і ця обставина порушує  рівні 

права вищевказаної категорії населення н повноцінний доступ до відвідування 

філармонійного центру як одного із ведучих закладів культури нашого регіону. 

Як відомо, Чернігів, це не тільки обласний центр , а і північні ворота 

України, держави яка є часткою єдиної європейської складової. Національне 

законодавство України імплементувало  в себе всі міжнародні норми, що 

регулюють  соціальну базу із гуманітарних питань з адаптації осіб із 

обмеженими фізичними можливостями. 

 

  Голові Чернігівської обласної 

державної  адміністрації                                          

 А. ПРОКОПЕНКУ 



 

 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю  та Національне 

законодавство, прямо вказують на необхідність створення  всіх належних умов, 

що до безперешкодного та безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (далі – 

МГН) до споруд громадського користування. 

Так У 1993 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 

прийняла „Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів”, які базуються на основних міжнародних правових актах і 

констатують необхідність реалізації заходів щодо забезпечення інвалідам 

рівних можливостями з іншими мешканцями, в тому числі і доступності до 

житла, будинків і споруд громадського обслуговування, місць роботи та 

відпочинку. Чинне законодавство України, також відповідає положенням 

„Стандартних правил.....” щодо маломобільних груп населення (далі – МГН). 

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проектування, 

будівництва та експлуатації житлових та громадських будинків і споруд, а 

також з урахуванням досвіду експериментального проектування та 

реконструкції об’єктів з організацією доступності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та МГН за ступенем значущості критерії організації 

безбар’єрного архітектурного середовища повинні мати такий порядок 

пріоритетів: доступність, безпека, інформативність і зручність. 

Прошу Вас розглянути можливість, та організувати заходи по 

облаштуванню в приміщенні Чернiгiвського обласного фiлармонiйного центру 

фестивалiв та концертних програм ліфту для можливості підйому осіб із 

обмеженими фізичними можливостями на другий поверх вищевказаного 

закладу. 

Прошу Вас розглянути вищевказане моє звернення, та надати мені 

відповідь у встановлений законом термін. 

 

 

 

З повагою 

депутат районної у місті ради               Ю. СОКОЛОВ 


