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19.07.2016 №  03-30/3912/16

н а №  інф/БП481-16-479/16 від 12.07.16

Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів 
«Правозахисна спілка 
інвалідів»
вул. Леонтовича, 5, оф.405/406, 
м. Київ, 01030

На запит про отримання публічної інформації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» від 06.07.2016 
№07-07/16 повідомляємо, що на підставі частини четвертої статті 20 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» строк розгляду вказаного запиту 
судом продовжено до 05.08.16 року, у зв ’язку з тим, що запит містить перелік 
питань, що потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Керівник апарату 
Київського окружного 
адміністративного суду

Вик. Тимошенко С.В.
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Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів 
« П ра возах неп а еніл ка 
інвалідів»

Па запит щодо реалізації безбар’єрного та рівного доступ) до приміщень 
судів загальної юрисдикції повідомляємо наступне.

Крітський окружним адміністративний суд розташований в будівлі за 
адресою: м. київ,  бульвар :к-л Українки, 26 літ. «Б» загальною площею 13 15,2 
кв.м., відповідно до договору оренди від 11.11.2011 №  548-14 з власником 
приміщення -  ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний 
інститут по цивільному будівництву».

'■’а і: :азаним договором оренди суд користується службовими 
приміщенняч : розташованими на десятому за одинадцятому поверхах будівлі.

Вхід до приміщення обладнаний пандусом із стійкими поручнями, 
придатним для використання маломобільних груп населення.

Крім того, Київський окружний адміністративний суд додатково орендує 
приміщення, розташовані па шостому поверсі Державного підприємства 
«Науково-дослідний і проектний і петиту; містобудування» на підставі договору 
оренди від 26.08.201 1 М>5936 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 літ. 
«А» загальною площею 472.5 кв.м..

Вхід до даного приміщення також обладнаний пандусом, який придатний 
для використання маломобільних груп населення.

Від!і-оіГ. V о до наказу керівника апарату відповідальним за доступ до 
правосуддя МГН га інших груп населення визначено заступника керівника 
апарату Кузика Тараса Мироновича.

22.05.15 у КОАС було проведено інструктаж з працівниками апарату суду 
щодо етики поведінки відносно маломобільних груп населення.

У пр:г.:н;д';и:>!Х яку орендує КОАС наявні спеціальні місця для паркування 
транспортних засобів осіб із інвалідністю та особам з обмеженими можливостями, 
які позначені спеціальними знаками. Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне 
покриття. Переїзди з тротуарів відповідають встановленим нормам. Сходи та або 
пороги, що унеможливлюють доступ на територію де розміщуються будівлі сул і з 
- відсутні. ;; оре ШКОДИ V вигляді урн, тумб тощо, які можуть створити проблеми 
переміщенні особам з ураженням опорно-рухового апарату відсутні.
Висота сходинок при вході в будівлі відповідають встановленим Державні!V 
будівельним норма;-:. Ширина сходів при вході до будівлі суду перевищує 2.5 м. 
розділові поруч ! І і ВІ -ісуп ні.



У вище вказаних приміщеннях відсутнє маркування ребер верхньої та 
нижньої сходинок при вході в будівлі. Сходинки обладнанні при вході в будівлі 
поручнями, але продовження по горизонталі як вгору так і вниз на ЗО см. 
відсутнє.

Керівник' апарату суду
(і

Т.В. Геліч


