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Організація поїздки до країн
Європейського Союзу для людини з
інвалідністю формально є такою ж, як і
для людини без особливих потреб. Перш
за все потрібно оформити закордонний
паспорт у найближчому відділенні
міграційної служби, зібрати та подати
документи для отримання візи до
консульства або візового центру, зібрати
речі та вирушати у подорож. При чому,
для людей з інвалідністю отримання
документів має бути менш витратним,
адже така категорія осіб звільняється від
сплати державного мита при оформленні
закордонного паспорту (170 грн.) та від
консульського збору при оформленні візи
(еквівалент 30 євро).
Але чому ж тоді за неофіційними
даними консульств та відділень
міграційної служби лише одиниці серед
людей з інвалідністю звертаються до
цих установ? Для пошуку відповіді на
це питання, експертами ГО «Європа без
бар’єрів» було ініційовано проведення
дослідження доступності візових
та міграційних сервісів для людей з
інвалідністю.
Перш за все було проведено
опитування серед представників
громадських організацій, що займались
організацією виїзду людей з інвалідністю
закордон. Для пошуку таких організацій
були задіяні три всеукраїнські організації,
що об’єднують людей з інвалідністю:
«Союз організацій інвалідів України»,

АРХІТЕКТУРНОЇ
ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

«Асоціація інвалідів-спинальників
України» та Національний комітет
спорту інвалідів України. У результаті
було отримано дані від 13 респондентів
з семи областей України та м. Києва.
Окрім того, було досліджено позиції
інших сторін процесу – представників
12 відділень міграційної служби
(ДМС) та 9 консульських установ країн
Європейського Союзу та Шенгенської
зони, що знаходяться у місті Києві
(інші 12 консульських установ не
відгукнулись на пропозицію взяти
участь у дослідженні). Наостанок, було
проведено обстеження 12 відділень
міграційної служби у місті Києві
та 21 консульської установи країн
Європейського Союзу на предмет
архітектурної доступності для людей з
інвалідністю.
Результати дослідження складно
назвати оптимістичними. Лише одиниці
серед консульських установ та відділень
міграційної служби виявились доступними
для людей з проблемами опорно-рухового
апарату. Архітектурна недоступність
ззовні та всередині будівель, фінансова
недоступність послуг «Паспортних
сервісів» та візових центрів - це бар’єри,
з якими стикаються особи з інвалідністю
кожного разу коли збираються здійснити
подорож. Єдиним виходом у вирішенні
цієї комплексної проблеми є вироблення
та імплементація кращих практик
оформлення закордонних паспортів
та віз.

Відсутність елементів універсального дизайну у відділеннях Державної
міграційної служби (ДМС) та консульських установах є однією з найбільш
гострих проблем для людей з інвалідністю при оформленні закордонного
паспорту або візи. При чому, особи з
інвалідністю стикаються з перешкодами як всередині установ, так і ззовні.
Респонденти, що взяли участь у дослідженні розповіли про відсутність місць
для паркування автомобілів людей з
інвалідністю, а також про наявність пошкоджених тротуарів, вибоїн, високих
бордюрів та навіть дерев’яних решіток
на пандусах.
Всередині приміщень міграційної
служби та консульських установ респонденти звертали увагу на наявність
сходів, порогів, вузьких проходів, а також вузьких дверей та ліфтів. Додаткові
проблеми у користуванні візово-міграційними сервісами створює відсутність
спеціально пристосованих вбиралень
для людей з інвалідністю, а інколи і
недоступність звичайних вбиралень.
Таким чином, за словами респондентів,
необхідність особистої присутності при оформленні закордонного
паспорту або візи наражає осіб з
проблемами зору та опорно-рухового апарату на ризик здоров’ю та
життю, змушує відчувати приниження людської гідності.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ
ПРИМІЩЕНЬ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ТА КОНСУЛЬСЬКИХ
УСТАНОВ У МІСТІ КИЄВІ

Наявність архітектурних бар’єрів
з якими стикались респонденти з
інвалідністю при оформленні закордонного
паспорту та візи підтверджується
результатами спостережень здійснених
у відділеннях міграційної служби,
консульствах та візових центрах
міста Києва. Переважна більшість
обстежених приміщень містять ряд
архітектурних бар’єрів, таких як сходи,
високі пороги та вузькі вхідні двері. Для
прикладу, з 12 районних відділень
міграційної служби міста Києва - 10
були обладнані вхідними сходами,
але пандусами були забезпечені
лише 3 відділення – Дніпровське,
Дарницьке та Святошинське. При
чому пандус у Святошинському
відділенні є малопридатним для людей,
що переміщуються на візку через ряд
недоліків, таких як вузька ширина, різкий
заїзд та вибоїни на поверхні.
Люди з інвалідністю, що звертаються
до відділень ДМС міста Києва стикаються
і з іншими перешкодами при вході до
будівлі. Зокрема, 5 районних відділень
обладнані вузькими вхідними дверима, що
суттєво ускладнює, а в деяких випадках
унеможливлює прохід у приміщення осіб
з проблемами опорно-рухового апарату.
Варто звернути увагу на те, що такі
допоміжні засоби, як поруччя біля сходинок
та фіксація дверних полотен були наявні
у п’яти відділеннях ДМС з дванадцяти, а
кнопка виклику персоналу лише в одному.
Подібною є ситуація у консульських
установах міста Києва. Зокрема, у 15 будівлях
з 21 були наявні сходинки, але пандусами
та пологими заїздами було забезпечено
лише 3 установи - країн Латвії, Бельгії та

Нідерландів. Натомість, допоміжні засоби
для людей з інвалідністю були наявні не в
усіх будівлях: кнопки для виклику персоналу
були наявні у дев’яти консульських установах,
фіксація дверних полотен – у восьми, поруччя
біля сходинок – у п’яти.
Результати спостережень засвідчують
наявність архітектурних бар’єрів і
всередині приміщень, що надають послуги
з оформлення закордонного паспорту. Так,
внутрішніми сходами були обладнані
шість з дванадцяти районних відділень
ДМС міста Києва, втім ліфт був наявний
лише в одному відділенні Дніпровського
району. А отже, п’ять відділень ДМС
м. Києва - Печерське, Деснянське,
Подільське, Святошинське та Оболонське є
малопридатними для обслуговування осіб з
проблемами опорно-рухового апарату.
Серед інших перешкод варто відзначити
вузькі двері у кабінетах чотирьох відділень
ДМС – Деснянського, Оболонського та
Шевченківського (№17 та №16) районів,
що також перешкоджають переміщенню
людей на візках. Жодне з відділень
міграційної служби міста Києва не було
обладнане універсальними туалетними
кабінами, водночас навіть звичайні туалети
були доступні лише у п’яти відділеннях.
Переважно причини закриття туалетів
не були вказані, але у Святошинському
відділенні проблему пояснили тим,
що туалетом можуть користуватись
лише співробітники відділення, а у
Солом’янському відділенні туалет було
закрито на ремонтні роботи.
У приміщеннях консульських установ
також наявна проблема з внутрішніми
сходами, вузькими дверима та відсутністю

універсальних туалетних кабін. Зокрема,
серед дев’яти приміщень консульських
установ країн Шенгену у м. Києві, які
були обладнані внутрішніми сходами,
лише 3 були оснащені ліфтами. У
двох установах було виявлено вузькі
для проходу осіб на візках двері. А
універсальною кабіною для осіб з
інвалідністю було оснащено лише
консульство Данії.

а також відповідним пологим заїздом
на тротуар. Водночас, таке місце для
паркування не було передбачено ні в
одному з консульств міста Києва. Іншими
поширеними проблемами на територіях
прилеглих до відділень міграційної служби
та консульських установ виявились
вибоїни та високі бордюри на тротуарах та
місцях перетину пішохідних шляхів, а також
припарковані машини.

Територія прилегла до відділень
міграційної служби та консульських
установ також містила ряд перешкод,
що ускладнюють пересування осіб
з інвалідністю. Зокрема, лише одне
відділення міграційної служби було
обладнано місцем для паркування
автомобіля для людини з інвалідністю,

Отже лише одиниці серед консульських
установ та відділень міграційної служби
відповідають вимогам універсального
дизайну та можуть надавати якісний сервіс
особам з інвалідністю. Обслуговування
у більшості приміщень становить ризик
для здоров’я осіб з інвалідністю та змушує
відчувати приниження людської гідності.

«ПАСПОРТНІ СЕРВІСИ» ТА ВІЗОВІ ЦЕНТРИ –
АРХІТЕКТУРНА ТА ФІНАНСОВА ДОСТУПНІСТЬ ПІД ПИТАННЯМ

За словами представників ДМС
та консульств країн Шенгену, наявні
приміщення є малодоступними для
громадян з особливими потребами,
через те, що вони проектувались та були
побудовані не для щоденного надання
послуг сотням заявників. Натомість,
створення мережі «Паспортний сервіс»
(прийом документів та видача закордонних
паспортів), та мережі візових центрів
спрямовано на забезпечення громадян
доступними послугами. Зокрема,
за словами респондентів з числа
представників консульств, що не містять
елементів універсального дизайну, людей
з інвалідністю за візами направляють
саме до візових центрів. Втім, подібне
дружнє до користувача посередництво
вимагає додаткової оплати з особистих
коштів людей з інвалідністю, що для
«Паспортного сервісу» складає 350
гривень, а для візових центрів - від
11 до 29 євро. Тож, чи дійсно зовнішні
провайдери послуг забезпечують сервіс
доступний для людей з інвалідністю?
Центри обслуговування громадян
«Паспортний сервіс» виявились більш
архітектурно доступними для осіб з
інвалідністю, ніж відділення міграційної
служби. У «Паспортному сервісі» №1 при
вході немає сходинок, а у «Паспортному
сервісі» №2 поряд зі сходинками наявний
пандус, що відповідає будівельним нормам.
В обох приміщеннях наявні широкі вхідні та
внутрішні двері, а також доступні туалетні
кабіни. Втім, універсальною кабіною
забезпечений лише «Паспортний сервіс»
№2. Прилегла територія є також більш
доступною для осіб з інвалідністю, зокрема
біля обох приміщень наявні місця для
паркування осіб з інвалідністю.
Менш доступними для осіб з
інвалідністю виявились шість візових

центрів країн Шенгену у місті Києві. Для
прикладу, пандусом обладнане лише
приміщення Візового центру VFS Global, тоді
як вхідні сходи наявні ще у чотирьох візових
центрах, що обслуговують країни Латвії,
Словаччини, Німеччини, Нідерландів та
Італії. Поруччя біля сходинок були наявні у
двох візових центрів - Німеччини та Італії. А
універсальною туалетною кабіною та місцем
для паркування осіб з інвалідністю було
забезпечено лише приміщення VFS Global.
Таким чином, «Паспортні сервіси» у
місті Києві є дійсно більш архітектурно
доступними для осіб з інвалідністю ніж
відділення міграційної служби , а от
більшість візових центрів, як і консульств
міста Києва потребують удосконалення.
Але навіть при повній архітектурній
доступності ні «Паспортні сервіси», ні візові
центри не користуються популярністю в
осіб з інвалідністю, через високу вартість
послуг. Респондент з Кривого Рогу так
прокоментував ситуацію з можливостями
людей з інвалідністю оформити
закордонний паспорт у місті:
«Раніше Криворізьке ДМС було на
першому поверсі (4 сходинки), але зробити
фото було можливо за допомогою інших

людей. Допомогли спустити візок та
повернутися назад на вулицю. Зараз ДМС
перемістили в інше старе приміщення
та ще на другий поверх. Тепер зовсім
неможливо туди дібратися. Сходинок
більше 30. Поряд є контора, яка робить
за великі гроші паспорти («Паспортний
сервіс»). Але інваліди не мають змогу
заплатити такі гроші. Поки проблеми не
вирішувались.”
Особливо гострою проблема вартості
сервісного збору у візовому центрі є для
жителів малих міст та сіл, що змушені
здійснювати міжміські поїздки разом
з супроводжуючими особами. Таким
чином, коли вартість віз і так суттєво
збільшується через транспортні
затрати для двох осіб разом із
оплатою сервісного збору, загальна
сума стає не підйомною. З такою
проблемою зіткнулись представники
громадських організацій, що об’єднують
спортсменів та учасників АТО. За
словами респондентів, якщо раніше так
організації централізовано подавали
документи за групу осіб з інвалідністю
до консульства, то тепер таким людям
необхідно особисто звертатись до
консульських установ. Через це, люди
з інвалідністю відмовляються від
поїздок на запрошення закордонних
партнерських організацій пояснюючи
це відсутністю грошей на транспортні
витрати та послуги візових центрів.
Тож, перенесення функції прийому
та видачі закордонних паспортів
та віз на приватних зовнішніх
постачальників послуг не є панацеєю
для надання якісного сервісу для
осіб з інвалідністю. Для цього потрібно
змінити цінову політику установ, а також
перевірити їх на відповідність вимогам
універсального дизайну.
photo: //https://new-vis.ru

photo: //https://drugoi.livejournal.com

ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ ТА ВІЗИ
ОЧИМА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Яким чином люди з інвалідністю
долають архітектурні бар’єри та все ж
отримують закордонний паспорт та
візу? Досвід респондентів свідчить, що у
відділеннях міграційної служби, людям з
ураженням опорно-рухового доводиться
просити перехожих або супроводжуючих
осіб занести візок усередину, «посилати»
за оформленням паспорту знайомих
чи родичів від свого імені, просити
співробітників виходити на вулицю і навіть
«писати листа на ім’я начальника обласного
управління міграційної служби» задля
того аби не подавати особисто документи.
Респондент з м. Полтава так описав свій
досвід особистої подачі документів для
оформлення закордонного паспорту у
місцевому відділенні ДМС:
«Повна архітектурна недоступність.
Доводилося просити людей (перехожих,
знайомих), щоб вони допомагали заносити
візок високо-високо на другий поверх.»
Аналогічною є ситуація у консульських
установах країн Шенгену, де людям
з інвалідністю доводиться просити
супроводжуючих осіб та співробітників
заносити візок усередину приміщення.
Зокрема, один з респондентів, що має
ураження опорно-рухового апарату так
описує свої враження від подачі документів
у консульських відділах декількох
посольств у місті Києві:
«Це переживання, приниження,
а в деяких випадках і безпорадність
консульських відділів. Вони розуміють,
що це порушення прав - піднімати по
сходах, разом з тим - немає альтернативи…
Консульство було на поверсі, ліфта не було.
Співробітники налякалися й дуже не хотіли,

щоб я піднімався по сходах - боялися, щоб я
себе не травмував… В консульстві … треба
було по сходах підніматися й проходити
через турнікет.»
З іншого боку, представники відділень
ДМС м. Києва та консульських установ
запевняють, що у разі попередження
працівників про прихід особи з інвалідністю
за оформленням закордонного паспорту
або візи, такій людині буде надано усебічну
допомогу. Втім, більшість представників
уповноважених органів відмічають що не
мають чітко визначеного алгоритму дій
при зверненні людини з інвалідністю. У
відділенні ДМС скоріш за все така людина
зможе подати документи без черги, а у
деяких консульствах порадять звернутись
до візових центрів. Виключним є підхід
консульства Фінляндії, що розуміючи
наявність архітектурних бар’єрів у
власному приміщенні, направляє заявників
до візового центру та звільняє їх від сплати
сервісного збору.

ВИСНОВКИ

Результати дослідження доступності
візово-міграційних сервісів засвідчують, що
люди з інвалідністю повсякчас стикаються
з обмеженнями мобільності, в тому числі
на етапі організації поїздок закордон. Для
того аби вирушити в іншу країну людина
з особливими потребами вимушена
прикласти набагато більше фізичних сил
та власних часових та фінансових ресурсів.
Заходи, що використовують працівники
більшості архітектурно недоступних
консульських установ і відділень ДМС
можуть частково полегшити процес
оформлення необхідних документів, але не
вирішити комплексну проблему, що стоїть
перед людьми з інвалідністю.
Першим кроком на шляху до
доступних візово-міграційних сервісів
має стати налагодження діалогу між
представництвами держав ЄС, Державною
міграційною службою та уповноваженими
представниками людей з інвалідністю, що
дозволить виробити та імплементувати
кращі практики обслуговування осіб з
інвалідністю, які вже застосовуються у
деяких окремих установах. Саме тоді
оформлення закордонного паспорту та візи
стане буденністю для людей з особливими
потребами, а не викликом як це є на даний
момент та забезпечить реалізацію їх прав
на вільне пересування.

