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Вокзал є певними «воротами» міста і найбільш відвідуваним його 
об’єктом. Тому дуже важливо, щоб вокзальні комплекси були зручними і 
доступними для усіх користувачів, незалежно від статі, раси, фізичних 
можливостей, рівня добробуту і т. ін. Про це свідчать очікувані результати 
реалізації Державної програми реформування залізничного транспорту: 
«зробити  доступними рухомий склад та  об’єкти залізничного 
транспорту для осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, 
опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення» 1. 

Питанням архітектурно-просторової доступності в архітектурі та 
містобудівництві  присвячено низка науково-практичних публікацій 3-15. 
Проблематика доступності вокзальних залізничних комплексів стає 
спеціальним фокусом у дослідженнях 14-15. Автори роботи 14, 
аналізуючи досвід Корейської залізниці, пропонують критерії 
універсального проектування міського залізничного вокзалу і вбачають 
необхідним в подальшому розробляти окремі стратегії та національні 
стандарти з універсального дизайну вокзалів. Дослідники 15 піднімають 
питання моніторингу проектів організації доступності будівель і споруд 
вокзалів української залізниці. 

В Україні особи з інвалідністю, батьки з малолітніми дітьми, люди 
похилого віку часто перебувають у стані «соціального гетто», зокрема, 
через «бар’єрність» архітектруно-планувальних рішень міської 
інфраструктури. Облаштування «доступного вокзального комплексу» є 
значимим індикатором рівня мобільності пасажирів різних гендерних груп 
(гендер+). Саме тому метою даного дослідження є розробка «гендерно-
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чутливих» рішень для моніторингу проектів організації доступності 
будівель і споруд вокзалів. 

Для організації вокзального комплексу і терміналів, доступних для 
маломобільних груп, слід керуватись відповідними державними 
будівельними нормами [16-17]. Залежно від умов обслуговування 
пасажирів, взаємного розташування і місцевих умов вокзали поділяються 
на різні типи: «роздільний», «частково роздільний», «загальний» 
16, п. 4.1.11;  «бічний (береговий)», «острівний», «тупиковий», 
«русловий (надколійний або підколійний)», «комбінований» 16, п. 4.1.12; 
«однорівневий», «дворівневий знижений», «дворівневий підвищений», 
«багаторівневий»16, п. 4.1.13. Під час проектування вокзальних 
комплексів необхідно передбачати забезпечення безпечного та зручного 
переміщення пасажирів, у тому числі маломобільних груп [17] за 
мінімальний час (на відправлення або прибуттям пасажирів) у всіх 
елементах вокзалу [17, п. 4.1.2]: 
 пасажирській будівлі (будівлю вокзалу) і павільйони; 
 пасажирській платформі (з навісами або без них); 
 переходах через залізничні колії (вокзальні переходи) на одному 

або на різних рівнях; 
 малих архітектурних формах та візуальній інформації. 

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 
(ПАТ «Укрзалізниця») – національний перевізник вантажів та пасажирів, 
метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних 
залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування та 
розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності галузі тощо, здійснює майже 50% 
пасажирських перевезень 18.  На сайті ПАТ «Укрзалізниця» 
представлена інформація про наявність («+») або відсутність («–») 
доступності об’єктів та послуг, які надаються маломобільним пасажирам 
19, зокрема: 
 кімнат для відпочинку; 
 зали очікування для інвалідів; 
 квиткових кас; 
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 кнопки (або пристрою) виклику касира та чергового по вокзалу; 
 гігієнічних кімнат; 
 ліфтів для користування маломобільних пасажирів; 
 пересувних установок для посадки/висадки, інвалідних візків; 
 пандусів і спусків;  
 парковочних місць для автомобілів, які перевозять маломобільних 

пасажирів. 
За цими параметрами доступність вокзального комплексу «Харків-
Пасажирський» оцінена на достатньо високому рівні (табл. 1). Проте 
виправлення «недоліків» ніяк не відображено у «планових заходах» 20. 

 
Таблиця 1 – Оцінка доступності залізничних вокзалів у 

містах-мільйонниках України 24 
Наявність об’єктів та послуг, які 

надаються маломобільним 
пасажирам 

Головні залізничні вокзали  
міст-мільйонників України 

Київ Харків Одеса Дніпро Львів 
Кімнатидля відпочинку – – – + + 
Зали очікування для інвалідів + + + + – 
Квиткові каси + + + + + 
Кнопки (або пристрої) виклику 
касира та чергового по вокзалу + – + + – 

Гігієнічні кімнати + + + + + 
Ліфти для користування 
маломобільних пасажирів + + – – + 

Пересувні установки для 
посадки/висадки, інвалідних візків + + + + + 

Пандуси і спуски + + + + + 
Парковочні місця для автомобілів, 
які перевозять маломобільних 
пасажирів 

+ + + + + 

 
В рамках наукової роботи розроблена «Матриця оцінки доступності 

вокзального комплексу», що стала науково-практичним розвитком кращих 
світових методик універсального дизайну. «Матриця оцінки доступності 
вокзального комплексу» є діагностичним інструментом, що розроблено 
для надання допомоги ПАТ «Укрзалізниця» і муніципалітетам у реалізації 
і просуванні принципів доступності. Це також дозволить встановити 



Ґендерна політика очима української молоді :                                        
ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, Харків, 2017 р. 

 

251 
 

базовий рівень доступності вокзального комплексу, визначити 
області/сфери і можливості для підвищення якості обслуговування 
пасажирів різного ступеня мобільності. 

Висновки. У результаті проведених досліджень: 
1) виявлено, що ДБН регламентовано проектування необхідних 

елементів вокзалу, а також забезпечення безпечного та зручного 
переміщення пасажирів, зокрема для маломобільних пасажирів. При цьому 
керівним принципом  проектування слід вважати відсутність бар’єрних 
місць  на  шляху пересування пасажирів цієїг рупии від привокзальної 
площі до пасажирських вагонів та у зворотному напрямку; 

2) проаналізовано підходи ПАТ «Укрзалізниця» щодо організації 
безбар’єрності для маломобільних груп пасажирів, в яких акцент зроблено 
лише на особах з інвалідністю (візочниках);    

3) розроблено «матрицю оцінки доступності вокзального комплексу» 
з параметрами: «безпроблемне пересування по прилеглій території»; «зона 
паркування автомобілів»;  «входи/виходи, двері»; «сходи і пандуси»; 
«коридори (переходи до платформ)»;  «туалети і душові кабінки»; «каси, 
камери схову, таксофони, банкомати»; «позначення (піктограми)»; 

4) проведено аудит архітектурно-просторової  доступності 
вокзального комплексу «Харків-Пасажирський». Виявлено «слабкі місця» 
щодо доступності для усіх маломобільних груп пасажирів. 

У підсумку, для ефективної реалізації Державної програми 
реформування залізничного транспорту необхідно здійснювати на користь 
універсальних архітектурно-просторових рішень, спрямованих на 
зменшення бар’єрів для подорожей (мобільності) не тільки для осіб з 
інвалідністю (візочніків), а й інших маломобільних груп пасажирів 
гендер+. 
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