ОЛЕКСАНДР ПАБАТ.
Місія здійсненна.
Він проти шрифту Брайля, проти жалості з висоти громадського судження і то"
го, щоб питання інвалідів вирішували люди, знайомі з проблемою виключно з ме"
тодичок.
Колись екстремал, колекціонер авто і зухвалий в спілкуванні політик Олександр
ПАБАТ, сьогодні більш відомий як фахівець з комунальної проблематики Бор"
щагівки, пропагандист здорового способу життя і борець за адаптацію простору
Києва під потреби інвалідів.
Міф про те, що люди не змінюються, зруйнований конкретним прикладом. Ми
спробували з’ясувати мотиви, здатні змусити людину, топ"інтерес якого полягав в
смакуванні новинок світових автосалонів, переключити увагу на міські проблеми ко"
мунально"побутового характеру і потреби людей із покаліченими долями.
– Олександре Вікторовичу, всі знайомі жур"
налісти, представники влади та просто кияни
сходяться на думці, що Пабат зразку 2014–2015
років, це дещо інша людина, не той, до якого ми
звикли за час інформаційної роботи в Київраді...
– Я не хочу говорити банальних речей про те, що
моя реальність розділилася на ДО і ПІСЛЯ. Два ро"
ки і вісім місяців я проживаю інше, як сказав один з
лікарів – бонусне життя. А якщо так, то тут для мене
принципово не схибити.
– Тобто все"таки не здалося, змінам є місце...
– Думаю, з надлишком. Близьке оточення теж
констатує певне перевтілення. Я довго прислухав"
ся до внутрішнього голосу і знаєте, зміг принаймні
для себе, чітко сформулювати, з чим пов’язана
зміна пріоритетів у
професійній діяль"
ності, наприклад...
Я інший депутат.
Нехай це прозву"
чить трохи егоїс"
тично, але для ме"
не сьогоднішнього
діяльність в рам"
ках округу – єдине,

чим я, будучи інвалідом першої групи, можу займа"
тися. Борщагівка, район, за яким я обираюся 13
років – єдиний район у Києві, який я пам’ятаю на"
впомацки. У самому прямому сенсі. І те, що люди
віддають за мене свої голоси – залізна мотивація
до того, щоб не скаржитися на життя, а працювати.
– Чи вважаєте Ви свій сьогоднішній стан ка"
рою або якимсь життєвим уроком?
– За те, що свого часу не погодився на угоду з
представниками блатного світу – мене позбавили
зору. Але своїх ворогів, як втім, і всіх, хто мене
оточує, я насамперед вважаю своїми вчителями.
Безумовно, найважливіші речі – пріоритети, спосіб
життя, світосприйняття – я переосмислив. Але го"
ловне, ніколи раніше не відчував себе таким затре"
буваним. До моїх зобов’язань перед людьми з ра"
йону, які довірили мені представляти їхні інтереси в
Київраді, додалася глобальна місія перед кількома
стами тисяч киян (за різними даними в столиці про"
живає 300–450 тисяч інвалідів).
– Я чула, що інформацію про інвалідів в умо"
вах проведення АТО не встигають оновлювати,
і реальна цифра підбирається до 450 тисяч...
– Як би не півмільйона... Але вони не “люди з об"
меженими можливостями” – це формулювання, що
використовуається тільки в країнах пострадянсько"
го простору. (Дана характеристика на 100% підхо"
дить до недбайливих чиновників з їх нескінченними
відписками). Інваліди – люди з підвищеними по"
требами. Будучи знайомим з керівниками про"
фільних організацій, просто акти"
вістами можу впевнено сказати –
всі вони люди неймовірної сили
духу, любові до життя й енергії.
Серед них немає ледарів. Вони
оптимісти! Плюс, давайте озвучу"
вати – скільки хлопців з пробле"
мами по здоров’ю повертається

зі Сходу України вже сьогодні. Державі, учасниці
військових дій, пора екстрено про це задуматися.
– Не буду кривити душею, з проблемою за"
безпечення інвалідів знайома дуже поверхне"
во. Але чула про державні та міські програми.
Для візочників, десь читала, ставлять пандуси.
Для незрячих – адаптують шрифтом Брайля
літературу та міські покажчики...
– Коли говорять про шрифт Брайля, мені смішно!
У 21 столітті, коли технології дозволяють читати
аудіо"книги, коли розроблено масу програм, що по"
легшують життя незрячим і вони активно викорис"
товуються в розвинених країнах – нашим інвалідам
по зору впарюють, інакше і не скажеш – шрифт, роз"
роблений на хвилиночку в 1820"х роках. Друкована
продукція на Брайлі – плацебо, яке звикли випису"
вати чиновники, імітуючи турботу про людей з проб"
лемами зору або його відсутністю.
– А що за технологія, яку називають «ас"
фальтним Брайлем»?
– Ще в 80"х роках минулого століття на тротуа"
рах, підлогах громадських місць країн Європи по"
чали встановлювати тактильні смуги і плити. За
своєю суттю – елементарні пристосування, ком"
плекси опуклостей, які значно поліпшують якість
життя інвалідам по зору. У громадському транс"
порті тоді ж і там же адаптували окремий вихід з
висувним пандусом для колясочників. Що у нас?
Стандартне: "Нам і без вас важко, а тут ще ви зі
своїми проблемами. Посміхаємося, махаємо, роз"
даємо продукцію з Брайлем – тобто продовжуємо
робити вигляд, що інвалідів не існує". Одна з пер"
ших ініціатив від Київського метрополітену – так"
тильна схема метро... Але щоб до неї дійти, сліпо"
му потрібен супроводжуючий... Виходить, що зно"
ву зроблено для галочки.
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Менше солодких слів –
більше користі. Для Борщагівки:

Планується:
Реалізація програми з впровадження тепло" та
енергозберігаючих технологій в дитячих закладах
Борщагівки, в соціальних закладах, будівлях, що на"
лежать до житлового фонду (заміна старих вікон,
дверей, утеплення фасадів, облаштування внутріш"
ніх мереж приборами обліку).

Зроблено:
Триває реалізація програми з комплексного утеп"
лення 281 школи Святошинського району. Нагадаю, що
у 2014 році навчальний заклад хоча і вдалося внести до
Регіональної програми з підвищення енергоефектив"
ності, втім передбачені кошти зависли на рівні казна"
чейства, не були використані та згодом списані. Вто"
мившись чекати допомоги від чиновників та держави,
ми, за сприяння депутата Київради Максима Микитася
та громадського діяча Володимира Левіна та їх гро"
мадської ініціативи «Добрі справи = », знайшли мож"
ливість відремонтувати школу за позабюджетні кошти.
Завдяки клопотання депутатів Олександра Третья"
кова та Олександра Пабата виділено 4 млн. гривень
бюджетних коштів на ремонтні роботи в ЗНЗ № 235.

1. Реалізація програми з впровадження
тепло" та енергозберігаючих технологій в ди"
тячих закладах Борщагівки, в соціальних за"
кладах, будівлях, що належать до житлового
фонду (заміна старих вікон, дверей, утеплен"
ня фасадів, облаштування внутрішніх мереж
приборами обліку).
2. Налагодження матеріально"технічного
забезпечення дитячих садків та шкіл Бор"
щагівки з боку міської влади та залучення ме"
ценатів, оголошення їх зонами, вільними від
регулярних зборів батьківських коштів.
3. Заміна старого фонду дитячих та спор"
тивних майданчиків району.
4. Вслід за благоустроєм озера Віра,
організація благоустрою місцевих зон родин"
ного дозвілля – парку Потапова та Юність.
5. Відновлення роботи бюветів, контроль

Планується:
Налагодження матеріально"
технічного забезпечення дитячих
садків та шкіл Борщагівки з боку
міської влади та залучення меце"
натів, оголошення їх зонами, віль"
ними від регулярних зборів бать"
ківських коштів.

за їх безперебійним функціонуванням.
6. Упорядкування стихійно розкиданих
нелегальних генделиків"наливайок.
7. Сприяння самоорганізації мешканців
багатоквартирних будинків, консультації в пи"
танні створення ними ОСНів та ОСББ для
спільного вирішення будинкових негараздів.
8. Розробка спецграфіка патрулювань
служби поліції заради безпеки та зниження
криміногенної обстановки в районі.
9. Залучення інвесторів та меценатів, що
готові розвивати інфраструктуру району (особ"
лива потреба в дитячих садочках) заради збе"
реження його самобутності.
10. Забезпечення бюджетного фінансу"
вання та розвитку Борщагівки на рівні цент"
ральних районів столиці.

Звіт про підготовку навчальних закладів
за 2014–2015 р.р.

Зроблено:
Див. таблицю праворуч.

Планується:
Упорядкування стихійно розки"
даних нелегальних генделиків"на"
ливайок.

Зроблено:
На громадських слуханнях, що
проводилися Святошинською РДА,
разом із підприємцями та активом
району, розроблюємо стратегію
упорядкування для тимчасових
конструкцій, що встановлені про"
тизаконно чи порушують громад"
ський порядок.

Планується:
Планується:
Заміна старого фонду дитячих та спортивних
майданчиків району.
Зроблено:
За період з червня 2014 року по вересень 2015:
Реконструйовано та оновлено елементами: 44
ігрові майданчики;
Встановлено нових: 22 ігрових майданчика, 13
спортивних зон для воркаута та 2 поля для гри в міні"
футбол та баскетбол (вул. Корольова, бул. Кольцова).
Шановні святошинці!

На ваші чисельні прохання, буде проведено реконструкцію швидкісного трамваю
на відрізку від зупинки Гната Юри до зупинки ЗАТ Кисневий завод, у зв’язку з чим з
липня 2015 року зміниться режим роботи швидкісного трамваю.
Ми домоглись виділення із бюджету міста на 2015 рік 10 мільйонів гривень на
заміну рейок, зарежимлення зупинок та ремонт вагонів.
На час робіт з реконструкції, буде
збільшено кількість автобусів за маршрутом швидкісного трамваю.
До вас, шановні святошинці,
прохання:
проконтролювати виконання робіт.

З повагою
Громадська організація
Олександра Пабата

Планується: Забезпечення бюджетного фінан"
сування та розвитку Борщагівки на рівні централь"
них районів столиці.
Зроблено:
12 років ми добивалися асфальтування ділянки
по вулиці Кучера біля пологового будинку №3 та
ринку Дніпро. Роботи розпочалися.
Ми відстояли виділення 10 мільйонів з бюджету на
заміну рейок, зарежимлення зупинок лінії швидкісно"
го трамваю від зупинки Гната Юри до ЗАТ Кисневий
завод, ремонт вагонів трамваю. Лобіювали внесення
адрес: вул. Ген.Потапова,10а, вул.Зодчих,32в,
бул.Кольцова,17г до міської програми із заміни
ліфтів. В чотирьох будинках проводиться капремонт
покрівель, ще в чотирьох – капремонт внутрішньо бу"
динкових мереж. Проектом рішення депутата Пабата
було ініційовано графік перевірки ЖЕКів Києва.
Громадська організація
Олександра ПАБАТА
тел. 331 331 5, www.pabat.com

Розробка спецграфіка патру"
лювань служби поліції заради без"
пеки та зниження криміногенної
обстановки в районі.

Планується:
Залучення інвесторів та меце"
натів, що готові розвивати інфрас"
труктуру району (особлива потре"
ба в дитячих садочках) заради
збереження його самобутності.

Зроблено:
За півтора роки на косметич"
ний ремонт під'їздів використано
майже 178 літрів фарби та 52
мішки побілки. Відремонтовано
перил, лав, східців на суму близь"
ко 80 тисяч гривень. Демонтовано
нефункціюючі сміттєпроводи в бу"
динках по бул.Кольцова (9,11),
замінено козирок над під'їздом по
вул.Корольова, 4.

Планується:
Сприяння самоорганізації меш"
канців багатоквартирних будинків,
консультації в питанні створення
ними ОСНів та ОСББ для спільного
вирішення будинкових негараздів.

Зроблено:
На підставі звернень жителів
району, запущені в роботу 1023
листи – запити, пов'язані з проб"
лематикою Святошинського райо"
ну. Проводяться регулярні кон"
сультаційні зустрічі з місцевими
жителями з питань створення
ОСНів та ОСББ.
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Стратегія розвитку Борщагівки
пишеться по"живому
З 2010 року я та моя команда працюємо
над стратегією розвитку нашого району. Бо
перш, ніж приступати до роботи – слід мати
чіткий план дій, незалежно від того, про
країну мова, про вулицю або окремо взятий
під’їзд.
Стратегія розвитку Святошинського райо"
ну пишеться по"живому, згідно заяв і звер"
нень місцевих жителів. Щось реалізовується,
щось доведеться відкласти на дальню поли"
цю... Але я аналізую, намагаюся зрозуміти,
що для людей актуальніше саме сьогодні.
Спочатку я дивувався, але потім звик до того,

наскільки різні пропозиції можуть надходити:
від ремонту поштової скриньки в окремо взя"
тому під’їзді до більш глобальних речей – як
то створення в районі арт"центру.
Об’єднавши зусилля, ми можемо зробити
так, що назва "Борщагівка" буде звучати гучно
та гордо (Оболонь теж не одразу будувалась).
А це і вища якість життя, і безпека, і зростання
вартості нашої нерухомості і гідна відповідь в
обличчя тим, хто жадає, щоб жителям було
якнайгірше, лише через те, що таким чином
легше маніпулювати, задурюючи пустими
словами та обіцянками".

Програма з асфальтування
весна–осінь 2015 року
Адреса
Бюджетні кошти
вул. Сім'ї Сосніних 2 А
вул. Генерала Потапова 1/5
вул. Генерала Потапова 4
Проїзна частина біля ринку Дніпро
Позабюджетні кошти
вул. Кучера 2,4,6
пр-т Леся Курбаса 1, 1А
пр-т Леся Курбаса 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г
пр-т Леся Курбаса 5, 5Б
вул. Генерала Потапова 1А, 1Б, 1В
вул. Генерала Потапова 10
парк ім. Генерала Потапова
вул. Ак.Корольова 1/2
вул. Ак.Корольова 3 - 7
вул. Ак.Корольова 4
вул. Ак.Корольова 6
вул. Ак.Корольова 8
вул. Ак.Корольова 10, 10Б
вул. Ак.Корольова 11/1
вул. Картвелішвілі 5 - 5В
вул. Сім'ї Сосніних 2 Б, 2В
вул. Сім'ї Сосніних 2/1
вул. Сім'ї Сосніних 16
вул. Сім'ї Сосніних 12
вул. Генерала Потапова 6,8, 10А
вул. Ак.Корольова 1А, 3А

Пл. асф., м.кв.
402,2
290,85
1600
6800
378,7
162,92
792,09
144,74
295,89
179,18
26,4
136,79
409,62
34,8
35,21
243,23
426,7
162, 27
582,67
1236,64
126,15
192,46
9,8
118
76,4

Звіт про адресне використання
депутатських коштів за 2015 рік
Навчальний
заклад

Адреса

Сума, грн.

Придбання меблів
ДНЗ № 203

вул. Зодчих, 22а

4 999,95

ДНЗ № 469

вул. Зодчих, 10а

6 400,00

ДНЗ № 277

вул. Кучера, 8а

5 380,00

СЗШ № 281

бул. Кольцова, 7б

11 268,00

ДНЗ № 390

вул. Ак. Корольова, 9в

7 500,00

ДНЗ № 127

бул. Кольцова, 24б

6 879,96

ДНЗ № 145

бул. Кольцова, 20б

9 996,00

ДНЗ № 547

вул. Корольова, 8а

5 550,00

СЗШ № 205

пр-т. Леся Курбаса, 10д

12 000,01

СЗШ № 206

пр-т. Леся Курбаса, 9а

12 000,01

СЗШ № 235

вул. В.Кільцева, 1б

9 960,00

Придбання вікон
СЗШ № 13

вул. Г.Потапова, 3

16 600,00

СЗШ № 197

вул. Г.Потапова, 12

18 500,01

Придбання ігрових наборів та меблів
ДНЗ № 571

вул. Картвелішвілі, 5в

5 430,00

Придбання посуду
CЗШ № 196

вул. Зодчих, 22

10 100,00

Придбання килимів
ДНЗ № 257

вул. Кучера, 4а

4 920,00

Придбання халатів
ДНЗ № 785

вул. Симиренка, 2а

4 999,95

Придбання ковдр дитячих
ДНЗ № 219

бул. Кольцова, 7а

5 000,00

Всього 157 483,89

Планується:
Вслід за благоустроєм озера Віра, ор"
ганізація благоустрою місцевих зон родин"
ного дозвілля " парку Потапова та Юність.

Зроблено:
Проектом рішення депутата Пабата при"
своєно статус скверу території біля озера
Віра, до програми економічно"соціального
розвитку Києва закладений його благо"
устрій. Вимагаємо від влади повернути кия"
нам кінотеатри ім.Довженка та Кристал.
Ставимо питання про встановлення гро"
мадських вбиралень в зонах громадського
відпочинку на Борщагівці.
Сьогодні вже проводяться роботи з онов"
лення громадської вбиральні, благоустрою
та ландшафтного дизайну в парку Юність.
Громадську вбиральню у парку Потапова
внесли в чергу на наступний, 2016 рік, як і
реконструкцію бювету на В.Кучера,7.
Розпочато проект "Яскрава Борщагівка",
в рамках якого учні 9–11 класів шести шкіл
району, будуть змагатися хто цікавіше роз"
малює виділений під змагання фасад малих
конструкцій району. Мета акції не тільки
зробити Борщагівку затишнішою, а привчи"
ти молодь до праці та привити культуру бе"
режного ставлення до власного простору,
двору, під'їзду.
У рамках місячника благоустрою Свято"
шинського району 2015:
" Встановлено 25 нових лав, відремонто"
вано 13.
" Завезено 45 тон піску.
" Завезено 144 тони ґрунту для клумб.
" Встановлено 1,2 км нових заборчиків.

Планується: Відновлення роботи бюветів,
контроль за їх безперебійним функціонуванням.
Зроблено:
Проведено реконструкцію бювету в парку
ім.Потапова, благоустрій на прилеглій території.

Олександр ПАБАТ – наш Борщагівський депутат !

Громадська організація
Олександра ПАБАТА
тел. 331 331 5, www.pabat.com
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ОЛЕКСАНДР ПАБАТ. Місія здійсненна.
Продовження. Початок на стор.1
– Списують бюджети на програми?
– Можливо. Але я бачу першопричину в іншому.
Здоровий глузд інваліда і людини з ідеальним здо"
ров’ям – абсолютно різний. Повірте, я можу говори"
ти про це з абсолютною впевненістю, оскільки побу"
вав і в статусі безтурботного марнотратника життя, і
інваліда першої групи. У вас є велика чи маленька за
розміром, але улюблена пара взуття?
– Звичайно є. І не одна.
– Тобто ви знаєте, що якщо надіти ті, що тиснуть –
слід скоротити пересування, а ще краще просто кра"
сиво сидіти на одному місці. Якщо ту, що завелика –
можна що"небудь підкласти. Інваліди так пристосову"
ються 24 години на добу і абсолютно до всього.
– Ви депутат, якщо не помиляюся, років 10–12,
чому не озвучували ці проблеми раніше?
– 13 років депутат. І 11 з них – не озвучував! І
знаєте чому? Ну не може людина абсолютно здоро"
ва, яка не вміє цінувати такі прості речі, як здорові
очі, ноги, руки, зрозуміти глибину глибин безодні.
Можна скільки завгодно зав’язувати очі і чесно пере"
суватися на дотик – але це взагалі не рівнозначно то"
му, як бути тотальником – абсолютно незрячим.
Я з великою недовірою ставлюся до людей, які випи"
сують з методичних посібників головні тези про забез"
печення людей, підкреслюю – з підвищеними потреба"
ми, а потім віщають про них з турботливим виглядом.
Проблеми мають озвучувати самі інваліди. Тоді
було б менше таких ганебних фактів, як оптимізація
навчальних закладів для сліпих або спроби віджиму
приміщень УТОСу (Українське товариство сліпих) ...
– Ви маєте на увазі, що здорова людина ніко"
ли не буде ефективним представником інтересів
інвалідів?
– У дуже рідкісних випадках. За умови, що є
досвід у сфері, навички взаємодії з такими людьми.
Нами. Києву пощастило – Департамент соціального
захисту очолив фахівець, профі Юрій Крикунов, який
кілька десятиліть працює в сфері протезування. За
останній рік ми обговорили безліч ініціатив та вислу"
хали масу пропозицій. Сьогодні оформлюємо напра"
цювання в єдину концепцію – і
можна приступати до ре"
алізації. Я навіть думаю прес"
конференцію зібрати з цього
приводу, як ніяк, перші кроки
назустріч. І провести її в абсо"
лютній темряві, з пов’язками
на очах, щоб кожен гість хоч
на кілька хвилин замислився.
Але подібного роду взає"
модії – швидше виключення.
Середньостатистичний укра"
їнський чиновник упевнений –

не потрібно розробляти, закупову"
вати, адаптувати, фінансувати...
Застій вітчизняних інновацій у
сфері адаптації життєвого просто"
ру інвалідів – неможна порівнювати
навіть з болотом. Є окремі ен"
тузіасти, які випускають свою про"
дукцію, але вони на межі виживан"
ня, а самі інваліди через мізерні
виплати, не в змозі дозволити собі
утримання собаки"поводиря, не те
що гаджети. Питання про дефіцит
пандусів піднімав зовсім нещодав"
но – колеги підтримали мій проект
рішення про обов’язкове забезпе"
чення пандусами об’єктів соціаль"
ної інфраструктури. Але розпочати
запропонував з будівлі Київради – на особистому
досвіді переконався, що тільки для того, щоб потрапи"
ти в будівлю і подати звернення, інваліду потрібно
подолати 12 перешкод. Більшість програм різних
рівнів за фактом не працюють або функціонують в
неприпустимо уповільненій формі.
– Наскільки часто до Вас, як депутата або
громадського діяча, звертаються профільні
громадські організації, що займаються проб"
лемами інвалідів?
– Найчастіше проблеми, що озвучуються, пов’язані
з тим, що людям не дають працювати і самостійно
себе забезпечувати – відбираючи рибу, виривають з
рук вудку, в замін не пропонуючи навіть рогатки.
Неймовірною відвертістю стали для мене 18 заяв від
профільних організацій, що надійшли за останній
місяць на адресу Комітету Верховної Ради у справах ве"
теранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю,
Департаменту соцзахисту КМДА, депутатської прий"
мальні. Різними словами, але в них йдеться про одне –
про те, що депутат Пабат має представляти інтереси
людей з особливими потребами у міській раді. Мені
фактично довірили не просто взяти участь у нинішніх
виборах, а поставили завдання пройти і працювати над
втіленням тих програм, що ми разом розробляли ос"
танні рік–два. Це колосальна відповідальність без пра"

ва підвести людей і чергове підтвердження того, що я
можу бути корисний.
– У чому суть програм та інновацій, про які Ви
говорите, чи здатні вони якісно поліпшити життя
інвалідів?
– Основа концепції – місто без перешкод і мож"
ливість відчувати себе повноцінними учасниками сто"
личного життя, руху. Тут і згадані тактильні елементи
на тротуарах, що полегшують навігацію, бордюри зі
спуском, світлофори зі звуковим супроводом, адап"
тація метро і наземного громадського транспорту.
Одна з принципових позицій – впровадження посвід"
чення інваліда міжнародного зразку, бо сьогодні це
папірець, який не визнає цивілізований світ. Але голо"
вний акцент – на створенні спеціальних умов для са"
мореалізації, ведення бізнесу. З максимальним спро"
щенням при мінімальній бюрократії. І звичайно ж
інформаційна політика, розрахована на всіх, кому ви"
пала удача (а це реально удача) бути здоровими.
Пора зробити звук голосніше і заявити, що у нас
не обмежені можливості, а особливі, підвищені по"
треби. Нам не потрібна жалість, просто вичистіть з
себе байдужість. Інше ми зробимо самі, адже вижи"
вати і боротися – для нас не подвиг, а будні.
Бесіду вела Марія Сальникова

Програма з адаптації міського простору
та умов життя в столиці для людей з підвищеними
потребами, а не обмеженими можливостями
1. Адаптація міського середо
вища:
– Використання тактильної плит
ки і тактильних направляючих стрі
чок у пішохідних зонах вулиць і гро
мадських місць;
– Обладнання бордюрів з'їзда
ми в місцях, де передбачено пере
хід через проїжджу частину;
– Обладнання пандусами об'єктів
соціальної інфраструктури (згідно з
рішенням Київради від 11.06.15
N 625/1489, ініційованого А.В.Паба
том) на першому етапі, потім – всіх
об'єктів громадського користування;
– Обладнання найбільш жвавих
перехресть світлофорами зі звуко
вим супроводом.
2. Забезпечення мобільності:
– Забезпечення всіх маршрутів
наземного громадського транс
порту рухомим складом, адаптова
ним для колясочників на одному з
входів / виходів до салону, спец
майданчиками в салоні;
Громадська організація
Олександра ПАБАТА
тел. 331 331 5, www.pabat.com

– Київський метрополітен:
адаптація до потреб інвалідів входів
/ виходів до станцій, використання
тактильної плитки і тактильних на
правляючих стрічок в пішохідних
зонах метрополітену, маркування
спец місць для інвалідів;
– Запуск проекту соціального
таксі;
– Створення спецСТО для пере
обладнання стандартних автомобілів
відповідно до потреб інвалідів.
3. Створення сприятливого
клімату для ведення бізнесу:
– Введення пільгового оподат
кування для підприємців з інвалід
ністю;
– Створення митних привілеїв;
– Введення пільгових ставок на
оренду приміщень для бізнесу, за
снованого інвалідами;
– Впровадження посвідчення ін
валіда міжнародного зразку, імп
лементація статусу з Євросоюзом
(за аналогією з водійським по

свідченням).
– Впровадження інституту (окре
мого управління, посади уповнова
женого), що займається проблема
ми людей з підвищеними потреба
ми на рівні міста, координація діяль
ності вже існуючих профільних гро
мадських міських організацій, ана
ліз
діяльності
всеукраїнських
(УТОС, УТОГ та інші).
4. Реформування системи
освіти для інвалідів.
– Впровадження інклюзивної
освіти для дітей;
– Створення вечірніх шкіл,
курсів профорієнтації для дорос
лих, працюючих людей з підвище
ними потребами.
5. Створення пакету інфор
маційних заходів для формуван
ня громадської думки в кате
горії:
«Інваліди – люди не з обме
женими можливостями, а з під
вищеними потребами».

Олександр ПАБАТ – депутат Київради від Борщагівки!
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