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 Вулиця — це громадський простір яким 
користуються практично всі мешканці міста 
більшість часу. Вулицями ходять, їздять, на ву-
лицях проводять час. В будинках, що формують 
вулиці люди живуть. 

 Коли йдеться про оновлення вулиць ми 
частіше за все чуємо про плани міста з “ремонту 
доріг, тротуарів, проїздів”. Але вулиця - поняття 
значно ширше. Коли ми зводимо його до “ре-
монту доріг”, отримуємо вулиці, на яких не хо-
четься ходити, проводити час. До того ж, коли 
пішохідна інфраструктура, зупинки громадсько-
го транспорту і озеленення робиться по “залиш-
ковому принципу”, місто не стає доступним для 
всіх його мешканців, зокрема маломобільних 
груп населення. 

 Маломобільні групи населення (МГН) — 
це люди, що відчувають труднощі при самостій-
ному пересуванні, одержанні послуги, необхід-
ної інформації або при орієнтуванні в просторі. 
Таким чином це не лише люди з інвалідністю, 
що пересуваються на візках. Це і діти, і вагітні, і 
літні люди, люди що мають тимчасові проблеми 
зі здоров’ям, люди що несуть валізу, люди що 
мають проблеми з зором, люди, що супрово-
джують особу з інвалідністю, тощо. Насправді за 
різними підрахунками з 30% до 50% користува-
чів вулиць є в тій чи іншій мірі маломобільними. 

 Місто, що є доступним, зручним і безпеч-
ним для МГН є доступним, зручним і безпечним 
для всіх. Відтак, влаштовуючи пішохідну інфра-
структуру в зручний для МГН спосіб, ми отриму-
ємо місто, в якому зручно і приємно ходити піш-
ки та їздити громадським транспортом. Місто, 
де немає заторів, оскільки потреба в викорис-
танні авто для особистих потреб є мінімальною 
і не дає переваг порівняно з іншими способами 
пересування. 

вступ
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 Інклюзивним вважається лише середо-
вище, яким можуть користуватися всі без винят-
ку люди. Уявіть собі, наприклад, як незрячий у 
супроводі собаки-поводиря з валізою на коле-
сиках йде містом в потрібному йому напрямку. 
Або як людина на електровізку, паралізована 
на кшталт Стівена Хокінга, за допомогою двох 
пальців керує джойстиком, і без жодного супро-
воду пересувається містом з парку через міст 
до пішохідної зони. Коли будівля залізничної 
станції не має жодної сходинки, а просто ніби 
перетікає з рівня в рівень, помічаєш наскільки 
примітивно облаштовувати всі ці “пандуси” в 
новобудовах замість створення від початку без-
бар’єрного простору для всіх. Приклади взяті з 
особистих спостережень авторів довідника за-
кордоном. Відтак, можливо і в нашому місті в 
один день такі приклади стануть можливими. 

ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗІЯ?
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Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 
в статті 19 наголошує на тому, що особи з інва-
лідністю мають мати самостійний спосіб життя 
й залучення до місцевої спільноти*

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах 
перебуває на території України, гарантуєть-
ся свобода пересування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлю-
ються законом.

“Держави-учасниці цієї Конвенції визнають рів-
не право всіх осіб з інвалідністю жити у звичай-
них місцях проживання, коли варіанти вибору є 
рівними з іншими людьми, і вживають ефектив-
них і належних заходів для того, щоб сприяти 
повній реалізації особами з інвалідністю цього 
права та повному включенню й залученню їх 
до місцевої спільноти, зокрема забезпечуючи, 
щоб:

a) особи з інвалідністю мали можливість виби-
рати нарівні з іншими людьми своє місце про-
живання й те, де й з ким проживати, і не були 
зобов’язані проживати в якихось визначених 
житлових умовах;

b) особи з інвалідністю мали доступ до різно-
го роду послуг, що надаються вдома, за місцем 
проживання, та інших допоміжних послуг на 
базі місцевої спільноти, зокрема персональної 
допомоги, необхідної для підтримки життя в 
місцевій спільноті й включення до неї, та з ме-
тою недопущення ізоляції або сегрегації від міс-
цевої спільноти;

c) послуги та об’єкти колективного користуван-
ня, призначені для населення в цілому, були 
рівною мірою доступні для осіб з інвалідністю і 
відповідають їхнім потребам.”

*Україна ратифікувала Конвенцію ООН про пра-
ва осіб людей з інвалідністю у кінці 2009 року

Проте на практиці МГН мають обмежений до-
ступ, або не мають доступу взагалі до переваж-
ної кількості громадських об’єктів в місті. Біль-
шість об’єктів мають облаштовану доступність 
лише формально. Основними недоліками наяв-
них пандусів є:

Неправильний ухил

Відсутність перил

Слизький пандус

Такі проблеми зазначаються в переважній кіль-
кості звітів щодо доступності для МГН. Інтерв’ю з 
представниками МГН говорять також про повну 
непристосованість пересування МГН вулицями 
внаслідок відсутності сприятливих для викори-
стання МГН понижень на пішохідних переходах 
і 15см бордюри в місцях заїздів транспорту че-
рез тротуари. 

Щодо тактильного ознакування говориться рід-
ше, оскільки за відсутності такого ознакування 
в українських містах, незрячі навіть не вміють 
користуватися такою системою знаків. Винятки 
становлять незрячі, що мають досвід користу-
вання тактильним ознакуванням закордоном. 

ДОРОГОВКАЗ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

вступ
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Сучасний міський простір повинно однаково 
забезпечувати право на зручне пересування 
ним для всіх груп населення. Саме поняття до-
ступності і визначає цей рівень зручності пере-
сування для пішоходів, водіїв, візочків з дітьми 
та людей з інвалідністю на всьому шляху їх пе-
ресування.  Найкращим способом забезпечити 
доступність міста є дотримання принципів  уні-
версального дизайну. 

Принципи універсального дизайну: 
Простір повинен бути рівноправним, гнучким та 
простим у використанні
інформація про нього має легко та ефективно 
сприйматися
дає право на помилку, тобто людина легко може 
повернутись назад якщо звернула не туди
пресування дається легкими зусиллями, як для 
матері з візочком так і для звичайного пішохода
наявність необхідного розміру, місця і простору

Щоранку людина яка використовує інвалідний 
візок задається питаннями:

Де знайти інформацію щодо доступності об’єк-
ту інтересу

Чи є ця інформація достовірною?

ЩО ОЗНАЧАЄ ДОСТУПНІСТЬ?

В цьому їм допомагає онлайн мапа wheelmap.
org. Мапа дає можливість динамічно доповню-
вати інформацію щодо доступності тих чи інших 
об’єктів, шляхів, громадського транспорту.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАТАЛОГОМ?

Цей довідник містить описову та графічну ін-
формацію щодо планування пішохідної інфра-
структури згідно існуючих норм планування в 
Україні, Львові та вдалих міжнародних прикла-
дів (каталог),  а також з кошторисів та креслень 
архітектурних рішень до кожного розділу.

Довідник складається з трьох частин:
Каталогу з описом та зображеннями плануван-
ня. 
Креслень архітектурних рішень до кожного 
описового розділу. 

Кошторису архітектурних рішень до кожного 
розділу. 

ДЛЯ КОГО СТВОРЕНИЙ ДОВІДНИК?

Управлінців органів місцевого самоврядуван-
ня та державної влади, громадські активістів і 
представників громадських організацій, бізнес 
організації, архітекторів, містопланувальників, 
урбаністів та для всіх зацікавлених осіб у питан-
нях інклюзії.  







РОЗДІЛ 1

ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ

Всі пішохідні переходи міста повинні бути пристосовані для 

пересування всіма людьми, в тому числі МГН
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Ширина пішохідного переходу 

Розрахунок ширини пішохідного 
переходy

З врахуванням інтенсивності пішохідного руху 
1 метр на кожних 500 пішоходів на годину, але 
не менше 4 метрів. Таке саме за шириною пони-
ження має мати і острівець безпеки.

*ДСТУ 2587:2010, п.7.2.15

Пішохідний перехід є логічним продовженням 
пішохідної зони тротуару. Відтак, як мінімум на 
всю цю зону варто  поширювати пониження пе-
реходу.

Для прикладу, перехід біля Оперного театру 
через вул.Городоцьку має недостатню ширину, 
відтак занадто велика кількість людей накопичу-
ється на сторонах переходу і острівці безпеки.
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Антикишені на переходах

При влаштуванні чокерів мінімальна довжина 
крайових острівців трапецієподібної форми ста-
новить 6 м у напрямку руху. Максимальна ши-
рина чокера становить 2,4 м (що уможливлює 
організоване паркування за чи перед чокером).

*Проект ДСТУ “Засоби заспокоєння руху”, п.7.6.4

В випадках, коли на вулиці є паркування в край-
ній правій смузі,  з метою покращення видимості 
пішохода з-за припаркованих авто та зменшен-
ня довжини переходу може бути облаштована 
так звана анти-кишеня, у вигляді чокера.

Розмітка пішохідного переходу

ДСТУ 2587:2010, п.7.2.15

ДСТУ 2587:2010, п.7.2.15 дуже чітко визначає 
розмітку різного типу переходів. Проте наявні 
випадки, коли на нерегульований перехід до-
ставляють згодом світлофор, але не змінюють 
розмітку. Такі випадки є небезпечні тим, що 
слабозряча або просто неуважна людина може 
ідентифікувати розмітку як нерегульований пе-
рехід і вирушити на забороняючий сигнал світ-
лофора. 
Розмітка має чітко відповідати виду світлофо-
ра, якщо на нерегульований перехід доставили 
світлофор - розмітка має водночас бути змінена.
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Підвищені переходи

На пішохідних переходах поблизу навчальних 
закладів, а також в місцях інтенсивного пішохід-
ного руху можуть влаштовуватись підвищення 
проїзної частини до рівня тротуарів. 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.5

Підвищені пішохідні переходи можуть бути об-
лаштовані на вулицях, включно з магістральни-
ми, за умови інтенсивності менше 10 000 авто/
добу.

*Проект ДСТУ “Засоби заспокоєння руху”, т.5.2

Піднесені пішохідні переходи влаштовують:
- біля дитячих дошкільних закладів та шкіл;
- поблизу місць або зон масового відпочинку;
- у житлових зонах.

*Проект ДСТУ “Засоби заспокоєння руху”, п.6.2.3

Максимальний поздовжній похил поверхні 
спряження між тротуаром та піднесеним пере-
хрестям (піднесеним пішохідним переходом) 
становить 60 ‰. 

*Проект ДСТУ “Засоби заспокоєння руху”, п.7.2.2

Ознакування переходу з точки зору розмітки за-
лишається таким самим, але додається попере-
джуючий дорожній знак 1.11 “Пагорб”.

Один з перших прикладів вдалого облаштуван-
ня підвищеного пішохідного переходу є перехід 
через вулицю Січових Стрільців у Львові, що по-
єднує корпуси ЛНУ ім.Франка.

При влаштуванні підвищеного переходу обов’яз-
ково потрібно передбачати водовідведення. Во-
довідведення можна влаштувати у вигляді жолоба 
накритого  дренажними решітками, з проміжками 
не більше 1,5 см. Вдалі приклади облаштування 
водовідведення є в Женеві (на фото).
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Підвищення проїзної частини 
(ухил) рекомендується облашто-
вувати поза межами транзитної 
зони тротуару (за рахунок шири-
ни технічного тротуару, газону та 
технічної зони тротуару.
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Острівці безпеки

Острівці безпеки для пішоходів слід влаш-
товувати на нерегульованих переходах та, за 
можливості, на регульованих. Не допускається 
облаштування нерегульованих переходів без 
острівців на вулицях, які мають 2 і більше смуг 
руху в одному напрямку.
Для підвищених острівців необхідно передба-
чити пониження бордюру для безперешкодно-
го руху МГН.

За можливості, поза межами траєкторій руху 
пішоходів та велосипедистів, на острівцях без-
пеки рекомендовано влаштовувати озеленення 
що не перешкоджає видимості для учасників 
руху.

Стандарти вуличної інфраструктури Цюриха 
пропонують облаштовувати острівці безпеки (та 
міні-острівці) на вулицях з лише двома смугами 
руху як альтернативний варіант заспокоєння 
руху на довгих прямих ділянках вулиць.

Як правило, острівець має мати бордюр висо-
тою 15 см виключно перпендикулярно до руху 
авто для уникнення заїзду авто на острівець. З 
боку пішохідного переходу не варто облаштову-
вати будь-які пандуси, а вартує влаштувати пішо-
хідну зону острівця в рівень проїзної частини. 
Якщо острівець має значну площу і проектант 
приймає рішення все ж підвищувати рівень пі-
шохідної частини до рівня бордюру, то перепад 
висоти буде вимагати похилої. Відтак на самому 
острівці має бути достатній простір (площа), на 
якому людина на інвалідному візку чи з дитячим 
візком не скотиться мимоволі на проїзну части-
ну. Такий горизонтальний майданчик має бути 
розміром не менше, ніж 1,5х1,5 метрів, без вра-
хування довжини похилої між рівнем підвище-
ного острівця і проїзною частиною.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.5
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Трикутник видимості пішохідних 
переходів

На наземному пішохідному переході, в разі від-
сутності забудови, повинен бути забезпечений 
трикутник видимості не менше ніж 50 м х 10 м. У 
зоні трикутника видимості не допускається роз-
міщення споруд і зелених насаджень заввишки 
більше ніж 0,5 м.

Для покращення видимості в практиках євро-
пейських міст широко застосовуються антики-
шені на пішохідних переходах та перехрестях. У 
Львові відсутність впровадження таких рішень 
призводить до запарковування пішохідних пе-
реходів та перехресть автомобілями, що ство-
рює додаткові проблеми МГН.

Важливо щоб в межах трикутника видимості пе-
рехрестя не було припаркованих авто. За наяв-
ності ризику паркування що зменшує видимість 
переходу варто на пішохідних переходах влаш-
товувати антикишені.

В стандартах міста Берн (Швейцарія) антикише-
ня, створена за допомогою розмітки і стовпців 
дозволяє без значних витрат покращити безпе-
ку пішоходів і зберегти можливість паркування 
впритул до переходу.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.11.1
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Водовідведення

Контрастне освітлення

На пішохідних переходах з боку припливу по-
верхневих вод слід передбачати дощоприймаль-
ні колодязі.

Відведення поверхневих стічних вод рекоменду-
ється забезпечувати шляхом комплексного вирі-
шення питань організації рельєфу і влаштування 
відкритої або закритої систем водовідведення.

Пішохідні переходи повинні мати переважно 
контрастне зовнішнє освітлення.

*ДБН В.2.5-75:2013, п.8.10.1

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.5

Ефективність водовідведення підвищується та-
кож влаштуванням скерування води за допомо-
гою мінімального жолобу біля бордюру.

Наявність такого освітлення додатково інфор-
мує учасників руху про наближення до переходу 
та покращує видимість пішоходів як на переході 
так і при наближення до переходу
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Відстань між переходами

Як правило відстань між переходами має бути 
не менше 250-300 метрів на магістральних ву-
лицях і 150 метрів на житлових вулицях.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.5

Норма має досить суперечливий характер. Чима-
ло незручностей мають пішоходи від недостат-
ньої кількості чи невдалого розміщення пішохід-
них переходів. Для МГН критичним є мінімальне 
відхилення від курсу, оскільки стан здоров’я може 
не дозволяти пройти багато.

Вулиця І. Виговського, Львів 2+2 смуги, 600м між переходами

Єлисейські Поля, Париж 5+5 смуг, максимум 140м між переходами
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Відстань до зупинки громадського 
транспорту

Обладнання перехресть пішохідними 
переходами

Пішохідний перехід має бути розміщений біля 
зупинки громадського транспорту на відстані не 
менше 5 метрів.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.2

На магістральних вулицях зупинки громадсько-
го транспорту слід максимально наближати до 
регульованих пішохідних переходів за наявності 
таких.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.3

Перехрестя вулиць рекомендується облаштувати пі-

шохідними переходами через всі підходи до перехре-

стя. Доцільність відсутності облаштування одного або 

кількох переходів може бути продиктована лише роз-

ташуванням пунктів тяжіння пішоходів.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.3

На вулиці Городоцькій сталася прикра ситуація, коли 
людина загинула внаслідок того, що переходила там, 
де авто зупиняються на світлофорі, але перехід обла-
штований не напряму через світлофор, а через три пе-
реходи “літерою П”. Так переходили там чимало людей, 
але загибла не могла зауважити переключення світла 
світлофора для авто. Цю ситуацію пізніше виправили 
рішенням доставити пішохідні секції до переходу, чим 
легалізували фактично існуючий перехід.
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Доступність переходу для МГН

На межі тротуару або пішохідної доріжки з пі-
шохідним переходом необхідно облаштувати 
пандуси, або виконати весь пішохідний перехід 
в одному рівні з тротуаром або проїзною части-
ною.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.6

У Світі зустрічаються різні способи облаштуван-
ня пандусів на підходах до пішохідного переходу: 
трискатні (стандарт), односкатні (коли по боках є 
обмеження: знаки, урни) і двоскатні (коли обме-
ження є лише з одного боку).

Підходи до переходів через смуги озеленення як 
правило прийнято робити з плавними лініями ви-
ходу з переходу. 

Проте, якщо за смугою озеленення є велодоріж-
ка, варто скерувати пішоходів по якомога корот-
шій траєкторії через велодоріжку. 

Приклади якісного облаштування понижень з Женеви
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Покриття проїзної частини перед 
переходами

Покриття переходів

На магістральних вулицях перед пішохідним пе-
реходом необхідно влаштувати покриття з кое-
фіцієнтом зчеплення шин з поверхнею не менше 
ніж 0,6, а на житлових вулицях не менше ніж 0,5.

Покриття наземного пішохідного переходу повинно 

відрізнятися від покриття тротуару і проїзної частини.

Підходи до переходів повинні, а покриття пішохідного 

переходу можуть містити тактильні елементи для орі-

єнтації осіб з порушеннями зору.

Також підходи повинні відрізнятись тактильно від по-

криття тротуару та проїзної частини.

Напрямні доріжки, та інші штучні нерівності для орієн-

тування осіб з порушенням зору необхідно влаштову-

вати згідно з спеціальним ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.15

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.15

*ДБН В.2.3-5:2018, п.8.7

Покриття пішохідного переходу має бути гладким (з 
мінімальними швами), неслизьким. Перепони (напри-
клад, трамвайні рейки) мають бути максимально ніве-
льовані покриттям.

Велика складність виникає з розрахунком коефіцієн-
та зчеплення для мощення з натурального каменю. 
Бруківка має різну форму, структуру камня, рівність 
поверхні. В мокрому стані бруківка гарантовано не 
витримує нормативів, проте їдуть по ній зважаючи на 
нерівності, переважно повільніше ніж розрахункова 
швидкість руху на вулиці. 
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Тактильне ознакування для людей з 
порушеннями зору

Попереджувальна тактильна смуга повинна 
мати ширину відповідно до ширини пішохід-
ного переходу. Попереджувальна тактильна 
смуга обов’язково встановлюються паралельно 
бар’єру у місцях пониження бордюрного каме-
ню перед виходом на пішохідний перехід.

Покриття наземного пішохідного переходу по-
винно відрізнятися від покриття тротуару і про-
їзної частини. 

В місці початку пішохідного переходу інформа-
ційна тактильна смуга наноситься перпендику-
лярно до попереджувальної тактильної смуги. 
Інформаційна тактильна смуга може бути нане-
сена по всій ширині пішохідного шляху.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.6

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.6

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.17

Обмеження заїу авто через перехід

ноді стаються прикрі випадки, коли авто через 
перехід незаконно потрапляють в пішохідну 
зону. Для уникнення також ситуації застосову-
ються обмежувачі для в’їзду авто. Проте для того, 
аби такі обмежувачі не створювати перепон ін-
шим учасникам руху, зокрема МГН, розміщення 
обмежувачів має відповідати певним нормам.

- висота обмежувачів мінімум 0,8 м
- ширина обмежувача мінімум 0,25 м
- відстань між обмежувачами мінімум 0,9 м
- контрастне ознакувальне маркування на 
  обмежувачах
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Адаптація наявних підземних та 
надземних переходів до потреб МГН

Підземні і надземні переходи

Пішохідні переходи в різних рівнях з проїзною 
частиною вулиці слід влаштовувати на магістра-
лях безперервного руху,  місцях входу до швид-
кісного трамвая, метрополітену чи поїздів, на 
вулицях де облаштування таких переходів обу-
мовлено рельєфом, а також з магістральними 
залізничними лініями. 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.6

Адаптація підземних переходів для потреб МГН 
є не лише буде дороговартісною, але й містить 
багато ризиків щодо користування обладнан-
ням. Відтак замість адаптації в світі прийнято ро-
бити альтернативу підземному переходу.

Найкращою альтернативою підземному пере-
ходу є облаштування дублюючого наземного 
переходу, в випадку 4 і більше смуг руху - регу-
льованого пішохідного переходу.

У всіх інших випадках облаштування підземних 
і надземних переходів на вулицях міста не є до-
цільно.
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Висота розміщення пішохідних 
світлофорів

Спеціальні пристрої в підземних/
надземних переходах

Висота встановлених світлофорів від нижньої 
точки корпусу до поверхні проїзної частини по-
винна становити для пішохідних світлофорів — 
від 2,0 до 2,5 м.

Пішохідні переходи в різних рівнях повинні 
мати спеціальні пристрої (ліфти, пандуси, тощо) 
для руху МГН.

*ДСТУ 4092-2002. Світлофори дорожні, п.7.18

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.11

На проспекті Свободи пішохідна секція світло-
фора висить на висоті 4 метри, що створює нез-
ручності для пішоходів.

Рекомендується облаштування доступного для 
самостійного використання МГН пандусу (де-
тальніше в розділі 9), оскільки ліфт може бути 
важкий в обслуговуванні і не доступний 24 го-
дини на добу.
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розділ 1 / Пішоходні переходи

Кнопки виклику сигналу на 
регульованих переходах

Звукові сигнали

Регульовані пішохідні переходи необхідно об-
лаштовувати звуковими сигналами переходу 
проїзної частини.

Кнопка переключення світлофора на вимогу 
має бути доступною для МГН. Стійка світлофора 
(або додаткова стійка) має знаходитись в межах 
підходу до світлофора на твердому покритті, 
висота кнопки не має перевищувати позначку 1 
метр.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.4.6

*ДСТУ 4157-2003. Засоби технічні периферійні 
автоматизованих систем керування дорожнім 
рухом

Всі світлофори повинні мати направлений полі-
фонічний звуковий супровід у всі боки переходу.
«Клацальні» звукові сигнали (таких у Львові біль-
шість) негативно впливають на нервову систему 
людей, які живуть і працюють поруч з цими при-
строями. В цивілізованому світі використовують-
ся поліфонічні, але не з голосовим озвученням. 
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“Пастки” на регульованих переходах

Тривалість пішохідних фаз на 
регульованих переходах

Поширеною в Україні є проблема, коли вивіски 
закладів торгівлі, особливо аптеки мають підсі-
чену деталь червоного або зеленого кольору, 
яку легко прийняти в вечірній і нічний час за 
сигнал світлофора. Особливо гострою така про-
блема є для людей з порушеннями зору.

Аналогічна проблема є і для водіїв, які теж мо-
жуть неправильно сприйняти сигнал світлофора 
і виїхати на перехрестя/перехід.
Про наявність подібних вивісок варто повідоми-
ти міську раду.

Зелені хрести на аптеках, на жаль, є обов’язко-
вими і можуть облаштовуватися без згоди міста, 
тоді рекомендовано принаймні утриматися від 
блимання

Важливо пристосувати фази світлофорів до ком-
форту пішоходів. 
Тривалість очікування для пішохода має залежати 
від потоку пішоходів, при великій кількості пішохо-
дів має бути максимум 45с, при меншій - до 60-70с.
Існує нормативна формула: довжина переходу по-
ділити на швидкість 1,3 м/с (середня швидкість пі-
шохода) + 5с, на переходах з малою інтенсивністю 
пішоходів варто робити час зеленого без «+5с». 
Для чотирисмугових вулиць це 15-16 с (+5с) 
З точки зору безпеки, важливо щоб впродовж 
часу переходу не увімкнулось зелене для машин 
(тобто, на вулиці з 4-ма смугами повинен існувати 
проміжок 5-6с, коли для всіх горить червоне - пі-
шоходи в цей час завершують перехід, машини 
ще стоять.
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розділ 1 / Пішоходні переходи

НОМЕНКЛАТУРА 

робіт з поточного ремонту об’єктів 
благоустрою населених пунктів 
та штучних споруд

Улаштування похилої 1:7 (пандусів) із пони-
женням бордюру до «0», а також обов’язкове 
встановлення попереджувальних тактильних 
елементів з конусоподібними рифами або круг-
лими рифами (висота рифа 5 мм) завширшки не 
менше 50 см на відстані 80 см перед виїздом 
на проїзну частину, де було здійсненно роботи 
з пониження бортового каменю, на тротуарах, 
пішохідних доріжках у місцях сполучення з про-
їзною частиною вулиць, доріг, в’їздів у двори, 
внутрішньоквартальних та інших проїздів тощо 
при роботах з виправлення та заміни пошко-
джених бордюрних каменів і поребриків на ді-
лянках завдовжки понад 100 м, але не більше 40 
% загальної їх довжини, на вулиці, дорозі, вну-
трішньоквартальних та інших проїздах, а також з 
улаштування нових на окремих ділянках загаль-
ною довжиною не більше 100 м.

*Доповнення до наказу Мінрегіонбуду №154 
(Додаток 3, 1.18)



29

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД. Перевірте чи він є зручним і безпечним 
для пішоходів та доступним для маломобільних.

Чи є ширина переходу достатньою з розрахунку на кількість пішоходів, що його використову-
ють?
Чи відповідає тип розмітки типу переходу?
Чи облаштовано перехід підвищеним? Якщо ні, то чому?
Чи було облаштовано острівець безпеки? Якщо ні то чому?
Чи не закриває пішохода знаки, встановлені на острівці?
Чи забезпечено трикутник видимості початку та кінця переходу? 
Чи застосовано антикишеню по стороні переходу, де відбувається/може відбуватись паркуван-
ня авто?
Чи застосоване контрастне освітлення переходу?
Чи не розміщено опору освітлення/знака/світлофора на шляху руху пішохода?
Чи облаштовано водовідведення, що унеможливлює затримку води на всій поверхні переходу?
Чи є перехід розміщено між головними точками притягання пішоходів? Якщо є відхилення, то 
на скільки метрів додаткового перепробігу для пішохода сумарно?
Чи облаштовано переходи через всі підходи до перехрестя?
Чи є перехід максимально можливо наближеним до зупинки громадського транспорту? 
Чи має перехід нормативні пониження з обох сторін вулиці по всій ширині переходу і острівця 
безпеки?
Чи унеможливлено виїзд автомобіля через пішохідний перехід на тротуар? Чи відстань між 
стовпцями є достатньою для проїзду інвалідного/дитячого візка, переведення велосипеда чи 
великої валізи?
Чи є покриття переходу на проїзній частині безбар’єрним?
Чи є покриття пониження переходу достатньо шорстким для уникнення ковзання?
Чи оснащені підходи до переходу тактильними елементами, що попереджають про перехід? Чи 
розміщено тактильні елементи по всій ширині переходу паралельно бар’єру?
Чи відповідає висота розміщення пішохідної секції світлофора нормативним 2,0-2,5 м?
Чи є доступною для маломобільних кнопка переключення світлофора на вимогу?
Чи є достатньою для проходу маломобільними тривалість пішохідної фази? Чи не є час очікуван-
ня занадто довгим?
Чи облаштований пішохідний перехід звуковим сигналом?
Чи немає поряд вивіски, схожої на один з сигналів світлофора?
Чи влаштовано зручні підходи до пішохідного переходу (заокруглення кутів / косі доріжки 
тощо)?
Чи забезпечено зону очікування для пішоходів?



РОЗДІЛ 2

ОБЛАШТУВАННЯ ХІДНИКІВ ТА ВУЛИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ (ЗНАКИ, ОПОРИ, ТОЩО)

Пішохідна зона тротуару - ділянка тротуару, призначена 

для безбар’єрного пішого пересування вздовж вулиці

Розділювальні смуги використовують для розміщення зелених 

насаджень, опор зовнішнього освітлення і контактної мережі, 

інженерних комунікацій.  

Пішохідна зона тротуару розраховується 

окремо від розділювальних смуг.
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розділ 2 / Облаштування хідників та вуличної інфраструктури

Пішохідна зона тротуарів і пішохідні 
шляхи

Розрахунок мінімальної ширини пішохідної зони тротуарів та розділювальних 
смуг для великих міст

Ширину тротуарів слід визначати з урахуванням 
категорії і функційного призначення вулиці, але 
не менше ніж наведено в таблиці вище. Ширина 
однієї смуги тротуару повинна бути кратна 0,75 м. 
На пішохідній зоні тротуару не допускається вста-
новлення дорожнього пішохідного огородження, 
опор, рекламних конструкцій, тимчасових споруд, 
приямків від люків та дощоприймачів, сходів та 
ганків будинків, тощо. 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.1

Ширина пішохідних шляхів для комфортного руху 
МГН із зустрічними рухом повинна бути не менше 
1,8 м.

На пішохідних шляхах руху встановлювання ко-
лон, інформаційних стояків та дорожніх огорож не 
допускається.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.1.4, 5.1.10

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.1.1, 5.1.13

--
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Тротуари з значними

Тротуари при укосах та виїмках

Тротуари з поздовжніми похилами понад 6 % 
повинні мати поручні і можуть мати сходи.

Тротуари з поздовжніми похилами понад 6 % 
можуть оснащуватись системами підігрівання 
поверхні або іншими системами, що унеможли-
влюють утворення ожеледі.

Між тротуарами та прилеглими до них укосами 
чи виїмками, а також підпірними стінами вище 
ніж 1 метр слід передбачити узбіччя завширшки 
не менше ніж 0,5 метра.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.5

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.4

Між тротуаром та перепадом висоти необхідно 
залишати буферний простір або огородження
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розділ 2 / Облаштування хідників та вуличної інфраструктури

Покриття тротуарів

Поперечний профіль тротуарів

Тротуари необхідно проектувати односхилими 
з похилами, як правило, 2 % у бік проїзної части-
ни, в обмежених умовах та у разі реконструкції 
- до 2,5 % і розміщувати в один рівень з бордю-
ром, що відділяє прилеглі до шляхів пішохідно-
го руху газони та смуги озеленення, та на 15 см 
вище проїзної частини (виняток становлять ді-
лянки з пилкоподібним поздовжнім профілем).

Покриття пішохідної зони тротуару повинно бути 
гладким без зазорів. При цьому поверхня покрит-
тя не повинна бути слизькою. Покриття пішохідної 
зони повинно, за можливості, відрізнятись від по-
криття інших зон тротуару кольором та/або мате-
ріалом.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.7

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пан-
дусів не допускається застосування насипних або 
крупноструктурних матеріалів, що перешкоджа-
ють пересуванню на кріслах колісних або з ми-
лицями. Покриття повинно бути рівним, а товщи-
на швів між елементами покриття не більше ніж 
0,015 м.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.1.7

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.7

Рекомендовано не використовувати різноко-
льорову плитку та плитку із широкими швами 
оскільки ускладнює рух МГН груп та може дисо-
нувати із оточуючим середовищем.
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Паркування автомобілів в межах 
пішохідного простору вулиці

Конструкція покриття тротуарів

Влаштування автостоянок тимчасового збері-
гання на тротуарах не допускається.

На магістральних вулицях регульованого руху 
та вулицях місцевого значення автостоянки тим-
часового зберігання дозволяється розміщувати 
на розділювальних смугах між основною про-
їзною частиною та місцевими проїздами, якщо 
ширина смуги не менше ніж 5,5 м, між проїзною 
частиною і тротуаром.

Конструкції тротуарів розраховують з ураху-
ванням використання місцевих дорожньо-бу-
дівельних матеріалів. Для покриття тротуарів 
застосовуються:
• асфальтобетон - з піщаного або дрібнозер-

нистого асфальтобетону в один шар товщи-
ною відповідно до вимог таблиці Ж.1 ДБН 
В.2.3-4;

• монолітний цементобетон товщиною не 
менше ніж 12 см;

• штучні кам’яні і бетонні плити (фігурні еле-
менти мостіння).

На тротуарах, на яких не передбачається під’їзд 
вантажних, поливальних чи снігоприбиральних 
автомобілів, допускається товщина асфальтобе-
тонного покриття не менше ніж 3,0 см.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.5.2, 5.5.3

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.4
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розділ 2 / Облаштування хідників та вуличної інфраструктури

Тротуари на транспортних спорудах

Освітлення тротуарів

Якщо тротуар відокремлюється від проїзної ча-
стини розділювальною смугою завширшки 5 м 
і більше, для його освітлення необхідно перед-
бачати додаткові світильники.

Ширина тротуарів на транспортних спорудах 
може бути зменшена відносно їх ширини на 
вулицях, але не менше ніж мінімальна допу-
стима відповідно до класу вулиці (магістральні 
3-2,25м).

У тих випадках, коли регулярний пішохідний рух 
відсутній, на транспортних спорудах і в тунелях 
обов’язково проектується службовий троту-
ар завширшки від 0,75 м до 1,0 м, в особливо 
складних умовах - 0,5 м.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.10.6

*ДБН В.2.3-5:2018, п.6.5.2

Також окреме освітлення тротуарів необхідно 
передбачати і за наявності дерев що створюють 
перешкоду для освітлення тротуару з проїзної 
частини



37

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ТРОТУАРИ. Перевірте чи вони є зручними та доступним для 
маломобільних.

Чи є чітко виділена покриттям пішохідна зона тротуару?
Чи є чітко виділена покриттям фасадна зона тротуару?
Чи відповідає ширина пішохідної зони тротуару мінімально допустимій для визначеного класу 
вулиці?
Чи є ширина пішохідної зони тротуару достатньою з огляду на кількість пішоходів?
Чи не є площа замощення надто великою (чи можна замість надлишкового замощення влашту-
вати озеленення, вуличні меблі тощо)?
Чи на пішохідній зоні тротуару не встановлено жодних опор чи конструкцій, приямків від люків, 
ґанків від входу, лунок дерев тощо?
Якщо тротуар примикає до укосу схилу, то чи забезпечено протизсувні заходи, наприклад: до-
датковий простір, чи огородження?
Якщо тротуар має значні поздовжні похили, то чи оснащений він відповідними засобами?
Чи має тротуар нормативний поперечний ухил для водовідведення?
Чи є покриття тротуару гладким та безбар’єрним, чи немає фасок?
Чи передбачено мінімізацію підрізування плитки шляхом використання дрібної плитки на зло-
мах, поворотах чи примиканнях пішохідних доріжок і тротуарів?
Чи унеможливлений заїзд автомобілів тротуар?
Чи мають тротуари достатній рівень освітлення? Чи не створюють прилеглі до тротуару дерева 
тіні від основного освітлення вулиці?
Чи не виступають гілля прилеглих дерев в пішохідний транзитний простір тротуару на висоті, 
нижчій, ніж 2,5 м?
Чи є тротуар доступний для руху маломобільних? Чи є він безбар’єрним та чи має лише норма-
тивні ухили?
Чи влаштовано пішохідні доріжки до тротуару за найкоротшими напрямами?
Чи виконано спряження кутів примикання пішохідних доріжок та тротуару?
Чи виконано заїзди в прилеглу територію в одному рівні з тротуаром? Чи відрізняється покриття 
заїзду від покриття проїзної частини?
Чи має заїзд обмежену оглядовість? Якщо так, то чи встановлено оглядове дзеркало?
В разі наявності огородження чи передбачено, що воно не повинно мати гострих елементів та 
гладку горизонтальну поверхню, щоб використовувати його як поруччя?
В разі наявності огородження чи не забирає воно простір пішохідної зони тротуару?
В разі примикання велосипедної доріжки, чи влаштовано розділювальну смугу між нею та тро-
туаром? Чи відповідає ширина цієї смуги нормативній?



РОЗДІЛ 3

ОБЛАШТУВАННЯ ЗАЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ ЧЕРЕЗ 
ПІШОХІДНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
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розділ 3 / Облаштування заїздів та виїздів через пішохідну інфраструктуру

Рівень перетину заїздів та виїздів 
відносно тротуара

Параметри проїздів 

Заїзди до будівель, споруд, провулків та на те-
риторії виконувати в один рівень з тротуаром та 
велодоріжкою.

Розрахункова швидкість руху - 30 км/год;
Мінімальна ширина смуги руху, 2,75м (для двосму-
гового заїзду, 4м для односмугового;
Найбільший поздовжній похил - 8%;
Найменші радіуси кривих у плані - 30м;
Мінімальна ширина пішохідної зони тротуару - 1м.*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 

до проектування”, п.3.30 
*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.1.1

Нормування мінімальної ширини шляху руху для 
МГН - 1,2 метри для одностороннього руху і 1,8 
в випадку імовірного роз’їзду. Рекомендуємо в 
стиснених умовах або при низькій інтенсивності 
руху авто через заїзд, робити заїзд в рівні троту-
ару з спільним рухом авто, пішоходів і велоси-
педистів без окремих тротуарів по боках заїзду. 
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Покриття заїздів та виїздів 

Покращення оглядовості

Дорожні дзеркала необхідно передбачати в 
умовах обмеженої видимості при виїзді з при-
леглої території, стоянок автомобільного тран-
спорту, тощо.

Дорожні дзеркала необхідно розміщувати за 
межами проїзної частини з боку другорядної 
вулиці або виїзду чи на протилежній стороні. В 
обмежених умовах дорожнє дзеркало повинно 
знаходитися не ближче ніж за 1 м від краю про-
їзної частини. Висота встановлення дорожнього 
дзеркала від поверхні дорожнього покриття до 
нижньої точки конструкції повинна становити 
від 1,80 м до 2,25 м. Дорожнє дзеркало має бути 
повернуте до водія, який повинен дати дорогу.

Для виділення в’їздів-виїздів та підвищення ува-
ги водія, слід використовувати, за можливості, 
покриття, що відрізняється від решти проїзної 
частини (а не тротуару) матеріалом чи кольо-
ром.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.10.6

*ДБН В.2.3-5:2018, п.4.5.4 



РОЗДІЛ 4

ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ТА 
ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Шлях руху — пішохідний шлях, який використовується маломобільними 

групами населення для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, 

пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель 

і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації)
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розділ 4 / Облаштування простору для незрячих людей

Тактильні смуги

Тактильні смуги, як засоби сигналізації або орі-
єнтування для осіб з порушенням зору та інших 
користувачів, повинні попереджувати про різні 
види небезпеки або перешкоди при пересуван-
ні на шляхах руху. 

Важливо ознаковувати шляхи до об’єктів соці-
альної та інженерно-транспортної інфраструк-
тури, об’єктів громадського призначення на 
пішохідних шляхах та прилеглій до цих об’єктів 
території. 

Тактильні смуги повинні забезпечити інформа-
цію щодо 

• початку та закінчення руху, 
• зміни напрямку руху, 
• відображення місця посадки до транспорт-

них засобів 
• іншої інформації.

За принципом встановлення тактильні смуги по-
діляються на:

Стандартні ТС - це смуги зі звичайних (типових) 
елементів середовища: бордюрний камінь, 
газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи 
двох боків різне за фактурою покриття зі стан-
дартних матеріалів, комбіноване покриття, коли 
на пішохідних шляхах покладені різні типи тро-
туарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізня-
ються тактильно і за кольором.

Спеціальні ТС - це тактильні поверхні, виготов-
лені зі спеціальних тактильних індикаторів: по-
переджувальні, направляючі та інформаційні.
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розділ 4 / Облаштування простору для незрячих людей

Як облаштувати тактильні смуги?

Тактильні смуги повинні тактильно відрізнятися 
від основної поверхні, на яку вони встановлені, 
та бути відчутними (за допомогою тростини або 
підошви взуття). Тактильні смуги також повинні 
контрастно відрізнятися за кольором і факту-
рою від (до) поверхні, на яку їх встановлено.

Основні розміри, колір, форма рифлення, при-
значення, правила застосування, вимоги до по-
верхні ТС повинні відповідати вимогам безпеки 
пішохідного і дорожнього руху.

Поверхня ТС повинна бути шорсткою, мати під-
вищену зносостійкість до інтенсивного механіч-

ного впливу (механічної дії). Термін використан-
ня покажчиків повинен відповідати термінові 
використання прилеглого покриття.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.1, 8.2.6,  8.2.8

У місці розміщення тактильних смуг не повинні 
розташовуватися об’єкти або перешкоди (кана-
лізаційні решітки, люки, стовпи, обмежувачі руху 
транспорту, МАФи). Тактильні смуги не повинні 
перешкоджати руху чи створювати бар’єри чи 
небезпеку для всіх категорій користувачів.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.2

Ляйпціг. Німечинна
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Застосування попереджувальних 
тактильних смуг

Попереджувальні ТС повинні мати ширину від-
повідно до ширини перешкоди на шляху руху. 
Обов’язково встановлюються паралельно від-
носно бар’єру (перешкоди): 

• у місцях пониження бордюрного каменю 
перед виходом на проїзну частину, 

• по ширині розмітки пішохідного переходу, 
• перед наземним чи підземним переходом, 
• по краю платформи на залізничному тран-

спорті, автовокзалі, 
• перед початком сходів, пандусів, 
• перед загальним входом або виходом до 

об’єкта чи прилеглої території, 

• на початку та в кінці пониження або підви-
щення пішохідного шляху.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.10

Не рекомендується наносити попереджувальну 
тактильну смугу перед початком підняття панду-
су чи пішохідного шляху (знизу) оскільки якщо 
людина на візку спускається з пандусу, передні 
колеса візка можуть наштовхнутись на тактильну 
смугу і повернутись в довільному напрямку.
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розділ 4 / Облаштування простору для незрячих людей

Направляючі тактильні смуги

Застосування направляючих 
тактильних смуг

Спеціальні направляючі ТС слід встановлю-
вати лише на тих об’єктах, де відсутні яскраво 
виражені чи зрозумілі стандартні ТС, або якщо 
необхідно, прокласти маршрут до конкретного 
об’єкта.

Направляючі ТС повинні бути встановлені: 

• на площах, у громадських просторах, 

• на шляхах до об’єктів громадського призна-
чення, транспорту та транспортної інфра-
структури.

Направляюча ТС повинна забезпечувати вільне 
орієнтування для пошуку необхідного та без-
печного напряму руху осіб з порушенням зору 
та інших користувачів. 
Смуга спеціальної направляючої ТС повинна 
бути завширшки не менше ніж 0,3 м, мати ре-
льєфний вигляд поздовжніх (паралельних один 
одному) рифів або ребер.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.12, 8.2.13

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.11
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Безпека при облаштуванні 
направляючих тактильних смуг

нформаційні тактильні смуги

Інформаційною ТС позначають початок та за-
кінчення, а також місце зміни напрямку руху 
направляючої ТС, поворот чи розходження її в 
різні боки, початок наземного/підземного пішо-
хідного переходу (перехрестя).

Місце розміщення направляючої ТС повинно 
бути максимально безпечним для всіх користу-
вачів. 

При прокладанні направляючої ТС паралель-
но будівлі чи споруді відстань від ТС до цього 
об’єкта має бути не менше ніж 3 м. 

Не допускається встановлення направляючої ТС 
в зоні об’єктів, нижній край яких нижче 2,1 м по 
горизонталі і виступає більше ніж 0,1 м по вер-
тикалі (гілки дерев, поштові скриньки, укриття 
таксофонів, банкомати, інформаційні щити.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.15

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.14
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розділ 4 / Облаштування простору для незрячих людей

Інформаційні тактильні смуги для 
позначення зміни напрямку

Інформаційні тактильні смуги для 
позначення важливих об’єктів

У місці початку наземного пішохідного пере-
ходу (перехрестя) інформаційна ТС наноситься 
перпендикулярно до попереджувальної ТС. До-
пускаються інші кути примикання, у тому числі у 
вигляді продовження у відповідному напрямку 
залежно від планувальних вирішень пішохідних 
переходів і перехресть. Інформаційна ТС у таких 
випадках наноситься по всій ширині пішохідно-
го шляху. Таким чином також позначаються пан-
дуси, сходи, вхідні групи.

Місце зміни напрямку руху направляючої ТС, 
поворот чи розходження її в різні боки познача-
ється інформаційною ТС завширшки не менше 
ніж 0,6 м зі зрізаними конусами

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.16

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.16
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Інформаційні тактильні смуги для 
позначення зупинок громадського 
транспорту

Інформаційна ТС наноситься по всій ширині пі-
шохідного шляху. Таким чином позначаються 
початок та закінчення зупинок громадського 
транспорту, місця посадки в міський транспорт.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.8.2.16

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР. Перевірте чи він відповідає потребам 
незрячих людей.

Чи має громадський простір достатню кількість тактильної інформації для самостійного орієнту-
вання та пересування незрячих?
Чи немає дублювання стандартних тактильних смуг спеціальними (наприклад, людина з пору-
шеннями зору може орієнтуватися в просторі вулиці за допомогою краю бордюру, або поруч-
ню)?
Чи відрізняються тактильні смуги за фактурою і кольором від основного покриття? 
Чи немає візерунків покриття, що можуть бути тактильно прийняті за стандартні чи спеціальні 
тактильні смуги?
Чи виключена поява об’єктів або перешкод у місцях розміщення напрямних тактильних смуг 
без попереджувальних тактильних смуг?
Чи не створюють тактильні смуги перешкоди для інших користувачів, зокрема людей на інва-
лідних візках?
Чи є попереджувальні тактильні смуги перед кожним бар’єром? 
Чи вказує направляюча тактильна смуга на оптимальний та безбар’єрний шлях до об’єкту гро-
мадського призначення чи транспортної інфраструктури?
Чи немає на шляху тактильної смуги об’єктів, що можуть з’явитися на висоті нижче 2,1 м?
Чи легко незрячий зможе знайти інформаційну тактильну смугу в просторі?



РОЗДІЛ 5

ОБЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Вуличне озеленення - невід’ємна частина комфортного пішохідного 

простору. Дерева створюють тінь, очищують повітря, зволожують 

повітря. Кущі здатні ефективно затримувати пил та знижувати шум. 

Озеленена вулиця сприяє не лише фізичному, але й ментальному 

здоров’ю людей. Більш привабливий пішохідний простір - менше 

людей пересуваються в транспорті, відтак меншими стають викиди 

від транспорту.
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розділ 5 / Облаштування вуличного озеленення

Для чого зелені насадження на 
вулицях?

Рекомендації МОЗ щодо озеленення 
вулиць

На дві смуги руху вулиці облаштовується що-
найменше одна смуга озеленення. Смугою озе-
ленення можна вважати рядову посадку дерев 
з середньою відстанню між ними не більше 11 
метрів. Смуга озеленення також може розміщу-
ватися між смугами руху автотранспорту, в тако-
му випадку посадка дерев здійснюється через 
кожні 6 метрів. На смузі озеленення між дере-
вами можуть бути облаштовані паркувальні міс-
ця для автомобілів. Вулиці слід аналізувати на 
відповідність цій норми окремими відрізками 
кварталів. 

Відкритий грунт на територіях населених місць 
не дозволяється. Весь грунт має бути покритий 
газоном, багаторічними рослинами, пристов-
бурними решітками або мульчею. 
Ґрунтові схили на територіях населених місць 
мають бути посаджені багаторічними грунтопо-
кривними рослинами обраними згідно орієнта-
ції схилів (сонячний або тіньовий бік) та кліма-
тичної зони території. 

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.VI.1-4

Зелені насадження на вулицях, дорогах і пло-
щах повинні забезпечувати: 

• захист населення від шуму, пилу, вихлопних 
газів, 

• покращувати мікроклімат (підвищення во-
логості, створення тіні), 

• відповідати архітектурно-художнім вимо-
гам і умовам безпеки руху (видимості тран-
спортних засобів, пішоходів і засобів регу-
лювання).

*ДБН В.2.3-5:2018, п.11.1
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Мінімальна горизонтальна відстань 
в метрах, від будинку, споруди або 
об’єкта

Під час реконструкції вулиці допускається не 
змінювати відстань від стовбурів наявних чи но-
вих дерев до проїзної частини у разі, якщо межі 
проїзної частини не змінюються.

Відстань від дерев з кроною від 4 м, що висад-
жуються на розділовій смузі, до краю проїзної 
частини може бути зменшена до 2,0 м.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.11.2

Під час реконструкцій та капітальних ремонтів 
вулиць дерева, що перебувають в поганому ста-
ні і не можуть служити ще 40 років до наступ-
ного ремонту чи реконструкцій, чи можуть бути 
пошкоджені під час реконструкції підлягають за-
міні на нові дерева.
Якщо план мереж чи чинні будівельні норми не 
дозволяють посадку нових дерев, то старі не 
варто забирати без крайньої потреби.
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розділ 5 / Облаштування вуличного озеленення

Мінімальна горизонтальна відстань в метрах, від будинку, споруди або об’єкта

Мінімальна горизонтальна відстань в метрах, від будинку, споруди або об’єкта

*ДБН В.2.3-5:2018, п.11.2

*ДБН В.2.3-5:2018, п.11.2

--

--
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Рамки використання дерев

Облаштування покриття лунок та 
зелених зон

Дерева, що висаджують біля будинків, не по-
винні перешкоджати інсоляції та освітленості 
житлових і громадських приміщень, а також 
проїзду пожежних автомашин.

Крони дерев, розташованих поруч з проїзною 
частиною, трамвайними коліями, тролейбусни-
ми лініями, тротуаром або велосипедною до-
ріжкою, повинні підрізатись в межах габариту 
руху.

Відстань від повітряних електромереж до дерев 
слід приймати відповідно до Правил улашту-
вання електроустановок.

Облаштовувати лунки для дерев площею не 
менше 2,25 кв. м поза межами пішохідної (тран-
зитної) зони тротуару. Лунки для дерев повинні 
розташовуватись нижче рівня тротуару для за-
безпечення доступу дощової води. Облашто-
вувати накриття лунок для дерев з допомогою 
пристовбурних решіток, мульчі або декоратив-
ного каміння.

З метою недопущення виносу ґрунту й опалого 
листя передбачати влаштування перехоплю-
вальних і водовідвідних лотків на примиканні 
тротуарів або проїжджої частини до косогорів.
Передбачати різницю у висоті не менше 5 см 
між хідниками та зеленими зонами для запобі-
гання замуленню хідника.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.5

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.5.7-5.11
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розділ 5 / Облаштування вуличного озеленення

Рамки використання дерев

Захист дерев від наїзду авто

Світильники на вулицях і вулицях з рядовим на-
садженням дерев слід встановлювати поза їх 
кроною або на подовжених консолях, поверне-
них у бік проїзної частини вулиці та в бік тротуа-
рів, або на розтяжках.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.10.9

Не допускати встановлення направляючого пі-
шохідного огородження, стійок для світлофорів 
і дорожніх знаків, світильників у лунках дерев. 

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.3.12 

В Ляйпцігському стандарті облаштування вулич-
ної інфраструктури є стовпці, призначені для за-
хисту дерев від наїзду авто, що паркуються. Такі 
стовпці виготовляються з дерева, мають глибо-
кий фундамент, що не перешкоджає розвитку 
кореневої системи дерев.

У Львові є експеримент з встановлення бетон-
них стовпців на вул.Городоцькій для захисту де-
рев, що ростуть на центральній розділовій сму-
зі. Кілька разів були ситуації коли авто збивали 
стовпці. Бетонні стовпці знищуються повністю 
і підлягають заміні. Дерева постраждали лише 
раз, коли швидкість транспортного засобу була 
понад 100 км/г.
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Захист дерев від наїзду авто

--

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви проектуєте ВУЛИЧНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ. Перевірте, чи ви використали максимум 
можливостей для вуличного озеленення, переконайтеся що озеленення не 
перешкоджає безпеці?

Чи використали ви чагарники між проїзною частиною або парковками і тротуаром для захисту пі-
шоходів від шуму та пилу?
Чи є проміжки в рядах кущів для проходу до паркомісць?
Чи не перешкоджають кущі видимості перехресть та пішохідних переходів?
Якщо немає можливості зробити стаціонарне озеленення, то чи використали контейнерне? Чи не 
заважають контейнери пішохідному руху та маломобільним?
Чи є на вулиці принаймні дві смуги озеленення (по одній з кожної сторони вулиці)? 
Чи є весь грунт в лунках/газонах закритий? Чим саме?
Чи надійно укріплені грунтові схили?
Чи забезпечують дерева принаймні мінімальну інсоляцію помешкань?
Чи крони дерев відповідають габаритам руху транспорту та пішоходів?
Чи було проведено обстеження стану дерев перед початком проектування?
Чи передбачає проект заміну аварійних дерев?
Чи передбачає проект максимальне збереження існуючих дерев, що є в хорошому стані?
Чи закладено в проекті захист дерев на час виконання будівельних робіт?
Чи передбачено проектом компенсація втраченого озеленення та нове озеленення? Чи відповідає 
воно масштабам будинків і середовища? Чи дотримано оптимального для росту дерев інтервалу?
Чи відповідають нові зелені насадження нормам відстаней від будівель, споруд та об’єктів?
Чи прописано в проекті вимоги до посадкового матеріалу?
Чи закладено в проект достатня кількість родючого грунту, опори та полив для висаджених дерев?
Чи закладено в проекті покриття лунок для уникнення утворення відкритого грунту? 
Чи є грунт нижче від мощення? Чи є бордюр в один рівень з мощенням?
Чи встановлено захист дерев від наїзду авто?
Чи не встановлено в лунки опори знаків, світильники? Чи знаки, світлофори і світильники  розміщені 
таким чином, що не опиняться в гілках дерев?

Посадка дерев в стиснених умовах може бути 
застосована коли відстані до інженерних мереж 
не дозволяють висадку дерев. Для малих деко-
ративних дерев може бути використана посадка 
в бетонне кільце діаметром мінімум 1,5м.

Грунт прикривався оцинкованою металевою ре-
шіткою, що виявилося ефективним і недорогим 
рішенням. 

 



РОЗДІЛ 6

ОБЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ВУЛИЦЬ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ, ВУЛИЧНІ МЕБЛІ

Вуличне озеленення - невід’ємна частина комфортного пішохідного 

простору. Дерева створюють тінь, очищують повітря, зволожують 

повітря. Кущі здатні ефективно затримувати пил та знижувати шум. 

Озеленена вулиця сприяє не лише фізичному, але й ментальному 

здоров’ю людей. Більш привабливий пішохідний простір - менше 

людей пересуваються в транспорті, відтак меншими стають викиди 

від транспорту.
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розділ 6 / Облаштування пішоходних вулиць

Пішохідні та рекреаційні зони Громадські простори

Обов’язковий перелік елементів благоустрою 
на території пішохідних вулиць, алей і бульварів 
має включати: тверді види покриття, елемен-
ти сполучення поверхонь, урни, освітлювальне 
обладнання, лави. Елементи сполучення повер-
хонь не повинні мати бар’єрів (перепадів за ви-
сотою). 

Варто додати також озеленення та обладнання 
для паркування велосипедів як обов’язкові еле-
менти.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою 
скверів має включати: тверді види покриття до-
ріжок і майданчиків, елементи сполучення по-
верхонь, озеленення, лави, урни і контейнери 
для збирання побутових відходів, освітлюваль-
не обладнання, обладнання для паркування ве-
лосипедів. 

Під час проектування пішохідних вулиць, доріжок, 
тротуарів, алей, стежок треба забезпечувати: мі-
німальну кількість перетинів з транспортом, 100% 
доступність для МГН і максимальну безбар’єр-
ність, коли людина що пересувається на візку без 
сторонньої допомоги і надзусиль могла потрапи-
ти в будь-яку частину відпочинкового простору. 

Пішохідні доріжки у складі рекреаційних зон вар-
то обладнувати майданчиками для відпочинку з 
урахуванням потреб МГН, розміщуючи їх не рід-
ше ніж через кожні 100 м. На майданчиках відпо-
чинку встановлюють лави і урни. 

Майданчик має прилягати до пішохідної доріж-
ки, мати довжину не менше ніж 1,2 м, відстань від 
зовнішнього краю сидіння лави та розташування 
урни до пішохідного шляху має бути не менше 
ніж 0,6 м. Довжину майданчика треба розрахову-
вати на розміщення, як мінімум, однієї лави, урни, 
а також – місця для інвалідної коляски (вільний 
простір шириною не менше ніж 0,85 м поруч із 
лавою). 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.10.6

*ДБН 2.2-5:2011: п,5.1.4, 5.6.9
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Лавки на вулицях міста Лавки

На вулицях встановлюються лави для сидіння 
не рідше ніж кожні 300 метрів, з урахуванням 
лав для сидіння на зупинках громадського тран-
спорту. 

Висоту лави для відпочинку дорослої людини 
від рівня покриття до площини сидіння треба 
приймати в межах від 0,42 м до 0,48 м. Поверхні 
лави для відпочинку виконують з дерева, з різ-
ними видами водостійкого оброблення (пере-
важно - просоченням). 

Встановлення лав передбачають, як правило, 
на тверді види покриття або фундамент. У зонах 
відпочинку, лісопарках, дитячих майданчиках 
лави встановлюють на «м’які» види покриття. За 
наявності фундаменту заборонено робити ви-
ступ над поверхнею землі.

Розташування лавки до пішохідного шляху має 
бути не менше ніж 0,6 м.

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.VII.3

*ДБН В.2.2-5:2011, п.9.6.9, 5.1.4

ДБН наразі не передбачає облаштування лавок 
поза рекреаційними зонами (скверами, парка-
ми, бульварами). Вулиці міста та подвір’я будин-
ків відповідно до чинних правил не передбача-
ють облаштування лав, проте їх встановлення не 
заборонено. 

Лавки мають важливе значення для комфор-
ту пересування МГН та для безпеки на вулицях 
міста. Літні люди, батьки з дітьми, вагітні жінки, 
люди з порушеннями здоров’я потребують пе-
репочинку пересуваючись вулицями міста. Пе-
репочинок кожні 200-300 метрів допомагає МГН 
пересуватися на більші відстані самостійно. До 
того ж, наявність місць для сидіння приваблює 
людей проводити більше часу поза домом, біль-
ше людей стає в громадському просторі трива-
ліший час, що робить місто значно безпечнішим. 

Люди навіть з незначними болями в спині чи ко-
лінах мають труднощі з сіданням і вставанням 
з лавок. Таким чином, максимально інклюзивна 
лавка має мати спинку максимально ергономіч-
ної форми, поручні, дерев’яну поверхню сидін-
ня. Перевага має надаватися вандалостійким 
лавкам з натуральним матеріалам.
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розділ 6 / Облаштування пішоходних вулиць

Урни

Для збирання побутових відходів на вулицях, 
площах, об’єктах рекреації треба застосовувати 
урни, встановлюючи їх насамперед біля входів: 
у об’єкти торгівлі та громадського харчування, 
інших громадських установ, вокзалів і автостан-
цій. На території об’єктів рекреації встановлення 
урн треба передбачати біля лав. Крім того, урни 
треба встановлювати на зупинках громадсько-
го транспорту. У всіх випадках встановлення урн 
треба виконувати так, щоб не заважати пересу-
ванню пішоходів, проїзду інвалідних і дитячих віз-
ків. Розташування урни до пішохідного шляху має 
бути не менше ніж 0,6 м.

*ДБН 2.2-5:2011: п,5.1.4, 5.6.9

Люди навіть з незначними болями в спині чи ко-
лінах мають труднощі з сіданням і вставанням 
з лавок. Таким чином, максимально інклюзивна 
лавка має мати спинку максимально ергономіч-
ної форми, поручні, дерев’яну поверхню сидін-
ня. Перевага має надаватися вандалостійким 
лавкам з натуральним матеріалам.
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СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР для відпочинку мешканців. Перевірте, 
чи всі мешканці можуть ним користуватись.

Чи в межах громадського простору кількість перетинів з транспортом є мінімальною?
Чи є 100% простору доступним для маломобільних груп населення?
Чи відпочинкові майданчики мають достатньо простору для перебування на лавках і розміщення 
дитячих чи інвалідних візків (відстань від зовнішнього краю сидіння лавидо пішохідного шляху має 
бути не менше ніж 0,6 м та 0,85 м вільного простору поруч із лавою для розміщення візку)? 
Чи люди що сидять та люди що йдуть прогулянковою доріжкою не перешкоджають одне одним?
Чи є громадський простір обладнаний урнами для побутових відходів?
Чи є лавки на вулицях міста достатньо часто розміщені, щоб містом могли комфортно пересуватись 
маломобільні (не менше 1 лави на 200 метрів)?
Чи має принаймні частина лавок спинку і поручні?



РОЗДІЛ 7

ОБЛАШТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ
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розділ 7 / Облаштування зупинок громадського транспорту

Ширина та довжина посадкового 
майданчика

Відстань між зупинками громадського 
транспорту

Розміщення зупинок на перехресті

Довжину посадочного майданчика треба при-
ймати на 5 м більше від розрахункової довжини 
одного (або двох) тролейбусів чи трамвайних 
вагонів. 

Поперечний ухил посадочних майданчиків тре-
ба приймати від 1% до 1,5% і спрямовувати його 
у протилежний бік від колії чи бортового каме-
ня.
*ДБН В.2.3-18:2007, п.10.3.5 

\Ширину посадкового майданчика слід прийма-
ти залежно від пасажирообігу зупинки, часу че-
кання пасажирами маршрутних транспортних 
засобів, виходячи з розрахункової щільності па-
сажирів на майданчику 2 особи/м2, але не мен-
ше ніж 1,5 м.

Відстані між зупинками на лініях громадського 
транспорту (автобусів, тролейбусів і трамваїв) 
слід приймати:

• в центральній частині міста - 250-350м;
• в середній частині міста - 300-600м
• в периферійній частині міста - 300-700м

Зупинку трамвайного вагона треба розташову-
вати перед перехрестям, а тролейбуса - після 
нього.

*ДБН В.2.3-18:2007, п.10.3.4

Розміщення трамвайних зупинок за перехре-
стям вулиць і доріг допускається, як виняток у 
випадках, коли за перехрестям розташований 
великий об’єкт масового відвідування, вхід у 
підземний пішохідний перехід або пропускна 
здатність смуг руху вулиці (дороги) за перехрес-
тям більша ніж до нього.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.7 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.11

Ця норма стосується випадку коли трамвай є в 
крайній лівій смузі, а зупинка не є острівна та ви-
падку коли тролейбус є в крайній правій смузі. 
Щодо інших випадків ця норма не має сенсу. 
Під час облаштування зупинок громадського 
транспорту важливо уникнути ситуації, коли в 
одному напрямку їде громадський транспорт з 
різних платформ, що знаходяться в прямій види-
мості одна від одної. Така ситуація створює дис-
комфорт користувачів і заохочує до небезпечно-
го “перебігання” між зупинками.

*ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.4.10
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Відстань до зупинок громадського 
транспорту

Зупинки з великою кількістю 
маршрутів

Дальність пішохідних підходів до найближчої зу-
пинки громадського пасажирського транспорту 
треба приймати не більше 500 м. У загально-
міському центрі дальність пішохідних підходів 
до найближчої зупинки громадського пасажир-
ського транспорту від об’єктів масового відвіду-
вання повинна бути не більшою 250 м, у зонах 
масового відпочинку й спорту - не більше 800 м 
від головного входу.
В умовах складного рельєфу за відсутності спе-
ціального підйомного транспорту відстані пішо-
хідних підходів до зупинок міського транспорту 
(радіуси пішохідної доступності зупинок) слід 
зменшувати залежно від величин схилів місце-
вості.
У районах індивідуальної садибної забудови 
дальність пішохідних підходів до найближчої зу-
пинки громадського пасажирського транспорту 
може бути збільшена до 600 м. 

Одиничні зупинки, в тому числі й суміщені, 
влаштовують за умови, якщо сумарна частота 
руху маршрутних транспортних засобів, які ко-
ристуються однією зупинкою, не перевищує 30 
од./год.

Подвійні зупинки влаштовують коли обслуго-
вується декілька маршрутів одного виду тран-
спортних засобів з сумарною частотою руху 
більше ніж 30 од./год. 

За частоти руху різного виду маршрутних 
транспортних засобів більше ніж 30 од./год 
посадкові майданчики на зупинці (в тран-
спортно-пересадковому вузлі) допускається 
розосереджувати. Відстань між посадковими 
майданчиками повинна бути не менше ніж 10 м.

*ДБН 360-92, п.7.41 

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.10

Зупинка в стиснених умовах має мати павільйон, що не має бокових обмежувачів, задля вільного руху 
МГН по зупинці без “вузьких місць”. Якщо умови дозволяють залишити між краєм платформи і почат-
ком павільйону 1,5-2 метри - варто обрати павільйон з боковими стінками для захисту пасажирів що 
очікують від опадів і вітру.
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розділ 7 / Облаштування зупинок громадського транспорту

Висота посадкового майданчика

Освітлення зупинок Огородження зупинок

Висота посадкового майданчика має бути на 
рівні першої сходинки трамвайного вагона.

*ДБН В.2.3-18:2007, п.10.3.5 

Посадкові майданчики на зупинках безрейко-
вого маршрутного транспорту влаштовуються 
на 20 см вище поверхні проїзної частини. На 
трамвайних зупинках висота посадкового май-
данчика повинна бути на рівні першої сходинки 
трамвайного вагона.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.9 

Забезпечувати додаткове освітлення на зупин-
ках громадського транспорту та підходах до них.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.2

Для безпечного перебування пасажирів на 
зупинках посадкові майданчики необхідно ві-
докремити від проїзної частини шляхом вста-
новлення обмежувальної огорожі (металеві 
стовпчики).

Під’їзди до зупинок маршрутного транспорту 
повинні мати огорожу перильного типу.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.9, 5.4.1

Висота посадкової платформи повинна висоті 
першої сходинки наявного і перспективного ру-
хомого складу, рекомендуємо для міста висоту 
платформи 20 см для автобусних і тролейбусних 
зупинок, 27 см — для трамвайних зупинок, 23 см 
— для суміщених трамвайно-автобусних зупинок.

Зупинка острівного типу облаштовується коли для забезпечення пріоритету громадський транспорт 
йде посередині вулиці. 

Забезпечувати нормативну довжину і висоту 
посадкових майданчиків та платформ громад-
ського транспорту з урахуванням наявного і 
перспективного рухомого складу.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.1 
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Павільйони та навіси

На зупинках треба передбачати павільйони чи 
навіси для пасажирів та інформаційні вказівні 
знаки, інформаційні покажчики з інформацією 
для пасажирів.

*ДБН В.2.3-18:2007, п.10.3.5 

Павільйони або навіси, засоби інформування 
пасажирів, автомати з продажу квитків не мо-
жуть погіршувати видимість для водіїв і заважа-
ти руху пішоходів.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.12

Простір під павільйоном зупинки має бути в од-
ному рівні з тротуаром або підвищеною посад-
ковою платформою.

Павільйон зупинки слід розміщувати якомога 
ближче до кінця посадкового майданчика, але 
не ближче ніж 3 м для забезпечення вільного 
проходу.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.5, 4.6

Необхідно по можливості забезпечувати по-
садкові майданчики та платформи павільйона-

ми відповідної довжини та місткості з навісами 
(кут навісу не більше 95 градусів) із захистом 
від сонячних променів (тоноване скло тощо). 
Павільйони повинні відповідати затвердже-
ним взірцям (рішення виконавчого комітету від 
11.05.2012 № 320) або проектуватися індивіду-
ально для окремих випадків. Скло стінок па-
вільйонів має бути прозоре, але з контрастними 
позначками (для помітності та унеможливлення 
зіткнення).

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.3

Край бічних стінок павільйону зупинки (з рекла-
моносієм чи без), що розташований перпенди-
кулярно до руху транспорту, потрібно встанов-
лювати на відстані не менше ніж 2 м від краю 
посадкового майданчика (тротуару/платфор-
ми). Якщо загальна ширина посадкового май-
данчика та тротуару у зоні зупинки становить 
менше 4,5 м слід застосовувати лави з навісом 
або павільйони з короткими бічними стінками і 
з рекламоносієм у спинці.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.4
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розділ 7 / Облаштування зупинок громадського транспорту

Інформаційні табло Пішохідні переходи від зупинок 

Дерева в зоні зупинок

Інші конструкції на зупинках 

4.12. На зупинках з частотою руху 20 і більше од./
год. або через які проходить 5 і більше маршру-
тів передбачати встановлення інформаційних 
табло з підключенням їх до Центру керування 
рухом Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор“.

4.10. Інформаційні табло розташовувати на ви-
соті 3,0-3,5 м (нижній край) на початку зупинко-
вого майданчика і забезпечувати максимальну 
видимість з обох напрямків.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.7, 

Облаштовувати зручні та логічні пішохідні пере-
ходи, за можливості з обох сторін платформи.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.11 

Допускається висадка нових дерев у зоні зупин-
ки, якщо є достатньо ширини посадкового май-
данчика

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.19 

Рекламні конструкції у зоні зупинок (на посадко-
вому майданчику, платформі, тротуарі) – заборо-
нені, крім сітілайтів, які вмонтовані у конструк-
цію павільйону зупинки (рішення виконавчого 
комітету від 11.05.2012 № 320).

Встановлювати стійки інформаційних табло, до-
рожніх знаків початку і кінця зупинки у місцях, 
які не перешкоджатимуть руху пасажирів.
Заборонено встановлення тимчасових споруд 
(кіосків) у зоні зупинки громадського транспор-
ту, за винятком кіоску з продажу квитків і попов-
нення карток, площею не більше 4 кв. м у кінці 
посадкового майданчика, який не заважатиме 
проходу пішоходів та посадці/висадці пасажи-
рів і не обмежуватиме оглядовість для всіх учас-
ників дорожнього руху.

Допускається висадка нових дерев у зоні зупин-
ки, якщо є достатньо ширини посадкового май-
данчика.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.7, 4.9, 4.18, 4.19

Дерева є важливим елементом зупинки, оскіль-
ки на зупинках громадського транспорту багато 
людей перебуває в очікування ні громадський 
транспорт. Дерева створюють тінь і затишок.

Ілюстрації показують приклади дерев в зоні зу-
пинки з каталогу облаштування інфраструктури 
в Цюріху (Швейцарія).
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Зупинки у вигляді “кишень”

Влаштування зупинки маршрутного транспорту 
може бути як без «кишені», так і у вигляді відкри-
тої «кишені» (за наявності простору та відсутно-
сті виділених смуг для маршрутного транспор-
ту, дотримання мінімальних вимог до ширини 
тротуару, забезпечення безпечної траєкторії 
велосипедної доріжки тощо). 

Ширина «кишені» повинна становити не менше 
ніж 2,5 м. Довжину перехідної ділянки на в’їзді 
до зупинки слід приймати не менше ніж 20 м, на 
виїзді - не менше ніж 15 м (в обмежених умовах 
може бути зменшена до 10 м). Відокремлення 
«кишень» від проїзної частини бордюром чи ін-
шою перешкодою для руху забороняється.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.4.5 

Чому їх варто уникати?
Уникати влаштування кишень на зупинках гро-
мадського транспорту. Заборонено влашто-
вувати зупинки громадського транспорту у 
кишенях за наявності відокремлених смуг для 
маршрутних транспортних засобів, крім випад-

ків коли такий спосіб облаштування зупинок за-
стосовується для підвищення комфорту корис-
тування громадським транспортом.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.13

Облаштування “кишені” є насамперед ризиком 
для доступності громадського транспорту для 
МГН. Автобуси і тролейбус здатні заїхати в ки-
шеню під борт посадкового майданчика лише 
в випадку виконання норм щодо заїзду і виїзду, 
вказаних вище та наявності високого професі-
оналізму і бажання водія. Проте навіть в тако-
му випадку транспортні засоби не заїжджають 
в кишеню або в’їжджають лише до половини 
оскільки існує значна непередбачувана втрата 
часу при намаганні виїхати з кишені внаслідок 
блокування індивідуальним автотранспортом.  
Відтак, довідник не рекомендує облаштовувати 
зупинки громадського транспорту у вигляді 
“кишені” на всій території Львова, що жодним 
чином не суперечить ДБН.
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розділ 7 / Облаштування зупинок громадського транспорту

Ознакування для незрячих та 
доступність для МГН

Наближення до платформи зупинки

Шляхи до будівель громадського призначення 
слід поєднувати ознакуванням для незрячих 
з зовнішніми по відношенню до ділянки тран-
спортними та пішохідним комунікаціями, пар-
кувальними місцями, зупинками громадського 
транспорту.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.1.2 

За наявності сходів передбачати також пандуси 
з нормативним ухилом, поручні та використан-
ня тактильної плитки з урахуванням потреб ма-
ломобільних груп населення та людей з інвалід-
ністю.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.8

На зупинках громадського автобусного тран-
спорту передбачати бортовий камінь із заокруг-
леним профілем для запобігання пошкодження 
корпусу автобуса/тролейбуса, у тому числі на 
суміжних з рейковим транспортом зупинках.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.4.15

Таке заокруглення дасть змогу водіям з комфор-
том і без ризиків наблизити транспортний за-
сіб якнайближче до платформи та забезпечити 
доступність МГН. В випадку низькопідлогового 
транспорту і відповідної висоти платформи, лю-
дина на візку може потрапити в салон самостій-
но, без відкидання пандусу
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розділ 7 / Облаштування зупинок громадського транспорту

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ЗУПИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Перевірте, чи є 
зупинка зручною і доступною для всіх пасажирів і чи сприяє вона пріоритезації 
громадського транспорту.
 

Чи зупинки громадського транспорту є на комфортній для пасажирів відстані одна від одної вздовж 
маршруту (250-350м в центральній частині міста, 400-500м для інших районів)?
Чи зупинки громадського транспорту є максимально наближеними до основних точок притягання 
та перехресть?
Чи є пішохідний перехід на мінімальній безпечній відстані від зупинки?
Чи немає в прямій видимості зупинок, на яких різні маршрути йдуть в одному напрямку, що може 
спровокувати небезпечне перебігання між зупинками пасажирів, що очікують на транспорт? Якщо 
є, то чи забезпечено безпечні пішохідні переходи по найкоротшій траєкторії?
Чи відповідає розмір посадкових платформ частоті (інретвалу руху) усіх  маршрутів, що проходять 
через зупинку? Чи є потреба в розосередженні зупинки на кілька посадкових платформ?
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Чи відповідає довжина посадкової платформи максимальній довжині одиниці рухомого складу? 
Якщо на зупинці зупиняється кілька маршрутів, то чи забезпечена достатня довжина посадкової 
платформи для одночасної висадки з двох чи (для найнавантаженіших зупинках трьох) одиниць ру-
хомого складу?
Чи відповідає ширина посадкового майданчика мінімальній нормативній ширині?
Чи не блокує посадковий майданчик транзитний рух пішоходів по прилеглому тротуару?
Чи відбувається посадка безпосередньо з посадкової платформи?
Чи відповідає висота посадкової платформи висоті першої сходинки наявного і перспективного ру-
хомого складу (20см для автобусних і тролейбусних зупинок, 27см для трамвайних зупинок, 23см 
для суміщених трамвайно-автобусних зупинок)?
Чи передбачено на зупинці павільйон? Чи є можливість розміщення на ньому інформаційних вказів-
ників? Чи не перешкоджають павільйони руху чи видимості для пішоходів?
Чи є простір павільйону безбар’єрним? Чи забезпечено пандуси з нормативним ухилом між плат-
формами і пішохідним простром?
Чи забезпечує павільйон захист від дощу, вітру та сонця?
Чи є павільйон безпечним з точки зору правопорядку? Прозорим та освітленим в нічний час?
Чи має скло павільйона маркування для уникнення зіткнення?
Чи є забезпечена відстань в 1,5-2 м від павільйону до краю платформи де під’їжджає транспорт?
Чи є передбачено інформаційне табло? Чому?
Чи знаки, опори чи інші конструкції, встановлені на зупинках,  не перешкоджають пішому руху?
Чи захищена посадкова платформа від заїзду на неї транспорту?
Чи є можливість посадити (зберегти) дерева в зоні зупинки?
Чи облаштовано пішохідні переходи від зупинки по напрямку (напрямках) до найбільших точок 
притягання?
Чи забезпечено на зупинках додаткове освітлення?
Чи встановлено огорожу перильного типу між острівною зупинкою і смугою руху транспорту?
Чи облаштовано кишеню? Чи залишає кишеня достатньо простору для пішоходів і велосипеди-
стів (якщо 2,5м забирає кишеня, то чи залишається нормативних 2.25м транзитного пішохідного 
простору і 1,85м велодоріжки)? Чи забезпечують габарити кишені можливість заїзду маршрутних 
транспортних засобів впритул до посадкової платформи (65 метрів для заїзду, платформи і виїзду)? 
Чи забезпечує кишеня пріоритет громадського транспорту перед приватним?
Чи для незрячих людей передбачено  ознакування  шляхів від зупинки до об’єктів громадського 
призначення?
Чи забезпечено можливість максимального наближення маршрутних транспортних засобів до 
платформи (викривлення осі колії, скруглення бордюру, контактна мережа) в момент посадки/ви-
садки?



РОЗДІЛ 8

ОБЛАШТУВАННЯ СХОДІВ, БАР’ЄРІВ ТА 
ПАНДУСІВ
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розділ 8 / Облаштування сходів, бар’єрів та пандусів

Ухил пішохідних шляхів

Зовнішні сходи

Поздовжній ухил пішохідних шляхів не повинен 
перевищувати 1:20 (5 %). Якщо уклон пішохід-
них доріжок або тротуарів перевищує 5 %, слід 
передбачати спеціальні пологі обхідні шляхи. 
На ділянках, де ухил пішохідних доріжок більше 
ніж 5%, необхідно влаштовувати сходи і панду-
си. Сходи повинні дублюватися пандусами. 

Поперечний уклон шляху руху слід приймати в 
межах 1-2 %

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.1.5

Тротуари і пішохідні доріжки з поздовжніми по-
хилами більше ніж 6 % повинні мати поручні та 
можуть мати сходи.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.5

Зовнішні сходи слід передбачати за умови на-
явності ухилу землі у відповідному місці біль-
ше 10 %. Зовнішні сходи повинні дублюватися 
пандусами, а за необхідності - іншими засобами 
підйому з вертикальним переміщенням або з 
переміщенням паралельно нахилу сходів.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.2.1
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Параметри облаштування сходів Облаштування зовнішніх сходів

Маркування першої і останньої 
сходинки

Сходи (від 3 до 12 східців у одному марші). Ви-
соту східця слід приймати не більше ніж 12 см, 
ширину - не менше ніж 38 см; після кожного 
маршу (10-12 східців) необхідно влаштовувати 
площадки завдовжки не менше ніж 1,5 м.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.3.5

Ширину маршів зовнішніх сходів допускається 
приймати не менше ніж 1,35 м, ширину сходи-
нок - не менше ніж 40 см, висоту підйомів схо-
динок - не більше ніж 12 см.

Між маршами сходів слід влаштовувати гори-
зонтальні площадки завширшки не менше ши-
рини сходів і завдовжки не менше 1,5 м. Марш 
сходів повинен мати не менше трьох сходинок, 
але не більше 18.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.2.1

Сходи повинні бути рівними, суцільними, з під-
сходинками (лицьова вертикальна частина схо-
динки), із шорсткуватою поверхнею. 

Всі сходи в межах одного маршу повинні бути 
однаковими за формою в плані, за шириною 
сходинки і висотою підйому сходинок. Край схо-
динки не має виступати за рівень підсходинки. 
Поперечний уклон зовнішніх сходинок повинен 
бути в межах 1-2 %.

Поодинокі сходинки повинні замінюватися пан-
дусами.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.2.1

Верхня і нижня сходинки сходового маршу по-
винні контрастувати як у відношенні до інших 
сходинок сходового маршу, так і до горизон-
тальних площадок сходового маршу. В іншому 
випадку слід передбачити маркування ребер 
першої і останньої сходинок сходового маршу: 
ширина маркування горизонтальної площини 
ребра - 5-10 см, вертикальної - 3-5 см.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.2.2
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Ухил пандуса

Облаштування пандусів

а - безпечний ухил, що не потребує додаткових 
облаштувань; 

б - безпечний ухил в разі перепаду висот біль-
ше ніж 0,45 м, необхідно встановлення бортиків 
вздовж крайки горизонтальних поверхонь або 
поручнів; 

в - допускається при перепаді висот поверхонь 
на шляхах руху до 0,2 м і менше.

Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огоро-
жу з поручнями. Пандуси заввишки 3,0 м і біль-
ше допускається замінювати підйомними при-
строями.

Поверхня пандуса повинна бути шорстка, чітко 
маркована кольором або фактурою, контраст-
ною відносно суміжних горизонтальних повер-
хонь.

Необхідність підігріву поверхні пандуса, а також 
улаштування навіса або укриття визначається 
завданням на проектування.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.3.2, 5.3.3

Не рекомендується наносити попереджувальну 
тактильну смугу перед початком підняття панду-
су або пішохідного шляху (знизу), оскільки якщо 
людина на візку спускається з пандусу, передні 
колеса візка можуть наштовхнутись на тактильну 
смугу і повернутись в довільному напрямку.
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Пандуси Бар’єри в пішохідному середовищі

Сходи і пандуси повинні мати з обох боків по-
ручні на висоті 0,7 м і 0,9 м, а в дошкільних за-
кладах, парках, на дитячих майданчиках - додат-
ково на висоті 0,5 м.

Поручень до опори має кріпитись знизу (не до-
пускається бокове кріплення). Відстань від біч-
ної стіни 4,5 см, діаметр труби поручня 3,5-4,5 
см. Завершальні частини поручня і вгорі, і внизу 
повинні бути довші маршу або похилої частини 
пандуса на 30 см та мати заокруглення.

За ширини сходів 2,5 м і більше слід додатково 
передбачати розділові поручні.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.2.3

При різних рівнях тротуарів та дорожнього по-
лотна влаштовуються з’їзди з рівня тротуару до 
рівня дорожнього полотна на ширину не менш 
ніж 1,2 м з уклоном згідно діючих будівельних 
норм. 

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.VII.1

У місці розміщення пішохідної зони тротуара, 
тактильної смуги на шляху руху МГН не повинні 
розташовуватися об’єкти або перешкоди (ка-
налізаційні решітки, люки, стовпи, обмежува-
чі руху транспорту, МАФи). Попереджувальну 
ТС слід застосовувати для попередження про 
бар’єр, небезпеку, перешкоду.

Тактильні смуги не повинні перешкоджати руху 
чи створювати бар’єри чи небезпеку для всіх ка-
тегорій користувачів.

*ДБН В.2.2-40:2018, п. 3.28, 8.2.2, 8.2.10

Шлях руху МГН та незрячих має бути позбавле-
ний бар’єрів. 

Важливо уникати облаштування сходів на ко-
ристь пандусів коли це є можливим і доцільним. 
Сходи повинні дублюватися пандусами, або за 
неможливості влаштування пандусу - підйомни-
ми пристроями.

Для прикладу, тактильна смуга може за певних 
обставин створювати перешкоди для пересу-
вання людей на візках.

Антипаркувальні півкулі створюють велику загрозу для незрячих, людей з порушеннями зору і просто 
неуважних пішоходів. Їх застосування не рекомендується.
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СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ПАНДУС. Перевірте, чи він є доступний для самостійного 
використання маломобільними.

Чи є можливість привести ухил пішохідних шляхів до нормативного для того, аби уникнути облаш-
тування додаткових пандусів?
Чи достатньою є ширина пандусу (не менше 1,2м)?
Чи обладнаний пандус поручнями? Чи відповідають поручні нормативам? Чи правильно закріплені 
(знизу)? 
Чи є ухил пандусу безпечний (1:20) чи допустимий (1:10, з крайкою та поручнями) зважаючи на пе-
репад висот?
Чи є поверхня пандусу гладкою і шорсткою для уникнення ковзання? Чи промаркована поверхня 
пандусу кольором або фактурою?
Чи можна привести довжину пандусу до нормативної без застосування спеціальних підйомних при-
строїв?
Чи є підігрів чи навіс над пандусом біля входів в будівлі для уникнення ожеледі взимку?
Чи є відсутніми будь-які бар’єри чи нерівності (в тому числі тактильні смуги) на примиканні пандусу 
внизу?
Чи є відсутніми бар’єри або перешкоди, розташовані на самому пандусі (люки, решітки, стовпи, об-
межувачі руху транспорту, тощо)?
Чи є майданчики з горизонтальною поверхнею через кожні 10 метрів при великій довжині пандусу?
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СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували СХОДИ. Перевірте, чи є простір доступний для самостійного 
використання незрячими та маломобільними.

Чи є можливість змінити  ухил пішохідних шляхів так аби уникнути облаштування сходів чи окремих 
сходинок?
Чи є сходи продубльовані пандусом або іншими засобами для вертикального переміщення мало-
мобільних?
Чи відповідають висота, ширина і довжина східців нормативним? Чи мають всі сходинки однакові 
параметри? Чи є підсходинки (вертикальна частина сходинки, що закриває отвір між сходинками)?
Чи облаштовані довгі сходи (більше 10-12 сходинок) нормативними площадками для відпочинку?
Чи всі сходові марші мають однакову кількість сходинок?
Чи замінені всі поодинокі сходинки пандусами?
Чи забезпечує поверхня сходів уникнення ковзання? Чи немає на сходах деталей, що можуть чіпля-
ти взуття?
Чи є промаркованою перша і остання сходинка кожного маршу для людей з слабким зором? Чи 
відповідає маркування нормативному?
Чи обладнані сходи поручнями? Чи відповідають поручні нормативам? Чи правильно закріплені 
(знизу)? Чи передбачені додаткові поручні при ширині сходів понад 2,5 м?



РОЗДІЛ 9

ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКОМІСЦЬ
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Облаштування паркомісць Облаштування паркомісць за рахунок 
тротуарів

На магістральних вулицях регульованого руху та 
вулицях місцевого значення автостоянки тимча-
сового зберігання дозволяється розміщувати:

• на додаткових (резервних) смугах проїзної 
частини, що мають ширину не менше ніж 3,0 
м, вздовж проїзної частини;

• у «кишенях», що відокремлені від основної 
проїзної частини розміткою; 

• на розділювальних смугах між основною 
проїзною частиною та місцевими проїзда-
ми, якщо ширина смуги не менше ніж 5,5 м, 
між проїзною частиною і тротуаром;

• поза межами основної проїзної частини ву-
лиць та тротуарів на відокремлених від них 
огорожами або розміткою та позначених 
відповідними дорожніми знаками ділянках. 
Спеціально обладнані стоянки можуть бути 
підземними, наземними, підземно-наземни-
ми і багаторівневими (у тому числі механізо-
ваними (автоматизованими).

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.5.2

Кишеня - місцеве розширення проїзної частини 
за рахунок смуги озеленення або тротуару, за 
умови забезпечення його пропускної здатно-
сті, залежно від прийнятої схеми розташування 
транспортних засобів.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.5.3

Поширеною проблемою є облаштування пар-
комісць у “кишенях”, коли тротуар відсувається 
далі до фасаду, утворюючи П-подібний вигин. 
Такі зигзагоподібні вигини транзитної зони тро-
туарів значно знижують комфорт пішого руху. 
Довідник наполегливо не рекомендує облашто-
вувати подібні вигини транзитної зони тротуарів. 
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Коли облаштовувати паркомісця 
заборонено

Шкідлива для комфорту пішохідного 
руху організація паркомісць

Влаштування автостоянок тимчасового збері-
гання не допускається:

• вздовж проїзних частин магістралей загаль-
номіського значення регульованого руху та 
магістралей районного значення у випадку, 
коли коефіцієнт використання їх пропускної 
здатності наближається до 1;

• при виділенні на магістралях окремих смуг 
для руху маршрутного транспорту;

• на тротуарах.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.5.3

Другою подібною поширеною проблемою є об-
лаштування відокремлених від проїзної частини 
паркомісць на розділових смугах, коли тротуар 
подібним до попереднього чином відсувається 
далі до фасаду, утворюючи П-подібний вигин 
по відношенню до решти тротуару, а його ши-
рина скорочується до неприйнятного мінімуму. 
Відтак, пішоходи не обходять парковку попід 
фасадами, а йдуть напряму по заданій вулицею 
траєкторії через новоутворену парковку, де за-
знають постійного дискомфорту від руху авто-
мобілів по парковці. Такі вигини транзитної зони 
роблять пішохідний рух небезпечним і неком-
фортним. Довідник наполегливо не рекомендує 
облаштовувати подібні паркувальні місця, по-
дібним чином. 
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Розселення людей з інвалідністю Розміщення паркомісць для осіб з 
інвалідністю

У житлових кварталах необхідно передбачати 
відповідно до завдання на проектування спеці-
альні житлові будинки чи відводити перші по-
верхи будинків для розселення МГН таким чи-
ном, щоб забезпечити:

а) відстань від житлових будинків до підпри-
ємств торгівлі місцевого значення, установ 
охорони здоров’я (поліклінік, амбулаторій, дис-
пансерів без стаціонарів), не більше 200 м, а в 
умовах існуючої забудови - не більше 300 м;

б) максимально можливе наближення спеці-
альних житлових будинків до озеленених те-
риторій, місць роботи працездатних людей з 
інвалідністю, зупинок міського транспорту. До 
спеціальних житлових будинків слід передбача-
ти необхідні проїзди та приміткою 3 до таблиці 
7.1*.  До житлових будинків, що стоять окре-
мо, заввишки не більше 9 поверхів, а також до 
об’єктів, які відвідують інваліди, допускається 
влаштування проїздів, суміщених з тротуарами 
при їх довжині не більше 150 м і загальній ши-
рині не менше 4,2 м. 

*ДБН 360-92, п.3.6

Місця для паркування особистого автотран-
спорту осіб з інвалідністю або транспорту, який 
перевозить осіб з інвалідністю, рекомендується 
розміщувати поблизу доступного для МГН вхо-
ду до будівель і споруд, але не далі ніж 50 м.
Майданчики зупинки для посадки або висадки 
з транспорту осіб з інвалідністю слід передба-
чати на відстані не менше ніж 50 м від доступ-
них для МГН входів до громадських будівель і 
споруд.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.4.1

Для людей з інвалідністю, які мають автомобі-
лі з ручним керуванням, потрібно передбачати 
місця на перших поверхах багатоповерхових 
наземних і підземних гаражів. 

*ДБН В.2.3-5, п.4.4
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Кількість місць для осіб з інвалідністю

На відкритих індивідуальних автостоянках біля 
закладів обслуговування слід виділяти не мен-
ше ніж 10 % місць (але не менше одного місця) 
для транспорту осіб з інвалідністю.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.4.1
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Розміри різних видів паркомісць

Позначення місць для осіб з 
інвалідністю

Ширина зони для паркування автомобіля особи 
з інвалідністю повинна бути не менше ніж 3,5 м.
Розміри паркувальних місць, які розташовані 
паралельно бордюру, повинні забезпечувати 
доступ до задньої частини автомобіля, щоб ви-
користовувати пандус або підйомний пристрій.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.4.1

Мінімальні розміри місць зберігання автомобі-
лів у гаражах потрібно приймати: довжина міс-
ця стоянки - 5,0 м, ширина - 2,5 м (для людей з 
інвалідністю, які користуються візками, - 3,5 м).

*ДБН В.2.3-5, п.6.3

Ці місця повинні позначатися дорожніми знака-
ми та горизонтальною розміткою відповідно до 
Правил дорожнього руху з піктограмами міжна-
родного символу доступності.

*ДБН В.2.2-40:2018, п.5.4.1

Знак 5.38 «Місце стоянки»  застосовується для 
позначення місць та майданчиків для стоянки 
транспортних засобів. Місця, що призначені 
для транспорту осіб з інвалідністю, додатково 
позначаються табличкою 7.17 (встановлюється 
нижче знака), котра вказує, що дія знака  поши-
рюється лише на мотоколяски і автомобілі, на 
яких встановлено розпізнавальний знак «Особа 
з інвалідністю» відповідно до вимог ПДР.
Також паркувальне місце може бути продубльо-
ване на покритті горизонаьною дорожньою роз-
міткою 1.28 згідно з ДСТУ 4100.
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СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ПАРКОМІСЦЯ. Переконайтеся, що паркомісця не заважають 
іншим учасниками руху (пішоходам, велосипедистам) і що маломобільним буде 
зручно користуватися цими паркомісцями.

Чи розміщені паркомісця на спеціально відведеному просторі вулиці (резервна смуга руху, або ки-
шеня відокремлена розміткою, або розділювальна смуга шириною 5,5 метрів між проїзною части-
ною і тротуаром, або поза вуличним простором)?
Чи облаштування паркомісця у вигляді кишені не звузило пішохідну (транзитну) частину тротуару? 
Чи облаштування паркомісця у вигляді кишені не робить П-подібних вигинів тротуару?
Чи виключено можливість руху/стоянки авто по пішохідній зоні тротуару?
Чи не попадає на парковку та під’їзди до неї траєкторія руху пішоходів, визначена на всьому просто-
рі вулиці?
Чи паркомісця не облаштовано всупереч чітким заборонам (вздовж магістралей, з заїздом через 
смуги громадського транспорту, на тротуарах)?
Чи парковка містить мінімальну необхідну кількість паркомісць для людей з інвалідністю (не менше 
10% від кількості паркомісць, але не менше одного)?
Чи розміщено паркомісця для людей з інвалідністю поблизу входу до будівлі, не більше 50 метрів 
від будівлі?
Чи є візуально зрозумілим, безбар’єрним та прямим зв’язок між паркомісцем для людей з інвалід-
ністю і входом в будівлю?
Чи має кожне паркомісце для людей з інвалідністю відповідне позначення (знак і розмітка)?
Чи відповідають розміри паркомісця для людей з інвалідністю нормативним (ширина 3,5м)?
Чи забезпечується доступ до задньої частини автомобіля щоб була можливість використати пандус 
чи підйомний механізм?



РОЗДІЛ 10

ОБЛАШТУВАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Як змінюється підхід до водовідведення?

Кліматичні зміни та зміна забудови міста створюють потребу в 

перегляді підходів до водовідведення дощової води. Якщо раніше 

пропонувалося максимально збільшувати пропускну здатність 

каналізаційної системи, тепер європейські міста приходять до 

максимального накопичення дощової води в містах для протидії все 

тим самим підтопленням, які стаються все частіше.
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розділ 10 / Облаштування водовідведення

Організація рельєфу з точки зору 
водовідведення

Концепція “місто-губка”

Завдання організації рельєфу під час проекту-
вання благоустрою треба визначати залежно 
від функціонального призначення території. 
Організацію рельєфу території, що реконструю-
ється, як правило, треба орієнтувати на макси-
мальне збереження рельєфу, ґрунтового покри-
ву, наявних зелених насаджень, умов існуючого 
поверхневого водовідведення, використання 
ґрунтів, що видаляються, на майданчику будів-
ництва. 

*ДБН Б.2.2-5:2011, п.9.4.2

Відтак, європейські міста змінюють парадигму 
проектування водовідведення до заохочення 
максимального дощової води локально, без 
зливу в каналізацію під час реконструкції вулиць 
і проектів забудови територій. Проте цей підхід 
наразі не відображений в українських нормах. 
Зокрема, можливості застосування поверхне-
вого водовідведення є сильно обмеженими, а 
норми щодо віддалення дренажних систем від 
дерев обмежують можливості застосування по-
пулярних підходів щодо використання дощової 
води з дахів для живлення вуличних дерев.
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Напрямок ухилу водовідведення 
тротуарів

Застосування поверхневого 
водовідведення

Забезпечувати нормативний ухил тротуарів у 
сторону проїжджої частини або газонів, що ма-
ють нижчий рівень ніж покриття тротуару. За 
можливості надавати перевагу облаштуванню 
ухилів у напрямі газонів з метою зменшення на-
вантаження дощової води на каналізаційну ме-
режу.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.3.7

Лунки для дерев повинні розташовуватись ниж-
че рівня тротуару для забезпечення доступу до-
щової води.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.5.8

При проектуванні водовідвідних споруд не доз-
воляється влаштовувати спуск неочищеної по-
верхневої води з проїзної частини у водотоки, 
водоймища та використовуючи рельєф місце-
вості.

У парках допускається влаштування системи з 
відкритою водовідвідною мережею.

*ДБН В.2.3-5, п.4.6.11, 8.21

Застосування відкритого водовідвідного устат-
кування (канав, кюветів, лотків тощо) допуска-
ється в сільських населених пунктах, а також на 
території парків, скверів, пішохідних зон. 

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.ІI.25

Немає жодної заборони відводити воду з велопі-
шохідних шляхів в прилеглі зони озеленені зони. 
В такому випадку рівень поребрика, що відділяє 
мощення від озеленення має бути в один рівень 
з мощенням, а рівень грунту лунки дерева, за-
хону чи смуги кущів - нижчим принаймні на 5 см 
від рівня мощення. 
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розділ 10 / Облаштування водовідведення

Проходження води з ринв через 
тротуари

За наявності на фасаді будинку, що прилягає 
до об’єкта ремонту/реконструкції водостічних 
труб (ринв) – приєднувати їх до дощоприймаль-
них колодязів.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.2.4

За умов функціонування загальноміської сис-
теми зливової (дощової) каналізації, що забез-
печує відведення стічних вод навколо будівель 
та споруд - забезпечити підключення системи 
об’єкту безпосередньо до неї, без виводу стіч-
них вод на поверхню. 

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.ІI.25

Часто зустрічається проблема, коли ринки ви-
водяться на тротуар, що зимою призводить до 
ожеледиці та травмування перехожих. 

В той самий час, коліно ринви, що поєднує фа-
садну вертикальну частину ринви з горизон-
тальною частиною, що йде під тротуаром є най-
слабшим місцем такої конструкції. В випадку 
випадання коліна, вода починає розмивати про-
стір під тротуаром та фундамент будівлі. Відтак, 
на якість підземної частини конструкції варто 
звертати першочергову увагу. 
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Встановлення дощоприймальних 
колодязів

Решітки (грати) дощоприймачів

Дощоприймальні колодязі на вулицях слід вста-
новлювати 

• в понижених точках лотків; 
• на перехрестях вулиць зі сторони притоку 

води до смуги пішохідного руху; 
• на виїздах із дворів, кварталів, 
• між перехрестями поза проїзною частиною. 

Під час будівництва чи реконструкції вулиць за 
можливості, а за наявності велосипедної смуги 
чи спільного руху велосипедів та транспорту - 
обов’язково потрібно передбачати використан-
ня дощоприймальних колодязів, які вмонтовані 
в бордюр.

*ДБН В.2.3-5, п.9.3

Водостоки на тротуарах повинні бути закриті 
решіткою з чарунками не більше 0,015 м

*ДБН В.2.2-40, п.5.1.8

У разі влаштування грат, що перекривають во-
довідвідні лотки на пішохідних доріжках і тро-
туарах, ребра грат не треба розташовувати 
вздовж напряму пішохідного руху, а ширину 
отворів між ребрами треба приймати не біль-
ше ніж 0,015 м. 

*ДБН Б.2.2-5:2011, п.9.4.16

Якщо решітка дощоприймча має довгі вузькі 
пази, то для уникнення ситуації застрягання ко-
леса велосипеда, пази забороняється розміщу-
вати під кутом до перерізу вулиці від 45° до 135°.
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розділ 10 / Облаштування водовідведення

Небезпечні для пішоходів 
дощоприймачі та люки

Не допускати випадків влаштування приямків 
для люків і дощоприймачів у межах тротуарів і 
велосипедних доріжок.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.3.11

Водовідвідні лотки та дощоприймальні решітки, 
які встановлюються на тротуарах чи пішохідних 
шляхах, не повинні створювати перешкоди для 
маломобільних груп населення. 

*ДБН Б.2.2-5:2011, п.9.4.2

Дощову каналізацію прийнято розміщувати в 
межах розділювальних смуг між проїзною части-
ною і тротуарами. Чимало вулиць в рамках ка-
пітальних ремонтів роблять залишаючи існуючі 
люки і дощоприймачі, які оминає бордюр.

Така ситуація є неприпустимою, особливо в ме-
жах зупинок громадського транспорту, оскільки 
чимало людей можуть не помітити і ступити в 
це пониження, внаслідок чого отримати трав-
му. Для незрячих такі об’єкти несуть практично 
100% небезпеку. 

кщо дощоприймач в межах існуючої дренажної 
системи потрапляє на тротуар, то варто роз-
глянути або перенесення дощоприймального 
колодязя на проїзну частину, або влаштування 
вмонтованого в бордюр дощоприймача. 
Якщо в такій ситуації опиняється люк, то варто 
прийняти рішення про підняття/перенесення  
люка або зміни лінії прокладання бордюрного 
каменя. 



101

Проблеми прибордюрного 
облаштування водовідведення

окриття лотку відкритого 
поверхневого водовідведення

На магістральних дорогах і магістральних вули-
цях безперервного руху влаштовується закрита 
система водовідведення з двостороннім розмі-
щенням дощоприймальних колодязів незалеж-
но від наявності місцевих проїздів.

Для влаштування водовідвідного лотка слід ви-
користовувати збірні або монолітні бортові ка-
мені. Висота бордюру на прямолінійних ділян-
ках вулиці повинна бути не менше ніж 15 см. 

*ДБН В.2.3-5, п.9.9, 9.10

На територіях рекреаційної зони, парків, садів, 
скверів, прибудинковій території лотки водо-
відведення забезпечують сполучення покриття 
пішохідних доріжок і тротуарів з газоном, їх ви-
конують з елементів мощення (плоского булиж-
ника, коленої або пиляної брущатки, кам’яної 
плитки тощо), стики замонолічують розчином 
високоякісної глини. 

*ДБН Б.2.2-5:2011, п.9.4.14

В випадку такого планування навіть наймен-
ші помилки в вертикальному плануванні, або 
накопичення бруду в дощоприймачі викликає 
утворення калюж при бордюрах, що не дає ко-
ристуватися пішохідним переходом, а також 
призводить до розбризкування автомобілями 
води з калюж на пішоходів.
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розділ 10 / Облаштування водовідведення

Проблеми відкритого поверхневого 
водовідведення

Проблеми виносу водою грунту

Збір і відведення поверхневих вод можна лот-
ками прямокутного та трапецієподібного про-
філю, які перекриваються водоприймальними 
решітками.

*ДБН В.2.3-5, п.9.10

З метою недопущення виносу грунту й опалого 
листя передбачати влаштування перехоплю-
вальних і водовідвідних лотків на примиканні 
тротуарів або проїжджої частини до косогорів.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.5.10

Улаштування поверхневого водовідведення за 
допомогою відкритих лотків має бути здійснено 
у безпечний для людини спосіб. Поверхня нахи-
лених площин має бути шорстка і унеможлив-
лювати зісковзування ноги в лоток.

Для прикладу, в парку Франка похила площина 
лотка влаштована з натурального гладкого ка-
меню, що кілька разів призвело до травмування 
відвідувачів парку.

При примиканні косогору до мощення, вода що 
стікає по схилу несе з собою грунт, що осідає на 
мощенні і перетворюється на бруд, а в суху по-
году стає пилом. 
За таких обставин важливо укріпити схил за до-
помогою геотекстилю та рослин, коріння яких 
здатне тримати схил, а також опрацювати стик 
схилу та мощення з метою унеможливлення по-
трапляння на мощення грунту. Найпростіше це 
зробити за допомогою лотка різних конструкцій, 
відкритого або закритого. 
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Відстань між дощоприймальними 
колодязями

Водовідведення при облаштуванні 
засобів заспокоєння дорожнього руху

Розрахунок поверхні водозбору

За ширини односхилої проїзної частини вулиці 
більше ніж 15 м, двосхилої - більше ніж 30 м, а 
також наявності дренажів мілкого закладання 
відстань між дощоприймальними колодязями 
не повинна перевищувати 60 м.

За поздовжніх ухилів вулиць більше 5 % перед 
перехрестями з боку верхів’я, а також на пря-
мих ділянках вулиць через (300 - 400) м улашто-
вуються дощоприймальні колодязі посиленої 
приймальної здатності (подвійні грати, колодязі 
спеціальної конструкції).

*ДБН В.2.3-5, п.9.3

Під час проектування заспокоєння дорожнього 
руху застосовані рішення повинні забезпечува-
ти водовідведення.

*Проект ДСТУ “Безпека дорожнього руху. Засо-
би заспокоєння руху”, п.5.2.7

При розрахунку системи водовідведення слід 
враховувати площу водозбору включно з при-
леглими до території проектування ділянками.

*Рішення ВК ЛМР №812 “Про додаткові вимоги 
до проектування”, п.2.4

Часто зустрічається помилка, коли поверхня во-
дозбору визначається виключно в межах ділянки 
проектування. Проте часто на ділянку проекту-
вання може приходити вода з прилеглих діля-
нок. Прикладом такої помилки в розрахунках є 
проспект Червоної калини. Не було враховано 
притік води з проїздів дворів, що знаходяться 
на вищих відмітках, ніж проспект, внаслідок чого 
під час рясних дощів вода повністю заливає по-
верхню проїзної частини, що не дає пішоходам 
перейти проспект не замочивши ноги, проте 
триває це не довго і за якийсь час вода сходить 
в дощоприймачі.

Вода має бути ефективно відведена від підви-
щеного переходу, острівців безпеки, підвище-
ного перехрестя, шиканів, звуження проїзної 
частини до дощоприймача, для уникнення утво-
рення калюж.

СПИСОК-ПЕРЕВІРКА ДЛЯ ПРОЕКТАНТА

Ви спроектували ВОДОВІДВЕДЕННЯ дощової води. Перевірте, чи обраний 
варіант забезпечує комфорт користувачів вулиці.

Чи було максимально збережено наявну  організацію рельєфу та умови наявного поверхневого 
водовідведення



РОЗДІЛ 11

ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ ВУЛИЦЬ
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розділ 11 / Зимове утримання вулиць

Проблеми прибордюрного 
облаштування водовідведення

Прибирання снігу

Врахування снігоприбирання при 
проектуванні проїздів

При проектуванні вулиць, доріг і площ слід пе-
редбачати можливість проведення заходів з 
прибирання снігу:
• ширину резервних та технічних смуг визна-

чати з урахуванням розміщення на них снігу;
• на використовуваних для снігосплаву водо-

стоках передбачати снігоприймальні каме-
ри;

Ширину технічних смуг для тимчасового скла-
дування великих об’ємів снігу при заметілях, під 
якими можуть прокладатися інженерні комуні-
кації, і смуг озеленення залежно від кількості та 
типів розміщуваних на них підземних і наземних 
інженерних споруд та озеленення слід прийма-
ти в межах: 

• на магістральних вулицях регульованого 
руху - від 8 м до 12 м; 

• на магістральних вулицях районного зна-
чення - від 5 м до 8 м.

*ДБН В.2.3-5:2018, п.5.1.15, 9.12

Пішохідні переходи та зони очікування пішохо-
дів потрібно очищати від снігу та ожеледі до 
твердої поверхні. Очищення тротуарів від снігу 
та ожеледі до твердого покриття має відбува-
тись на ширину не менш ніж 1,2 м. на вулицях 
з низьким потоком пішоходів і на всю ширину 
тротуару на вулицях з потоком пішоходів біль-
ше 500 осіб/годину.

Прибирання від снігу та ожеледі тротуарів, ве-
лодоріжок, пішохідних зон проводиться до при-
бирання доріг.

За очистку від снігу та ожеледі тротуарів, ве-
лодоріжок, площ, пішохідних зон відповідають 
підприємства, установи, організації визначені 
для цих цілей органами місцевого самовряду-
вання у визначеному порядку. 

Підприємства торгівлі зобов’язані здійснювати 
прибирання та очищення від снігу та ожеледі 
прилеглих територій у радіусі не менше 5 м та 
забезпечувати зберігання і перевезення побу-
тових відходів відповідно до вимог Санітарних 
норм. 

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.ІIІ.8, 
ІІІ.3

Трасування внутрішньоквартальних проїздів по-
винне забезпечувати механізоване прибирання 
сміття і снігу без «мертвих зон», недоступних 
для спеціально обладнаних транспортних засо-
бів, що здійснюють механізоване прибирання.
Із зовнішнього боку проїздів треба залишати 
технічну смугу для складування снігу під час 
його прибирання з проїздів. 

*ДБН Б.2.2-5:2011, п.6.2

Зберігання технологічних засобів 
зимового утримання вулиць

Використання піскосуміші на вулицях може не-
сти меншу шкоду вулиці якщо застосовувати 
спеціальні контейнери для збору залишків та 
зберігання цих засобів.

Часткове покращення дає також використання 
промислових порохотягів для збирання залиш-
ків піскосуміші весною.

Проте ці заходи не забирають головної пробле-
ми зимового утримання за допомогою піскосу-
міші - потреба утилізації забрудненого снігу та 
потрапляння піску та солі в грунт.
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Прибирання вулиць для запобігання 
ожеледиці

Забороняється переміщення, перекидання і 
складування сколу льоду, забрудненого снігу 
тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, 
покритих льодом, пляжах та гідротехнічних спо-
рудах.

Забороняється складування забрудненого снігу 
та сколу льоду на тротуарах, газонах, в пристов-
бурових лунках дерев та в прилотковій частині 
дороги.

Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу 
тощо необхідно здійснювати на спеціально 
облаштовані ділянки із наявністю на території 

споруд зливової каналізації з відведенням талої 
води на споруди механічної очистки відповідно 
до вимог санітарного законодавства, або вико-
ристовувати снігоплавильні машини.

Залишки технологічних засобів, вжитих для за-
побігання ожеледі на проїжджій частині, вело-
доріжках та тротуарах забороняється скидати 
на ділянки озеленення та залишати на вулицях 
в сухому вигляді без спеціального закритого 
контейнера.  

*Проект наказу МОЗ України «Про внесення 
змін до Державних санітарних норм і правил 
утримання територій населених місць», п.ІIІ.9

Альтернативні засоби зимового 
утримання вулиць

Більшість європейських міст відмовились від 
піскосуміші та інших хімікатів на користь гран-
відсіву, який використовується з сіллю чи без. 
Гранвідсів весною збирається з вулиць, проми-
вається та готується до використання та наступ-
ний рік. 

Якщо гранвідсів використовується без солі, він 
вмерзає в лід і не дає ковзати. Весною він може 
бути зібраний навіть в лунки для дерев, оскільки 
є хорошою альтернативою мульчування. 

Технологічні засоби зимового 
утримання вулиць

Суміш утворена після танення снігу пов’язанац з 
тим, що сіль, пісок та інші хімічні елементи руй-
нують і без того бідні грунти на вулицях і завда-
ють нищівного удару вуличним деревам та ін-
шим рослинам.

Скидання забрудненого технологічними засоба-
ми зимового утримання вулиць снігу в водойми 
завдає шкоди місцевій фауні. 

Забруднений сніг та залишки технологічних за-
собів мають проходити очистку на локальних чи 
централізованих очисних спорудах.

Також, неприбрані залишки піскосуміші на вули-
цях, закладені в смуги озеленення, розвіюються 
вітром тсвоюючи пил що потрапляє в очі і ди-
хальні шляхи, а також не дає нормально проро-
стати траві. 

Накопичення солі в грунтах поступово робить їх 
непридатними для міської флори та фауни.
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розділ 12 / Облаштування входів до будівель

Доступний заїзд у приміщення.
Сходи/пандуси.  

Доступний заїзд у приміщення.
Підйомники.

Кожна будівля чи споруда повинна мати як міні-
мум один вхід, доступний для маломобільних.                                                                                                       
Також має бути забезпечене безперешкодне 
пересування в середні будівлі, без сходинок та 
порогів.                                                                                             

У випадку житлового будинку, помешкання для 
людей з особливими потребами слід влашто-
вувати на першому поверсі, такі помешкання 
мають відповідати планувальним вимогам для 
МНГ.

Вхід у хол житлових будинків варто влаштову-
вати з рівня вулиці.                                                                                                                              

(ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.1, 6.2.2) 

Будівлі та споруди слід обладнувати пасажир-
ськими ліфтами та підйомниками (нахиленими 
або вертикальними піднімальними платформа-
ми тощо) у випадку розміщення приміщень на 
поверхах вище або нижче поверху основного 
входу до будівлі (першого поверху) згідно з 
вимогами ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ ISO 9386-
1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ EN 81-70, ДСТУ EN 
81-71, НПАОП 0.00-1.02. Вибір способу підйо-
му осіб з інвалідністю і можливість дублюван-
ня цих способів підйому встановлюються у 
завданні на проектування.
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Доступний заїзд у приміщення.
Сходи/пандуси. 

Доступний заїзд у приміщення.
Сходи/пандуси. 

Зразок проектного рішення влаштування пан-
дусу

При потребі входи у приміщення необхідно об-
лаштувати пандусом чи іншим пристроєм, що 
забезпечує підйом осіб з  інвалідністю на рівень 
входу в будинок, а відтак до рівня 1-го поверху 
чи ліфтового холу.  

В ідеальному варіанті пандус повинен примика-
ти до сходів головного входу. 
Рекомендовані ухили пандуса повинні бути: 

• фронтальний – 1:12 • бічні – 1:10 
• Висота бордюрного каменя в найнижчому 

місці 2,5-4,5 см. 
• Пропускна ширина пандуса, як правило має 

бути 1,20 м, але не менше 90 см.  
• На початку і в кінці кожного підйому панду-

са необхідно влаштування горизонтальних 
площадок шириною не менше ширини мар-
шу пандуса і довжиною не менше 1,5 м.  

• При зміні напрямку пандуса ширина гори-
зонтальної площадки повинна забезпечити 
можливість повороту крісла-візка.  

• Розміри такої площадки повинні бути не 
менше 1,5 х 1,5 м.  

• Відстань між поруччям пандусу і стіною ре-
комендується не менше 4,5 см.                    

ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.6; 6.1.2
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розділ 12 / Облаштування входів до будівель

Доступний заїзд у приміщення.                                                                                                                       
Поручні на пандусах та сходах

Доступний заїзд у приміщення.
Входи/виходи, двері

Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також 
біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необ-
хідно встановлювати огорожу з поручнями. По-
ручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 
і 0,9 м, сходів - на висоті 0,9 м. Поручень перил 
з внутрішнього боку сходів повинен бути безпе-
рервним по всій їх висоті. Завершальні частини 
поручня повинні бути довші маршу або похилої 
частини пандуса на 0,3 м

Обмежувальні бортики По повздовжніх краях 
маршів, пандусів, уздовж кромки перепаду ви-
сот горизонтальної поверхні більше 0,45 м по-
винні бути передбачені бортики заввишки не 
менше 0,05 м для запобігання зісковзуванню 
ноги, тростини, милиці чи коляски»  

Кнопка виклику використовується за умови 
недоступності приміщення, встановлюється 
поруч з вхідними дверима найближче до пан-
дусу, на висоті 90 – 120 см. Сходи. За ширини 
сходів на основних підходах до будинку 2,5 м і 
більше слід додатково передбачати розділові 
поручні.  (ДБН В.2.2-17:2006, пункт 6.1.2)   Зву-
кові маячки – над входом громадських будин-
ків і споруд необхідно встановлювати звукові 
маячки або звукові інформатори, які передба-
чаються згідно з ГОСТ 28170 і ГОСТ 21786.                                                                                                                                           
                                                       
ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.6; 6.1.2

Двері для користування МГН бажано проектува-
ти з автоматичним відчиненням (на фотоелемен-
тах) або з примусовим відчиненням через вими-
кач. Вимикач встановлюється поруч з дверима 
на видному і доступному для осіб в крісах коліс-
ному місці, на висоті 75-80 см і 30 см. (висота 30 
см зручна для відкривання ногою або милицею/
ціпком). Діаметр кнопки-вимикача 15 см. У по-
лотнах зовнішніх дверей потрібно передбачати 
оглядові панелі, заповнені прозорим і протиу-
дарним матеріалом. Прозорі полотна дверей на 
входах в будівлі, а також прозорі огородження, 
повинні виконуватися з ударостійкого матері-
алу. Нижня частина скляних дверних полотнин 
повинна бути захищена протиударною смугою. 
На прозорих полотнах дверей слід передбачати 
контрастне маркування на заввишки не менше 
0,1 м і завширшки не менше 0,2 м, розташоване 
на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від поверх-
ні пішохідного шляху. 6.1.4 Вхідні двері необхідно 
проектувати без порогів. За необхідності влаш-
тування порогів висота кожного елемента поро-
гу не повинна перевищувати 0,02 м. При цьому 
необхідно виконувати скоси/пандус не більше 
300 мм в довжину і нахилом макс. 8 % (1:12). Усі 
пороги повинні бути контрастно виділені.

ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.1.4
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Доступний заїзд у приміщення.
Сходи/пандуси. 

Доступний заїзд у приміщення.
Розміри площадок перед ліфтами, 
обладнання ліфтів

Кожна будівля чи споруда повинна мати як міні-
мум один вхід, доступний для людей з інвалідні-
стю.  Вхідні двері повинні забезпечити безпро-
блемний прохід людям з важкими ураженнями 
опорно-рухового апарату та проїзд інвалідним 
візком.  Ширина дверей – min 85-90 см Бажано 
облаштувати двері спеціальними пристосуван-
нями для фіксації дверних полотен в положенні 

Кнопки ліфтів мають бути облаштовані тактиль-
ними позначками, які дублюють текстову інфор-
мацію. Текстова інформація на кнопках має бути 
виконана збільшеним шрифтом у контрастному 
співвідношенні кольорів. Крім того, у ліфтах по-
винна бути передбачена наявність голосового 
інформатора та звукового сигналізатора. На од-
вірках входів до ліфта на висоті 1,5 м повинні 
бути рельєфні цифри та продубльовані шрифтом 
Брайля, що вказують на поверх. Висота цифри 5 
см. Навпроти виходу з ліфта на стіні повинен бути 
також вказаний номер поверху. Цифра має бути 
контрастною зі стіною, на якій вона розміщена.

ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.3.3.5

„зачинено” і „відчинено”.  Висота порогів – max 
2,5 см . При висоті понад 4 см повинні бути похилі 
скоси Решітка чи щітка для витирання ніг перед 
входом в будівлю чи в тамбурі вхідних дверей не 
повинна створювати перешкоди.                                                                          

ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.1, 6.2.2
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розділ 12 / Облаштування входів до будівель

Доступний заїзд у приміщення.
Наявність інформаційних табло/
піктограм

В усіх об’єктах громадського призначення має 
бути візуальна інформація про розташування 
пристосованих для людейз інвалідністю місць 
та послуг.  Інформація має бути представлена 
відповідними піктограмами та символами, що 
застосовуються у міжнародній практиці. Важли-
во, щоб літери і символи позначення/знака були 
контрастними по відношенню до фону і легко-
помітними.  Фон самого знака повинен, в свою 
чергу, бути контрастним по відношенню до при-
леглої поверхні. 

Поверхня знака не повинна відображати світлові 
промені і не блищати.

Рельєфні позначення або символи на знаках бу-
дуть корисними для людей зі зниженим зором. 
Подібна тактильна інформація повинна розташо-
вуватися, принаймні, біля дверей і входів в основ-
ні приміщення і на планах приміщень. Тактильні 

знаки або піктограми на тактильних знаках по-
винні підніматися, принаймні, на 1 мм і мати міні-
мальну висоту 15мм, при цьому не більше 50 мм. 
Настінні знаки, наприклад, що позначають номе-
ри кабінетів, повинні перебувати на однаковій і 
незмінній висоті 1,30 м - 1,60 м від рівня підло-
ги.  Звисаючі знаки повинні знаходитися на міні-
мальній висоті, маючи вільний простір не менше 
2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під 
ними незрячих людей або людей з вадами зору                                                                                                                                             
                                                                       
ДСТУ-Н В.2.2-31-2011, пункт (4.1.10) 

Системи засобів інформації і сигналізації про 
небезпеку повинні бути комплексними і перед-
бачати візуальну, звукову і тактильну інформа-
цію в приміщеннях (крім приміщень з мокрими 
процесами. Вони повинні відповідати вимогам 
ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-13, [8]. Засоби інформації 
(у тому числі знаки і символи) повинні бути іден-
тичними в межах будівлі або комплексу будівель 
і споруд, розташованих в одному районі, підпри-
ємстві тощо, і відповідати знакам, встановленим 
чинними нормативними документами
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СТАНДАРТИ МАТЕРІАЛІВ
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розділ 12 / Стандарти матеріалів

• тип покриття: ФЕМ “Римський камінь”
• матеріал: бетон
• колір: сірий, чорний
• застосування: технічні зони тротуару, при-

микання до інших типів покриттів, криволі-
нійних бордюрів, люків, проїзди, пішохідні 
доріжки, тощо

• тип покриття: ФЕМ “Квадрат”
• матеріал: бетон
• розмір: 30х30
• колір: сірий
• застосування: прямі пішохідні транзитні ді-

лянки

Колір тактильного ознакування

Колір тактильного покриття має бути контраст-
ним до кольору тротуару та проїзної частини (бі-
лий, жовтий, чорний, червоний тощо).

У Львові використовуються різні кольори: жов-
тий, червоний, сірий і білий. З точки зору есте-
тики, оптимальним контрастним варіантом є бі-
лий, як на площі Двірцевій. 
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• тип покриття: широкоформатний, без фасок
• матеріал: бетон, граніт
• розмір: різний, але не менше 30х30, 20х40
• колір: різний
• застосування: пішохідні простори, площі, пі-

шохідні алеї

• тип покриття: колото-пиляний камінь
• матеріал: граніт
• колір: різний
• застосування: відмежування пішохідного 

простору від велодоріжок, газонів, бордю-
рів, клумб, лавок тощо
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Антипаркувальні стовпці (затверджений стандарт)
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