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Тут можна
розмістити фото

- особи зі стійкими 
 фізичними, 
 психічними, 
 інтелектуальними, 
 сенсорними 
порушеннями, які 
при взаємодії з різними бар'єрами 
можуть заважати їхній повній та 
ефективній участі в житті суспільства 
нарівні з іншими.

4% - офіційна статистика
10% - 12% - неофіційна
від загальної кількості населення країни

Особи з інвалідністю 



Тут можна
розмістити фото

люди, що відчувають 
тимчасові чи постійні труднощі при 
самостійному пересуванні, 
орієнтуванні у просторі, 
отриманні інформації чи послуг, 
комунікаціях із оточуючими.

МГН: маломобільні 
групи населення 



До МГН відносяться:

Вагітні жінки;

Батьки з дитячими візками;

Батьки з маленькими дітьми;

Люди з інвалідністю (стійкими порушеннями здоров’я);

Люди з тимчасовим порушенням здоров’я;

Люди похилого віку;

Люди з важкими валізами чи багажем; 

Люди які не орієнтуються на місцевості; 

Неуважні з телефонами, навушниками, під впливом стресу, у стані 

алкогольного сп’яніння тощо.



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
•Ці Норми поширюються на проектування, 
будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, 
капітальний ремонт та технічне переоснащення 
існуючих житлових будинків та громадських буді-
вель і споруд, а також на розумне їх пристосування 
з урахуванням потреб маломобільних груп 
населення (далі - МГН).

• Вимоги цих Норм є обов’язковими для застосування 
усіма юридичними та фізичними особами на 
території України, окрім будівництва індивідуальних 
житлових будинків.



Умови доступності для МГН 
(ДБН 2.2.40)

4.3 Доступність для МГН повинна забезпечуватися:

Фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування 

об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;

Фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні в 

ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;

Можливістю вільного отримання інформації про об’єкт та 

послуги, що надаються; вільної навігації (орієнтування) по об’єкту 

та прилеглою територією.



Універсальні ознаки доступності

Вільне пересування відкритим простором;

Тротуари шириною не менше 1,50м - 1,80м; 

Відсутність сходів на тротуарах; 

Пониження в місцях перетину пішохідних шляхів/тротуарів з проїжджою 

частиною;

Наявність визначених місць для паркування автомобілів осіб з 

інвалідністю;

Доступна інформація щодо простору, об'єктів та послуг, що надаються;



Універсальні ознаки доступності

Доступні вхідні групи: відсутність сходів, або наявність пандусу (кут 

нахилу 8%);

Входи/виходи, двері доступні для проїзду крісла колісного (мін.80 см);

Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори;

Доступ до усіх поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, пандуси тощо);

Наявність універсальної туалетної кабіни;

Можливість отримання послуг та комунікацій. Висота розташування 90-

120 см).



Універсальні ознаки доступності

















пандусОМАнія та інше…

















Тактильні 
смуги
На даному слайді можна
надати будь-яке
визначення

Тут можна
розмістити фото

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ, 
ОРІЄНТУВАННЯ, 
ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРИ 
КОРИСТУВАННІ 
СЕРЕДОВИЩЕМ



Засоби безпеки, орієнтування, отримання 
інформації для осіб із порушеннями зору

Тактильні 
елементи 

доступності

• Сприйняття на 
дотик

 тактильні смуги

тактильні 
інформаційні 
покажчики

Візуальні елементи 
доступності 

• Зорове сприйняття

кольорові рішення

інформаційні 
таблички

інформатори

покажчикі

Аудіопокажчики

• Сприйняття на слух 

звукові мачки-
сигналізатори

голосові інформатори



Тактильні 
смуги
На даному слайді можна
надати будь-яке
визначення

Тут можна
розмістити фото

Тактильні смуги

Засіб 
сигналізації чи орієнтування 
для осіб з порушеннями зору 
та інших МГН. 



Тактильні смуги - ТС
Направляюча ТС

Повинні забезпечити вільну 
навігацію (орієнтування), допомагає 

знайти необхідний та безпечний 
напрямок руху

Попереджувальна ТС

Повинні попереджувати про бар’єр, 
небезпеку, перешкоду. 



Тактильні смуги - ТС

8.2.4 За принципом встановлення ТС 
поділяються: 

Стандартні
Спеціальні. 



Спеціальні ТС
8.2.5.Спеціальні ТС - це тактильні поверхні, виготовлені зі спеціальних 

тактильних індикаторів



Спеціальні ТС



Спеціальні ТС



Стандартні ТС
8.2.4. Стандартні ТС - це зовнішні та внутрішні смуги зі звичайних (типових) 

елементів середовища.

• Зовнішні стандартні ТС - це: бордюрний камінь, газон, пішохідна 
доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою 
покриття зі стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли 
на пішохідних шляхах покладені різні типи тротуарної плитки, 
бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором. 
Стандартні ТС при дотриманні основних критеріїв щодо 
тактильності та контрастності, не повинні дисонувати з 
навколишнім середовищем, в тому числі із об’єктами історичної 
та культурної спадщини.



Стандартні ТС



Стандартні ТС



ТС потрібні:



ТС потрібні:



ПлитКОМАнія

















Тактильні інформаційні 
покажчики - ТІП

Дублюють плоско друковану 
текстову чи графічну інформацію 
у тактильному вигляді 
та/або шрифтом Брайля. 

ТІП поділяються на 
 інформаційні тактильні таблички
 інформаційні тактильні позначки 
 мнемосхеми.



Інформаційні 
тактильні таблички

Мають дублювати текстову інформацію,
що розташована зовні та в середині об’єкту 
у тактильному вигляді плоско друкованого тексту 
та шрифтом Брайля.



Тактильні позначки

Мають містити коротку інформацію 
про окремі локації на об’єкті 
виконану шрифтом Брайля.



Мнемосхема

Засіб забезпечення навігації (орієнтування) 
осіб з порушеннями зору, 
що являє собою тактильний план будівлі, об’єкту, 
окремих локації об'єкту прилеглої території тощо.



Тактильні інформаційні 
покажчики - ТІП

Для забезпечення виконання принципів УД інформаційні 
тактильні таблички рекомендується об’єднувати із 
звичайними інформаційними табличками та покажчиками.

Усі інформаційні таблички, стенди, інформатори, будь яка 
текстова інформація на об’єкті, шляхи евакуації, мають бути 
виконані збільшеним шрифтом та у контрастному 
співвідношенні кольорів шрифтів відносно до фону 
табличок.

























Брак інформації

























Візуальні елементи 
доступності - BЕД

Засоби безпеки, орієнтування, 
отримання інформації для осіб із порушеннями зору 
та інших МГН. 



Візуальні елементи доступності

Основний принцип використання  - зорове сприйняття. 
Створення ВЕД відбувається за допомогою кольорових рішень.
Основний принцип використання кольорових рішень для ВЕД –
контрастне співвідношення кольорів.
Використовуються для вільного орієнтування МГН.
Позначення кольором небезпечних для МГН ділянок чи об’єктів. 











































Євгеній Свєт

Консультант з питань створення 
безбар’єрного середовища 

+380 93 623 38 28

svet.eug@gmail.com


