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ТЕКСТ 

 

 
Включити новий пункт 3.8: 

«3.8 Інвалід – особа з інвалідністю» 

 

Включити новий пункт 3.9: 

«3.9. Інклюзивність благоустрою територій. 

Комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, 

конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності благоустрою 

територій, у яких кожна особа, незалежно від віку, статі, інвалідності, функціональних 

порушень, рівня комунікативних можливостей або обставин, може відчувати себе 

безпечно і комфортно без сторонньої допомоги і в міру своїх можливостей.» 

 

Включити новий пункт 3.10: 

«3.10 Маломобільні групи населення (ДБН В.2.2-17) - ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Включити новий пункт 3.24: 

«3.24. Універсальний дизайн 

Дизайн будівель і споруд, максимально придатний для використання усіма 

категоріями населення без необхідності додаткової адаптації. Універсальний дизайн не 

виключає застосування допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю.» 
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Пункт 4.1 викласти в наступній редакції:  

«4.1 Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба 

дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних 

вимог, спрямованих на створення сприятливого та безбар’єрного для життєдіяльності 

людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [13, 14].» 

 

Пункт 4.2 викласти в наступній редакції:  

«4.2. Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

благоустрою в населених пунктах треба виконувати тільки за наявності затвердженої у 

встановленому порядку проектної документації, склад та зміст якої має відповідати ДБН 

А 2.2-3, ДБН А.3.1-5, ДСТУ Б А.2.4-6 та ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 4.5 викласти в наступній редакції:  

«4.5 До елементів благоустрою треба відносити [2]: 

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок; 

- зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального 

призначення; 

- будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів; 

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

- технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

- споруди системи інженерного захисту території; 

- комплекси та об'єкти монументального мистецтва; 

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, розміщених на 

територіях загального користування та інших об’єктах благоустрою; 

- малі архітектурні форми; 

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

Проекти благоустрою територій загального користування обов’язково повинні 

включати стоянки міського транспорту та гостьові стоянки для автомобілів згідно з ДБН 

Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-40:2018» 

 

Пункт 4.8 викласти в наступній редакції:  

«4.8 Видалення дерев, кущів, газонів і квітників - згідно з вимогами ДБН Б.2.2-

12:2019, а також [3, 16, 17, 18].» 

 

Пункт 4.9 викласти в наступній редакції:  

«4.9. Благоустрій пам'яток культурної та історичної спадщини треба здійснювати 

згідно з ДБН Б.2.2-12:2019,  ДБН В.3.2-1 та ДБН В.2.2-40:2018» 
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Пункт 4.17 викласти в наступній редакції:  

«4.17 Рекультивацію і впорядкування земель треба проводити відповідно до вимог 

ДСТУ 7941:2015» 

 

Пункт 4.20.1 викласти в наступній редакції:  

 «4.20.1 Під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів благоустрою 

обов’язково необхідно передбачати створення безбар’єрного середовища для 

маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018.  

Параметри зон, просторів і елементів будівель і приміщень для маломобільних груп 

населення треба приймати згідно з ДБН В.2.2-9.» 

 

Пункт 4.20.2  викласти в наступній редакції:  

«4.20.2 Проектування та реконструкцію цивільних (житлових та громадських) 

будинків і споруд з урахуванням потреб людей, які відносяться маломобільних груп 

населення, функціонально-планувальні елементи споруд, їх земельні ділянки, а також 

вхідні вузли (входи та вестибюльна група приміщень), комунікації, шляхи евакуації, 

приміщення (зони) проживання, обслуговування, а також їх інформаційне та інженерне 

обладнання треба здійснювати згідно з ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 4.20.3 викласти в наступній редакції:  

 «4.20.3 У кожному населеному пункті існуючі об’єкти житлово-комунального та 

громадського призначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та 

елементів благоустрою, що не пристосовані для маломобільних груп населення, треба 

обладнувати спеціальними і допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а 

пішохідні переходи – пониженими бордюрами, спеціальними звуковими світлофорами та 

напрямними огородженнями.» 

 

Пункт 4.20.4 викласти в наступній редакції:  

«4.20.4  Об'єкти благоустрою треба обладнати такими пристроями та 

устаткуванням: 

- уніфікованою візуальною та звуковою інформацією; 

- спеціальними покажчиками біля об’єктів, що будуються або ремонтуються; 

- уніфікованою звуковою сигналізацією світлофорів; 

- телефонами-автоматами або іншими засобами зв’язку, доступними для інвалідів; 

- санітарно-гігієнічними приміщеннями, обладнаними для користування інвалідами; 

- пандусами і бильцями на сходинках біля входів у будинки, зупинок маршрутних 

транспортних засобів та місць посадки і висадки пасажирів, а також пандусами - на 

входах у надземні і підземні переходи вулиць, доріг і магістралей; 

- пологими спусками на тротуарах у місцях наземних переходів вулиць, доріг, 

магістралей та зупинок міського транспорту загального користування, в тому числі 

- доріжками зі зміненим покриттям для інвалідів з вадами зору (тактильною 

інформацією); 

- спеціальними покажчиками маршрутів руху інвалідів територіями загального 

користування.» 
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Пункт 4.20.5 викласти в наступній редакції:  

«4.20.5 У разі проектування майданчиків для паркування треба виділяти не менше 

ніж 10 % місць (але не менше одного місця) для паркування транспортних засобів 

загального призначення, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів 

спеціального призначення, що їх перевозять. Відстань від в'їзду на майданчик для  

паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів за 

найближчою траєкторією руху. Ці місця треба позначати відповідними дорожніми 

знаками та розміткою. 

Розміри місця для паркування транспортних засобів загального призначення, якими 

керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, 

повинні бути не менше ніж 5,0 м х 3,5 м.» 

 

Пункт 4.20.6  викласти в наступній редакції:  

«4.20.6  Пішохідний шлях осіб з вадами зору рекомендується організовувати за 

допомогою «спрямовуючої (провідної) лінії», яка утворюється тактильними (відчутними 

на дотик) засобами, які добре сприймаються особами з інвалідністю з вадами зору, а 

також звуковою та візуальною інформацією. Знаки, звукова та візуальна інформація, що 

визначають напрям руху, можуть бути розміщені на стінах будинків, на спеціальних 

стовпах; тактильна інформація розміщується переважно на тротуарах, дорогах, доріжках 

тощо та сприймається палицею або безпосереднім доторканням ніг особи з вадами зору.» 

 

Пункт 4.20.7  викласти в наступній редакції:  

«4.20.7 Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для осіб з 

інвалідністю, треба розміщувати у одну лінію за межами пішохідної зони. Ці перешкоди 

треба маркувати, використовуючи яскраво-жовтий, яскраво-жовтогарячий, та яскраво- 

червоний кольори. Рекомендується застосовувати контрастні сполучення - білий з чорним 

та білий з червоним у вигляді горизонтальних, вертикальних та діагональних смуг. 

Рекомендується використовувати такі позначки: білий - основний напрям шляху, чорний 

та жовтий - позначення перешкод (східці, стовпи, вказівні знаки), жовтогарячим маркують 

поручні. Для маркування треба використовувати стійки фарби, що не змінюються від 

погодних умов.» 

 

Пункт 4.20.8 викласти в наступній редакції:  

«4.20.8 Вхід на територію об’єкту благоустрою треба обладнувати доступними для 

осіб з інвалідністю елементами інформації про об'єкт. Системи засобів інформації мають 

бути комплексними і передбачати візуальну, звукову і тактильну інформацію, призначену 

для перебування всіх категорій осіб з інвалідністю. 

Система засобів орієнтації для людей з вадами зору та інформаційної підтримки 

повинна також бути забезпечена на всіх шляхах руху, доступних для осіб з інвалідністю 

та інших мало мобільних груп населення протягом усього часу експлуатації. 

Засоби інформації (у тому числі знаки, звуки і символи) повинні бути ідентичними в 

межах одного об’єкту і відповідати знакам, встановленим чинними нормативними 

документами. 

Система засобів інформації зон, доступних для відвідування маломобільними 

групами населення (особливо в місцях масового відвідування), повинна забезпечувати 

безперервність інформації, своєчасне орієнтування й однозначне упізнання об'єктів і місць 

відвідування. 
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Тактильні і звукові засоби інформації на покритті пішохідних шляхів треба 

розміщувати не менше ніж за 0,8 м до об'єкта інформації, початку небезпечної ділянки, 

розташування архітектурних об’єктів, зміни напрямку руху тощо. Візуальну інформацію 

треба розташовувати на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані 

огляду, і ув'язувати з художнім рішенням інтер'єра.» 

 

Пункт 4.20.8 викласти в наступній редакції:  

«4.20.9 На зупинках усіх видів міського громадського транспорту, стоянках таксі 

треба забезпечити можливість посадки та висадки пасажирів, що користуються візками 

кріслами колісними. Зупинки треба обладнати інформацією про транспортні маршрути, 

можливі перешкоди, у тому числі - інформацією для осіб з інвалідністю шрифтом 

Брайля.» 

 

Пункт 4.20.10 викласти в наступній редакції:  

«4.20.10 Архітектурні об’єкти, що знаходяться на території природно-заповідного 

фонду України, з метою можливості їх тактильного огляду особами з вадами зору треба 

представити у вигляді макетів з табличкою, виконаною контрастним плоскодрукованим 

шрифтом, шрифтом Брайля, та з пристроєм звукової інформації, які містять загальну 

інформацію про архітектурний об'єкт та його місцезнаходження на території природно-

заповідного фонду.» 

 

Пункт 4.20.11 викласти в наступній редакції:  

«4.20.11 На всіх об’єктах благоустрою для зручності орієнтування особами з вадами 

зору, функції тротуарних бордюрів в місцях з'їздів для візків треба виконувати рельєфні 

контрастні смуги.» 

 

Пункт 5.1.1 викласти в наступній редакції:  

«5.1.1.Благоустрій рекреаційних зон треба проектувати згідно з ДБН Б.2.2-12:2019  

та ДБН В.2.2-40:2018» 

 

Пункт 5.1.4 викласти в наступній редакції:  

«5.1.4. Пішохідні доріжки у складі об’єктів рекреації з рекреаційним навантаженням 

більше ніж 100 чол/га треба обладнувати майданчиками для відпочинку, в тому числі з 

урахуванням потреб маломобільних груп населення, розміщуючи їх не рідше ніж через 

кожні 100 м. На майданчиках відпочинку встановлюють лави обов'язково не менш 50% з 

можливістю спертися спиною і урни, пофарбовані в яскраві, контрастні кольори. 

Майданчик має прилягати до пішохідної доріжки, 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 розраховувати на розміщення, як 

мінімум, однієї лави, двох урн, а також - місця для осіб з інвалідністю що користуються 

кріслами колісними (вільний простір шириною не менше ніж 0,85 м поруч із лавою). На 

пішохідних доріжках не повинно бути сходів та бордюрів. Поздовжній похил пішохідних 

доріжок не може перевищувати 1:12.  

У разі необхідності влаштування сходів на пішохідних доріжках їх треба дублювати 

пандусами та обладнувати поручнями. Поручні повинні бути круглого розрізу діаметром 

не менше ніж 0,03 м і не більше ніж 0,05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 

ніж 0,04 м.  
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Сходи і пандуси повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м, а в 

дошкільних закладах, парках, на дитячих майданчиках - додатково на висоті 0,5 м. 

Поручень до опори має кріпитись знизу (не допускається бокове кріплення). Відстань від 

бічної стіни 0,045 м, діаметр труби поручня 0,035-0,045 м. Завершальні частини поручня і 

вгорі, і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м та мати 

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

поручні.  

Першу та останню сходинки треба пофарбувати у контрастний колір для безпечного 

пересування осіб з інвалідністю з вадами зору. 

На доріжках рекреаційних об’єктів треба передбачати різні види покриттів, 

пішохідні стежки з природним ґрунтовим покриттям. Природне ґрунтове покриття 

повинно бути утрамбованим для зручного пересування осіб з інвалідністю в кріслах 

колісних. 

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається 

застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають 

пересуванню маломобільних груп населення в кріслах колісних або з милицями. Покриття 

з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше ніж 0,01 

м. 

Межі доріжки мають бути чітко позначені рельєфною, контрастною смугою для 

безпечного пересування нею особами з інвалідністю з вадами зору. 

У рекреаційних зонах передбачають встановлення обладнання для паркування 

велосипедів.» 

 

Пункт 5.1.5 викласти в наступній редакції:  

«5.1.5 У рекреаційній зоні можуть бути розміщені скульптури, фонтани та інші 

архітектурні елементи, художні якості яких мають бути підкреслені фоном із зелених 

насаджень, виконаних у вигляді зелених стін, рослин з фігурною стрижкою певних форм. 

Колір листви фонових насаджень треба підбирати з врахуванням кольору архітектурного 

об’єкта. Дерева для фонових насаджень мають бути з щільним листям та чіткими 

контурами крони. 

Місця розташування таких елементів не повинні заважати пересуванню 

маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць 

розташування архітектурних елементів повинні бути позначені рельєфними, 

контрастними смугами, добре освітлені. 

Проїзд до місць розташування таких об’єктів має відповідати можливостям 

маневрування кріслом колісним.» 

 

Пункт 5.2.10 викласти в наступній редакції:  

«5.2.10 Обов’язковий перелік елементів благоустрою парків має включати: 

тверді види покриття доріжок і майданчиків, елементи сполучення поверхонь, 

озеленення, лави обов'язково не менш 50% з можливістю спертися спиною, урни і 

контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, обладнання 

архітектурно декоративного освітлювання, обладнання для паркування велосипедів.» 
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Пункт 5.2.12 викласти в наступній редакції:  

«5.2.12 Кількість урн і контейнерів для збирання побутових відходів визначається 

схемою санітарного чищення населеного пункту.» 

 

Пункт 5.3.12 викласти в наступній редакції:  

«5.3.12. Обов’язковий перелік елементів благоустрою скверів має включати: тверді 

види покриття доріжок і майданчиків, елементи сполучення поверхонь, озеленення, лави 

обов'язково не менш 50% з можливістю спертися спиною,  урни і контейнери для 

збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, обладнання архітектурно-

декоративного освітлювання, обладнання для паркування велосипедів.» 

 

Пункт 5.3.5 викласти в наступній редакції:  

«5.3.5 На території парків і скверів житлового району треба розміщувати 

комплексні, інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування.» 

 

Пункт 5.3.5 викласти в наступній редакції:  

«5.4.8. Якщо майдан або площа має сходи, то вони повинні дублюватися 

пандусами, а за необхідності – іншими засобами підйому з вертикальним 

переміщенням або з переміщенням паралельно нахилу сходів та відповідати вимогам 

ДБН В.2.3-5, та перша та остання сходинки мають бути пофарбовані контрастний колір 

для безпечного пересування осіб з інвалідністю з вадами зору.» 

 

Пункт 5.5.5 викласти в наступній редакції:  

«5.5.5. Ширину бокових доріжок бульварів треба приймати в залежності від ширини 

бульвару та його призначення. Ширина бокових доріжок, як правило, не повинна 

перевищувати 4 м. Місця для відпочинку та окремі лави обов'язково не менш 50% з 

можливістю спертися спиною розміщують у заглибленнях або поширеннях дороги, вони 

не повинні заважати пішохідному руху.» 

 

Пункт 5.6.5 викласти в наступній редакції:  

«5.6.5. Вулиці і дороги проектують згідно з ДБН 360, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4 та 

ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 5.6.4 викласти в наступній редакції:  

«5.6.4. Зупинкові, посадкові майданчики та автопавільйони треба проектувати згідно 

з ДБН В.2.3-5 і ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.2-40:2018. 

Обов’язковий перелік елементів благоустрою зупинок громадського транспорту має 

включати: навіс, лави для сидіння, освітлювальні пристрої, інформаційні засоби для 

маломобільних груп населення: засоби для озвучення інформації та рельєфна плоско 

друкована інформація, інші спеціальні види інформації, необхідні для осіб з інвалідністю 

з вадами зору і слуху.» 

 

Пункт 5.6.8 викласти в наступній редакції:  

«5.6.8. У процесі формування вулично-шляхової мережі треба передбачати 

веловізкові доріжки для переміщення осіб з інвалідністю. Ширина шляху руху на ділянці 

у разі зустрічного руху осіб з інвалідністю в кріслах колісних повинна бути не менше 

ніж 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до ДБН В.2.2-

40:2018.» 
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Пункт 5.6.8 викласти в наступній редакції:  

«5.6.10 Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних 

тротуарів і доріжок має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, 

урни, освітлювальне обладнання, лави обов'язково не менш 50% з можливістю 

спертися спиною (на території об’єктів рекреації). 

 Елементи сполучення поверхонь не повинні мати бар’єрів (перепадів за висотою). 

 Перша та остання сходинки сходів, які сполучають поверхні мають бути 

пофарбовані контрастний колір для безпечного пересування інвалідів осіб з інвалідністю з 

вадами зору.» 

 

Пункт 5.6.8 викласти в наступній редакції:  

«5.6.8 На ділянках доріг, призначених для руху осіб з обмеженою здатністю до 

пересування, похили, горизонтальні ділянки, розмітку, рельєфні елементи треба приймати 

згідно з ДБН В.2.2-40:2018. 

 Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи з інвалідністю в 

кріслах колісних та інші маломобільні групи населення, повинні мати тверде шорстке 

покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширину пішохідних доріжок треба 

приймати не меншою ніж 1,8 м. Поздовжній їх похил не повинен перевищувати 5 %, а 

поперечний - 1 %.  

У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів треба 

передбачати влаштування пандусів і сходів. Похил кожного маршу пандуса не повинен 

перевищувати 8 %, а його довжина повинна бути не більшою ніж 10 м. За необхідності 

влаштування маршу пандусу більшої довжини треба влаштовувати горизонтальні 

площадки для відпочинку довжиною не менше ніж 1,8 м. Ширина пандуса повинна бути: 

для одностороннього руху - не меншою ніж 1,2 м; для двостороннього руху - не меншою 

ніж 1,8 м. Якщо поздовжній похил перевищує зазначені межі для осіб з інвалідністю в 

кріслах колісних треба передбачати спеціальні доріжки або пандуси. Краї пішохідних 

доріжок повинні бути позначені тактильним або контрастним покриттям. 

Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 

0,45 м, якими користуються маломобільні групи населення, треба встановлювати огорожу 

з поручнями згідно з ДБН В.2.2-40:2018. Поручні вгорі і внизу сходів, паралельні до 

підлоги, треба продовжувати на 300 мм далі від крайньої сходинки.» 

 

Пункт 5.6.8 викласти в наступній редакції:  

«5.6.8 Покриття пішохідного переходу треба виконувати контрастним та рельєфним 

з метою створення умов для переходу осіб з інвалідністю в кріслах колісних та осіб з 

інвалідністю з вадами зору. 

На пішохідних переходах максимальна висота бордюру у місці перетину з 

проїжджою частиною не повинна перевищувати 0,025 м.» 

 

Пункт 5.6.13.1 викласти в наступній редакції:  

«5.6.13.1 Під час проектування майданчиків для паркування треба виходити з 

таких нормативних параметрів: 

- розміри місця для паркування (з врахуванням мінімально припустимих зазорів 

безпеки 0,5 м) легкових автомобілів - 2,3 м х 5,0 м, вантажних автомобілів - 3,0 м х 8,0 м, 

автопоїздів - 3,5 м х 20,0 м, туристичних автобусів - 3,5 м х 15,0 м Зазори безпеки 

допускається збільшувати до 0,7 м; 

- мінімальна ширина проїздів: 
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 8 м - для проїздів із двобічним рухом, 

 4,0 м - для проїздів з однобічним рухом;  

- радіуси заокруглення бортового каменю - не менше ніж 6м. 

Розміри місця для паркування транспортних засобів загального призначення, якими 

керують особі з інвалідністю, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх 

перевозять, наведено у п. 4.19.5.» 

 

Пункт 5.7.4 викласти в наступній редакції:  

«5.7.4 Обов’язковий перелік елементів благоустрою пляжів має включати: 

тверді види покриття проїзду, комбіновані види покриття доріжок, озеленення, питні 

фонтанчики доступні для дітей та осіб з інвалідністю в кріслах колісних, лави 

обов'язково не менш 50% з можливістю спертися спиною, урни, контейнери для 

збирання побутових відходів, обладнання пляжу (навіси від сонця, лежаки, кабінки для 

переодягання тощо) доступні для маломобільні групи населення, обладнання для 

паркування велосипедів.» 

 

Пункт 5.7.15 викласти в наступній редакції:  

«5.7.15 Усі об’єкти та споруди, пішохідні доріжки та шляхи (кабіни для 

переодягнення, туалетні та душові приміщення, адміністративні приміщення тощо) треба 

проектувати з урахуванням потреб маломобільних груп населення відповідно до вимог 

ДБН В.2.2-40:2018.  

Кабіни для переодягнення та душові приміщення необхідно обладнати 

відкидними кушетками і повивальними столиками для зручності батькам з дітьми 

та особам з інвалідністю в кріслах колісних» 

 

Пункт 5.8.1 викласти в наступній редакції:  

«5.8.1 Місця та майданчики для вигулу тварин відводять на території житлової 

забудови, рекреаційних територіях спільного користування (крім територій пляжів та 

місць масового відпочинку), у смузі відведення залізничних колій, швидкісних 

автомагістралей, на пустирях, у лісах, лісопосадках, на територіях, що мало 

відвідуються, на території санітарно-захисної зони навколо АЗС, а також за межами 

першого і другого поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання.» 

 

Пункт 5.8.2 викласти в наступній редакції:  

 «5.8.2 Відстань від міста проживання до місця вигулу тварин рекомендується 

приймати не більше ніж 50 м, а відстань від міста проживання до майданчику вигулу 

тварин рекомендується приймати не більше ніж 300 м.» 

 

Пункт 5.8.3 викласти в наступній редакції:  

«5.8.3 У детальних планах території нових районів, кварталів житлової і змішаної 

забудови, їх реконструкції треба передбачити місця або майданчики для вигулу тварин» 

 

Пункт 5.8.5 викласти в наступній редакції:  

«5.8.5 Покриття місць або майданчиків для вигулу тварин повинно бути піщано-

земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна 

бути рівною.» 
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Пункт 5.8.6 викласти в наступній редакції:  

«5.8.6 Всі місця або майданчики для вигулу тварин треба обладнати спеціальними 

попереджувальними знаками, а також табличками із зазначенням назв та телефонів 

установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан. 

Майданчики для вигулу тварин треба обладнати контейнерами для збирання 

екскрементів, урнами для побутових відходів, обладнанням для пакетів, ігровим 

обладнанням та лавами. 

Майданчики необхідно обладнувати захисним огородженням висотою 2,0 м.» 

 

Пункт 6.1 викласти в наступній редакції:  

«6.1 На території з колективним користуванням прибудинковою територією 

(багатоквартирна багатоповерхова забудова) треба передбачати: транспортний проїзд 

(проїзди), пішохідні комунікації (основні, другорядні), велодоріжки, майданчики (дитячі, 

спортивні, відпочинку, розміщення контейнерів для збирання побутових відходів, 

гостьових автостоянок, майданчики для вигулу собак), озеленення території. В усіх місцях 

перетину пішохідних шляхів з проїздами необхідно влаштовувати плавні переходи для 

зручності пересування маломобільних груп населення. Висоту бордюрів на краях 

пішохідних шляхів на ділянці приймають згідно з ДБН В.2.2-40:2018. Біля будинку треба 

обов’язково розмежувати проїзну та пішохідну частини.» 

 

Пункт 6.8.2 викласти в наступній редакції:  

«6.8.2 Дитячі майданчики для дітей ясельного та дошкільного віку треба 

розміщувати на ділянках житлового кварталу (житлового комплексу), майданчики для 

дітей молодшого та середнього шкільного віку, комплексні ігрові майданчики розміщують 

на озеленених територіях житлового району, спортивно-ігрові комплекси – у парках 

житлового району.  

Розміщення дитячих майданчиків для дітей ясельного та дошкільного віку має 

бути доступним для маломобільних груп населення.» 

 

Пункт 7.2 викласти в наступній редакції:  

«7.2 Територія виробничого підприємства включає такі зони: громадського 

призначення, виробничу територію з відкритими майданчиками та допоміжними 

об’єктами виробництв і господарств, гостьові стоянки, зону відпочинку і зону озеленення, 

в тому числі спортивну зону, а також санітарно-захисну зону. Зони громадського 

призначення та відпочинку треба максимально ізолювати від виробничої території з 

відкритими майданчиками та допоміжними об’єктами виробництв і господарств 

захисними насадженнями, носіями звуко-світло-кольорової інформації, що попереджують 

про небезпеку, а також - постійними та тимчасовими огородженнями різних видів. 

Усі об’єкти і приміщення зон громадського призначення та відпочинку повинні бути 

доступними для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018.» 
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Пункт 9.2.2 викласти в наступній редакції:  

«9.2.2 Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчику для 

встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів, зберігання 

великогабаритних та ремонтних відходів має включати: тверді види покриття, елементи 

сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання 

побутових відходів, освітлювальне обладнання, навіс, огорожу для обмеження доступу 

тварин.  доступність для маломобільних груп населення. 

Рекомендується проектувати озеленення майданчика.» 

 

Пункт 9.3.1 викласти в наступній редакції:  

«9.3.1 Громадські вбиральні треба влаштовувати в місцях масового зосередження 

людей. 

Місця розташування громадських вбиралень треба позначати відповідними 

покажчиками. Покажчики розташовують і в місцях інтенсивного пішохідного руху та 

освітлені. 

В громадських вбиральнях одну із кабін виконують згідно з ДБН В.2.2-17. ДБН 

В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 9.3.3 викласти в наступній редакції:  

«9.3.3 Громадські вбиральні треба підрозділяти: 

- за розмірами – на великі, середні, малі та індивідуального користування 

(мобільні); 
- за умовами розміщення – на наземні та підземні.» 

 

Пункт 9.3.6 викласти в наступній редакції:  

«9.3.6 Для тимчасового обслуговування окремих об’єктів невеликої потужності 

встановлюють мобільні туалетні кабіни без вигребу. Розміщення туалетних кабін треба 

передбачати також на активно відвідуваних територіях населеного пункту за відсутності 

або у разі недостатньої пропускної спроможності громадських вбиралень: у місцях 

проведення масових заходів, при крупних об'єктах торгівлі і послуг, на території об'єктів 

рекреації (парках, садах), а також при некапітальних нестаціонарних спорудах 

харчування. Заборонено розміщення туалетних кабін на прибудинковій території. 

Туалетну кабіну треба встановлювати на тверді види покриття. Покриття і ширина 

пішохідного підходу до туалетної кабіни мають бути розраховані на епізодичний проїзд 

спеціалізованого автотранспорту. Покриття до громадської вбиральні має бути рельєфним 

для орієнтування інвалідів осіб з інвалідністю з вадами зору. На шляху до громадської 

вбиральні і перед її входом не повинно бути сходів, порогів та інших бар’єрів, які 

обмежують безперешкодне пересування маломобільних груп населення. 

Одна із мобільних туалетних кабін має бути доступна для інвалідів у колясках осіб з 

інвалідністю в кріслах колісних згідно з ДБН В.2.2-17. ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 9.3.7 викласти в наступній редакції:  

«9.3.7 Мобільні туалетні кабіни для тимчасового обслуговування та громадські 

вбиральні в місцях масового пересування та скупчення людей треба встановлювати на 

відстані не менше ніж 50 м від житлових і громадських будівель.» 
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Пункт 9.3.8 викласти в наступній редакції:  

«9.3.8 Орієнтовні розрахунки місткості і потужності громадських вбиралень треба 

проводити із розрахунку: не менше 1 приладу на 1000 чол населення. За один прилад 

треба приймати 1 унітаз (для чоловічого відділення), 2 унітази (для жіночого відділення) 

або 2 пісуари при максимальної пропускної спроможності одного приладу: більше 27 

відвідувачів за годину. Кількість відвідувачів треба визначати за розрахунковими 

показниками. 

Радіус пішохідної доступності до стаціонарних громадських вбиральнь становить 

700 м для парків та 500 м для центральних районів населених пунктів. 

Необхідне влаштування хоча б одного громадської вбиральні на кожну зону зелених 

насаджень̆. 

Для площ, пішохідних зон та місць з прогнозованим скупченням населення, 

необхідне влаштування громадських» 

 

Пункт 9.3.10 викласти в наступній редакції:  

«9.3.10 У громадській вбиральні передбачають наступне: 

- вхідний тамбур; 

- приміщення для чергового персоналу; 

- шлюзи з установкою умивальних раковин; 

- приміщення для індивідуальних кабін з дверима, що закриваються; 

- приміщення для пісуарів (у чоловічому відділенні); 

- приміщення або шафи для зберігання прибирального інвентарю. 

- стіл для сповивання із забезпеченням доступу до питної води.» 

 

Пункт 9.3.13 викласти в наступній редакції:  

«9.3.13 Громадську вбиральню приєднують до мереж водопостачання, 

каналізації та опалювання. Будівництво громадських вбиралень з вигребом на 

території населених пунктів заборонено. 

Громадську вбиральню треба облаштувати механічною витяжною 

вентиляційною системою, яка повинна забезпечувати 5-кратний повітрообмін 

приміщень за період в 1 годину. 

В місцях нижче рівня каналізації передбачається вбиральня з вакуумною 

каналізацією.» 

 

Пункт 9.3.8 викласти в наступній редакції:  

«9.3.8 Обладнання громадської вбиральні має бути виготовлено з матеріалів, що 

сертифіковані в Україні та відповідають санітарно – епідеміологічним вимогам. Матеріали 

повинні бути гладкі, неслизькі, мати високу міцність та легко митися. 

Для зручності користування громадською вбиральнею інвалідами осіб з інвалідністю 

з вадами зору підлога вбиральні повинна мати рельєфні смуги.» 

 

Пункт 9.3.17 викласти в наступній редакції:  

«9.3.17 У громадських вбиральнях передбачають кабіни і санітарно – технічне 

обладнання для дітей згідно з ДБН В.2.2-3 та ДБН В.2.2-4 і інвалідів осіб з інвалідністю 

згідно з ДБН В.2.2-17. ДБН В.2.2-40:2018.» 
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Пункт 9.6.2 викласти в наступній редакції:  

«9.6.2 З метою забезпечення можливості користування територіями загального 

користування інвалідами осіб з інвалідністю з вадами зору малі архітектурні форми треба 

підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) 

кольорами» 

 

Пункт 9.6.9 викласти в наступній редакції:  

 «9.6.9 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 його виступ над поверхнею 

землі. 

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 різними видами водостійкого оброблення (переважно - 

просоченням).  обов'язково не менш 50% з можливістю спертися спиною. 

Кількість лав визначають кількістю місць в залежності від навантаження та 

структури рекреаційної зони згідно з таблицею 10.» 

 

Пункт 9.6.12 викласти в наступній редакції:  

«9.6.12 Встановлення вуличного технічного обладнання (укриття таксофонів, 

поштові скриньки, торгові намети, елементи інженерного обладнання – підйомні 

майданчики для інвалідних колясок осіб з інвалідністю в кріслах колісних, оглядові люки, 

грати зливоприймальних колодязів, вентиляційні шахти підземних комунікацій, шафи 

телефонного зв'язку тощо) має забезпечувати зручний підхід до обладнання і відповідати 

вимогам ДБН В.2.2-17. ДБН В.2.2-40:2018.» 

 

Пункт 9.7.1 викласти в наступній редакції:  

«9.7.1 До елементів сполучення поверхонь треба відносити різні види бортових 

каменів, пандуси, східці, сходи. Під час проектування елементів сполучення поверхонь 

треба враховувати вимоги ДБН В.2.2-17  ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.2.2-9.» 

 

Пункт 9.7.3 викласти в наступній редакції:  

«9.7.3 На території пішохідних зон можна використовувати природні матеріали 

(цегла, дерево, валуни, керамічний борт тощо) для сполучення різних типів покриття.» 

 

Пункт 9.7.4 викласти в наступній редакції:  

«9.7.4 У разі похилів пішохідних зон, тротуарів і доріжок більше ніж 60 ‰ треба 

передбачати влаштування сходів. На основних пішохідних зонах, тротуарах і доріжках на 

територіях лікувально-профілактичних установ, будинків інвалідів осіб з інвалідністю і 

людей похилого віку у разі похилів більше ніж 50 ‰ сходинки та сходи треба передбачати 

обов'язково з пандусом. У разі перетинання основних пішохідних доріжок і тротуарів з 

проїздами або у інших випадках, передбачених завданням на проектування, треба 

передбачати бордюрний пандус для забезпечення спуску з покриття тротуару на рівень 

дорожнього покриття.» 
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Пункт 9.7.6 викласти в наступній редакції:  

«9.7.6 Пандус треба виконувати з не слизького матеріалу з шорсткою структурою 

поверхні без горизонтальних канавок. У разі відсутності конструкцій, що огороджують 

пандус, треба передбачати огороджувальний бортик висотою не менше ніж 0,075 м і 

поручні. Залежність похилу пандусу від висоти підйому треба приймати згідно з таблицею 

11. 

Похил бордюрного пандусу як правило приймають 1:12. 

Таблиця 11 Похил пандусу (співвідношення) Висота підйому, м 

 
Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не 

більше 8 % (1:12), на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 

0,2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 % (1:10) (рисунок 5). 

Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м, за двобічним - 1,8 м. 

Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м. Після 

кожного підйому необхідне влаштовування горизонтальних площадок глибиною не 

менше 1,5 м. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Уклон зовнішніх пандусів: 

а - безпечний уклон, що не потребує додаткових облаштувань; б - безпечний уклон в разі 

перепаду висот більше ніж 0,45 м, необхідно встановлення бортиків уздовж крайки 

горизонтальних поверхонь або поручнів; в - допускається при перепаді висот поверхонь 

на шляхах руху до 0,2 м і менше. 
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Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями. Пандуси  заввишки 

3,0 м і більше допускається замінювати підйомними пристроями. 

Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або 

фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь.» 

 

Пункт 9.7.7 викласти в наступній редакції:  

«9.7.7 У разі повороту пандусу або його протяжності більше ніж 9 м, не рідше ніж 

через кожні 9 м треба передбачати горизонтальні майданчики розміром 1,5 м .1,5 м. На 

горизонтальних майданчиках на закінченні спуску треба проектувати дренажні пристрої. 

Горизонтальні ділянки шляху у початку та на кінці пандусу повинні відрізнятися від 

прилеглих поверхонь текстурою та кольором.» 

 

Пункт 9.7.8 викласти в наступній редакції:  

«9.7.8 За обома боками сходнів або пандусу треба передбачити поручні на висоті від 

0,8 м до 0,92 м круглого або прямокутного профілю, зручного для обхвату рукою та на 

відстані 0,04 м від стіни. Поручні повинні відповідати технічним вимогам до опорних 

стаціонарних пристроїв згідно з ДБН В.2.2-17 ДБН В.2.2-40:2018. 

 Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, а в закладах  дошкільної 

освіти - на висоті 0,5 м. 

У разі ширини сходнів 2,5 м і більше треба передбачати розділові поручні. 

Довжина поручнів має бути більше дожини пандусу або сходнів з кожної сторони не 

менше ніж на 0,3 м. Кінці поручнів повинні бути закругленими і гладкими.» 

 

 

Директор державного підприємства  

«Науково-дослідний конструкторсько- 

технологічний інститут міського 
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