
4 Благоустрій,  Нормативні вимоги  

4.1 Замощення площі, поєднання 

гранітних плит із колотим 

базальтовим каменем утворює 

виступи до 2 см і впадини, що 

створює небезпеку  

перечепитися ногою чи 

заштопоритися коліщатком 

крісла колісного 

 

є таким, що особа в кріслі 

колісному через нерівність 

поверхні (виступаючі 

елементи або впадини і 

широкі шви між покриттям) 

створюють ризики випасти з 

крісла колісного.  
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5.1.7 Для покриття пішохідних доріжок, 

тротуарів і пандусів не допускається 

застосування насипних або 

крупноструктурних матеріалів, що 

перешкоджають пересуванню на кріслах 

колісних або з милицями.  

Покриття повинно бути рівним, а 

товщина швів між елементами покриття 

не більше ніж 0,015 м. 

 

 

 Покриття нерівне:  

- Виступає вище 

загальної площини 

- Має впадини нижче 

площини 

- Має шви більше 1,5 см 
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5.3.7 Покриття пішохідної зони тротуару 
повинно бути гладким без зазорів. При 
цьому, поверхня покриття не повинна бути 
слизькою. Покриття пішохідної зони повинно, 
за можливості, відрізнятись від покриття інших 
зон тротуару кольором та/або матеріалом. 



 Фактично комбінація 

гранітних плит з колотою 

базальтовою бруківкою 

утворює виступи подекуди 

висотою 1,5-2 см, а також 

утворює впадини із шириною 

1,5-2 см 

 

 

 

 

 

 

 

Покриття площин пандуса 

нерівне, наявні як виступаючі 

елементи бруківки, так і 

впадини із широкими 

щілинами 
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5.1.7 Для покриття пішохідних доріжок, 

тротуарів і пандусів не допускається 

застосування насипних або 

крупноструктурних матеріалів, що 

перешкоджають пересуванню на кріслах 

колісних або з милицями. Покриття 

повинно бути рівним, а товщина швів між 

елементами покриття не більше ніж 0,015 

м. 
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8.17 Між основою та покриттям з 

малорозмірних бетонних плит улаштовується 
цементо-піщаний (у співвідношенні 1:3) або 
піщаний прошарок завтовшки від 3 см до 
5 см. Шви  між малорозмірними бетонними 
плитами, залежно від умов відведення 
поверхневих вод, заповнюють сухою піщано-
цементною або піщано-вапняною сумішшю 
складом від 1:5 до 1:7, цементо-піщаним або 
іншим розчином.  

 



 Замощення тактильної 

плиткою. в деяких місцях 

висота ТС відносно поверхні 

замощення гранітною 

плиткою складає 1-1,2 см, що 

створює небезпеку 

перечепитися  

 

 

 

4.2 Елементи благоустрою на 

шляхах руху пішоходів 

подекуди перешкодою і 

небезпекою для осіб з 

інвалідністю, особливо для 

осіб з порушенням зору 
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4.20.7 Елементи благоустрою, що 

можуть стати перешкодою для 

інвалідів, треба розміщувати у одну 

лінію за межами пішохідної зони. Ці 

перешкоди треба маркувати, 

використовуючи яскраві і контрастні 

кольори. Оптимальними для маркування є 

кольори яскраво-жовтий,яскраво-

жовтогарячий,та яскраво червоний. 

Рекомендується застосовувати контрастні 

сполучення – білий з чорним та білий з 

червоним у вигляді горизонтальних, 

вертикальних та діагональних смуг.  

 



  

 

4.20.7 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. 

 

 

 



 



 


