
 проблема фотофіксація Нормативні вимоги 

 Система засобів орієнації  

 

Замощення пішохідних 

шляхів в необдуманному 

поєднанні гранітих плит з 

базальтовим каменем (що 

в даному випадку створює 

стандарні тактильні 

смуги), а також з поруч 

прокладеними 

спеціальними тактильними 

смугами 

 

Однак, хвилеподібна 

«доріжка» з базальтвго 

каменю це, виявляєтся, 

елемент декору. Але 

незрячі того не 

можутьбачити в цілому і ці 

доріжки ведуть в 

небезпеку 

 

 

Таким чином тактильні для 

осіб з порушенням зору на 

площі дезорієнтує, що є 

порушенням п.8.1.2 ДБН 

В.2.2-40:2018 

 

 

 

ДБН В.2.2-40:2018 

4.1 При проектуванні, будівництві 

нових та реконструкції, реставрації, 

капітальному ремонті та технічному 

переоснащенні існуючих житлових 

будинків та громадських будівель і 

споруд обов’язковим є забезпечення у 

повному обсязі вимог доступності, 

зручності, інформативності і безпеки 

- своєчасне отримання МГН 

повноцінної і якісної 

інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, 

використовувати обладнання 

(у тому числі для 

самообслуговування), 

отримувати послуги, брати 

участь у трудовому і 

освітньому процесах. 

8.1.2 Тактильні елементи доступності 

(далі -ТЕД) повинні надавати особам з 

порушенням зору необхідну і достатню 

інформацію, яка сприяє самостійній 

орієнтації в інфраструктурі усіх 

населених пунктів, у тому числі в 

вулично-дорожньому просторі, у 

житлових будинках та громадських 

будівлях і спорудах. Основний 

принцип використання ТЕД - 

сприйняття на дотик. 

 



  

 

8.2.1 ТС повинні тактильно 

відрізнятися від основної поверхні, на 

яку вони встановлені, та бути 

відчутними (за допомогою тростини 

або підошви взуття). ТС також повинні 

контрастно відрізнятися за кольором і 

фактурою від (до) поверхні, на яку їх 

встановлено. 

 На пішохідному шляху 

встановлені ствпчики, які 

створюють небезпеку для 

осіб з порушенням зру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.10 На пішохідних шляхах руху 

встановлювання колон, інформаційних 

стояків та дорожніх огорож не 

допускається. 

 

8.1.1 ТС, як засіб сигналізації або 

орієнтування для осіб з порушенням 

зору та інших користувачів, повинні 

попереджувати про різні види 

небезпеки або перешкод при 

пересуванні на шляхах руху до (на) 

об’єктів(-ах) соціальної, інженерно-

транспортної інфраструктури, 

пішохідних шляхах, прилеглою до 

об’єктів територією та в інтер’єрах 

об’єктів. ТС повинні забезпечити 



 

 

 

 

 

 

У місці розміщення ТС 

розташовувані  стовпці і 

решітки з великими 

отворами, 

 
 

інформацію щодо початку та 

закінчення руху, зміни напрямку руху, 

відображення місця посадки до 

транспортних засобів, місць отримання 

товарів, послуг, довідкової чи іншої 

інформації. 

У місці розміщення ТС не повинні 

розташовуватися об’єкти або 

перешкоди (каналізаційні решітки, 

люки, стовпи, обмежувачі руху 

транспорту, МАФи). ТС не повинні 

перешкоджати руху чи створювати 

бар’єри чи небезпеку для всіх категорій 

користувачів. 

 

  

Ці поруч прокладені 

тактильні смуги природні  

(колотий базальт) і 

спеціальні (ребриста 

тактильна плитка) 

дезорієнтують, адже не 

можна розрізнити на дотик 

тростиною а отже є 

небезпечними  

 

5.2.1 ТС повинні тактильно 

відрізнятися від основної поверхні, на 

яку вони встановлені, та бути 

відчутними (за допомогою тростини 

або підошви взуття). ТС також повинні 

контрастно відрізнятися за кольором і 

фактурою від (до) поверхні, на яку їх 

встановлено. 
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8.2.2 ТС, як засіб сигналізації або 

орієнтування для осіб з порушенням 

зору та інших користувачів, повинні 

попереджувати про різні види 

небезпеки або перешкод при 

пересуванні на шляхах руху до (на) 

об’єктів(-ах) соціальної, інженерно-

транспортної інфраструктури, 

пішохідних шляхах, прилеглою до 

об’єктів територією та в інтер’єрах 

об’єктів. ТС повинні забезпечити 

інформацію щодо початку та 

закінчення руху, зміни напрямку руху, 

відображення місця посадки до 

транспортних засобів, місць отримання 

товарів, послуг, довідкової чи іншої 

інформації. 

У місці розміщення ТС не 

повинні розташовуватися об’єкти 

або перешкоди (каналізаційні 

решітки, люки, стовпи, обмежувачі 

руху транспорту, МАФи). ТС не 

повинні перешкоджати руху чи 

створювати бар’єри чи небезпеку для 

всіх категорій користувачів. 

 



 Візуальна інформація є 

непомітною не лише для 

осіб з порушенням зору

 її 

складно прочитати будь-

кому, а для людей з 

порушенням мови і слуху 

ускладнює отримати без 

сторонньої допомоги 

необхідну інформацію. 

 

6.4.3 Візуальна інформація повинна 

розташовуватися на контрастному 

фоні з розмірами знаків, що 

відповідають відстані огляду, і бути 

пов’язана з художнім рішенням 

інтер’єра. 

 

 

 


