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Малий груповий будинок (МГБ) 
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Приклад схеми розміщення малого групового будинку  
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Планувальні  рішення малого групового будинку на 260 м2 
(Варіант - 1) 
  

 
Експлікація приміщень малого групового будинку на 260 м2 (Варіант - 1) 

№ 
з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ 
ПРИМІЩЕННЯ 

ПЛОЩА 
м2 № з/п НАЙМЕНУВАННЯ 

ПРИМІЩЕННЯ 
ПЛОЩА 

м2 
101 Тамбур 6 113 Кухня 16 

102 
Роздягальня  

25 114 Вітальня  32 
Коридор 

103 Коридор 32 115 Спальня дитяча 15 
104 Зберігання 4 116 Спальня дитяча 15 
105 Комора Тех.прим. 3 117 Спальня дитяча 15 
106 Сан.Вузол 4 118 Спальня дитяча 15 
107 Сан.Вузол 4 119 Спальня дитяча 15 
108 Сан.Вузол 2 120 Кабінет вихователів 12 
109 Сан.Вузол 3 121 Пральня\Госп.пирм. 9 
110 Сан.Вузол 4 122  Зберігання одягу 12 
111 Обідній зал 18   Загальна площа 260 
112 Кладова 2       
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Планувальні  рішення малого групового будинку на 260 м2 
(Варіант – 2) 
 

 

Експлікація приміщень малого групового будинку на 260 м2 
(Варіант – 2) 

№ 
з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ 
ПРИМІЩЕННЯ 

ПЛОЩА 
м2 № з/п НАЙМЕНУВАННЯ 

ПРИМІЩЕННЯ 
ПЛОЩА 

м2 
1 Тамбур 8 13 Спальня дитяча  15 

2 
Роздягальня  

18 14 Спальня дитяча  15 
Передпокій 

3 Кухня 16 15 Спальня дитяча  15 
4 Сан.Вузол  2 16 Спальня дитяча  15 

5 Сан.Вузол 2 17 Кабінет психолога  
Мед.Пункт 7 

6 Комора Тех. прим. 4 18 Кабінет вихователів 9 
7 Обідня зала 25 19 Сан.Вузол 3 
8 Навчально-ігрова зона 15 20 Сан.Вузол 5 
9 Вітальня 47 21 Сан.Вузол 3 
10 Пральня 6    
11 Гардеробна зберігання 12    
12 Спальня дитяча  15   Загальна площа 260 
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Орієнтовні техніко-економічні показники малого групового будинку  
 

Техніко-економічні показники Всього 

Питомий 
показник на 

розрахункову 
одиницю 

Розрахункова одиниця − пропускна здатність, люд. 10 - 
Технічні характеристики 

Площа, м2 
Забудови будівлі  - 
Загальна площа будівлі 262 26,2 
Корисна 202 20,2 

Будівельний 
об’єм, м3 Загальний 838 83,8 

Ресурси на експлуатаційні потреби 

Витрати води 
Холодної Розрахунковий, 

м3/добу 0,44 0,04 

Гарячої Розрахунковий, 
м3/добу 0,3 0,03 

Каналізаційні  стоки,  розрахунковий, м3/добу 0,74 0,07 

Витрати тепла 
Всього Розрахунковий, 

Гкал\добу 0,200 0,02 

у тому числі на 
опалення 

Розрахунковий, 
Гкал\добу 0,200 0,02 

Розрахункове навантаження, кВт 25 2,5 
Витрати електроенергії за рік, МВт*год  59,34 5,9 
Розрахункові витрати газу, м3\добу 80 8 
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Загальні рекомендації та зразки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Характеристика 
елементів об'єкту Опис 

1.  Конструктивна схема  Несучі зовнішні та внутрішні стіни та/або каркас 

2.  Фундаменти 
Фундаменти стрічкові, стовпчасті, монолітні, пальові, 
пальово-гвинтові, плитні, плаваючі – залежно від 
інженерно-геологічних умов ділянки 

3.  Стіни 

Стіни – каркасно-панельні, з газоблоку або цегли  з 
утепленням мінераловатніми плитами товщиною та 
щільністю згідно теплотехнічного розрахунку.  Зовнішнє 
оздоблення – обшивка сайдингу та/або штукатурка по 
сітці.  
Вікна – металопластикові з двокамерним склопакетом. 

4.  Перегородки 
Гіпсокартонні панелі на металевому або дерев’яному 
каркасі та/або цегла та/або газоблок та/або скляні за 
необхідністю 

5.  Внутрішні стіни 

Внутрішні стіни - гіпсокартонні панелі на металевому або 
дерев’яному каркасі із заповненням мінеральною ватою 
для звукоізоляції та/або цегла та/або газоблок (згідно 
розрахунків). При облаштуванні внутрішніх стін 
необхідно врахувати вимоги щодо індексу ізоляції 
повітряного шуму зазначеними конструкціями відповідно 
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№ Характеристика 
елементів об'єкту Опис 

до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 
споруд від шуму» 
Характер опорядження визначається призначенням 
приміщення та умовами його експлуатації та повинно 
відповідати вимогам діючих норм та правил 

6.  Покриття будівлі 
Скатний або плоский дах, кроквяна система. 
М’яка бітумна черепиця або металева, фальцева покрівля  
із зовнішнім водостоком 

7.  Кроквяні конструкції ЛСТК та/або дерев’яні конструкції та/або з/б конструкції 

8.  

Загальні вимоги щодо 
облаштування 
внутрішнього 
простору 

рекомендовано влаштовувати в публічних зонах друге 
світло. 
рекомендовано максимально використовувати 
можливості природнього освітлення. 
внутрішнє оздоблення приміщень закладу має відповідати 
їх функціональному призначенню. Поверхні стін, стель та 
перегородок мають бути гладкими, без щілин і дефектів, 
легкодоступними для вологого прибирання і дезінфекції. 
передбачити візуальне розмежування зон та систем 
навігації по приміщенню та відповідної інфографіки, з 
урахуванням інтересів осіб з обмеженими можливостями; 
у разі передбачення вікон обслуговування, стійок 
обслуговування їх нижня поверхня повинна знаходитись 
на висоті 130 – 140 см від поверхні, на якій стоїть 
відвідувач. Якщо поверхня вікон обслуговування, 
прилавків або стійок обслуговування нижче за 130 см – 
необхідно передбачати місце для сидіння; 

9.  Стеля 

У разі облаштування підвісної стелі слід дотримуватися 
вимог до огороджувальних конструкцій такого типу. 
Конструкція і матеріали підвісних стель мають 
забезпечувати можливість їх прибирання, чищення і 
дезінфекції (за потреби).  
Підвісні стелі виготовляються з матеріалів, що мають 
гладку неперфоровану поверхню.  

10.  Покриття підлог Зносостійке покриття (керамічна плитка та/або лінолеум 
та/або полімерні поли) 

11.  Опалення 
Система опалювання з сталевих водогазопровідних труб 
або метало-пластикових труб. Котел може бути газовий, 
твердопаливний, або електричний, нагрівальні прибори: 
радіатори. 

12.  Вентиляція 

Природна та примусова припливно-витяжна вентиляція з 
рекуперацією тепла (за дотриманням вимог ДБН та ДСТУ 
в залежності від призначення будівлі). Обмін повітря 
розрахований на підтримку в помешканнях допустимих 
санітарними нормами параметрів повітря. 
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№ Характеристика 
елементів об'єкту Опис 

13.  Кондиціювання 

Система кондиціонування повітря з застосуванням  
VRV/VRF та/або спліт/мультіспліт систем з можливістю 
роботи на підігрів повітря в зимовий період (за 
необхідністю). Прокладка фреонових магістралей 
закритим типом. Відведення конденсату в систему 
каналізації через сифон. 
У всіх системах кондиціонування використовувати 
озонобезпечний фреон. 

14.  
Водопостачання і 
каналізація 

Для забезпечення споживачів водою в необхідній 
кількості і з необхідним напором передбачити (за 
необхідністю) ємності запасу води та/або підвищувальну 
насосну станцію. 
Улаштування свердловин та локальних очисних споруд 
повинно виконуватися з дотриманням розмірів зон 
санітарної охорони (джерела водопостачання) та 
санітарно-захисних зон (очисні споруди) з врахуванням 
нормативних вимог встановлених ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування», ДБН В.2.5-75:2013 
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування», ДСП № 173-96. Якість води 
повинна відповідати вимогам ДсанПіН 2.2.4.171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» 
Джерело гарячого водопостачання котел, та/або 
електричні водонагрівачі,  
Каналізація самопливна з підключенням до 
централізованої системи каналізування та/або локальних 
очисних споруд. 
Відведення дощових вод зовнішнім водостоком. 

15.  
Електротехнічні 
рішення Розрахункове навантаження – згідно розрахунку 

16.  
Охоронне 
відеоспостереження 

Система охоронного відеоспостереження призначена для 
забезпечення візуального цілодобового контролю об'єкта.. 
Відеоспостереження має здійснюватися цілодобово у всіх 
місцях громадського користування. 
Система зберігання та обробки побудована на базі 
відеореєстраторів з використанням аналогових і IP 
реєстраторів.  
Відеореєстратори дозволяють забезпечити запис 
відеоархіву як постійну, так і за подією. А також 
здійснювати віддалений моніторинг. 

17.  
Структуровані 
кабельні системи 

Проектована структурована кабельна система призначена 
для забезпечення можливості підключення обладнання 
мереж Ethernet і Internet, телефонних мереж. 
Структурована кабельна система (СКС) являє собою 
ієрархічну систему, що складається з набору мідних 
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№ Характеристика 
елементів об'єкту Опис 

кабелів, комутаційних панелей, шнурів для комутації, 
телекомунікаційних розеток і допоміжного обладнання. 
СКС складається з наступних підсистем: 
- Підсистеми робочого місця; 
- Горизонтальної кабельної системи; 
- Магістральної кабельної системи; 
- Центрів комутації 

18.  
Підсистема робочого 
місця 

Підсистема робочого місця (РМ) призначена для 
підключення обладнання користувачів до локальної 
обчислювальної мережі і телефонної мережі. 
Підключення комп’ютерного обладнання до 
телекомунікаційних розеток здійснюється стандартними 
комутаційних кабелями з роз’ємами RJ-45, а телефонні 
апарати підключаються комутаційними кабелями з 
роз'ємами RJ-11 (12). 

19.  
Захист 
навколишнього 
середовища 

Сміття і харчові відходи збираються в функціональні 
ємності і видаляються в спеціальні контейнери, 
встановлені в спеціально відведених місцях за 
погодженням з місцевими органами санепіднагляду. 
Для того, щоб виключити вимивання родючого шару 
ґрунту під час дощу, передбачити посадку рослин з 
щільною кореневою системою. 

20.  Сміттєвидалення 

Видалення сміття проводиться шляхом попереднього 
його сортування обслуговуючим персоналом, збором 
побутових відходів в сміттєзбиральні контейнери різного 
призначення, встановлені на спеціальних майданчиках з 
нормативними відстанями від будівель. Подальша 
утилізація сміття проводиться шляхом вивезення його 
спецавтотранспортом на полігон твердих побутових 
відходів.  

21.  
Система пожежної 
сигналізації 

Всі приміщення (окрім приміщень, зазначених в п. 7.2.23 
ДБН В.2.5-56: 2014) обладнуються автоматичною 
пожежною сигналізацією. 
Сповіщувачі пожежні встановлюються на шляхах 
можливої евакуації людей біля дверей виходів на відм. 
1,5м від рівня підлоги. 

22.  

Система оповіщення 
про пожежу та 
управління 
евакуацією людей 

Відповідно до п. 13 Таблиці Б1 Додатка Б ДБН В.2.5-56: 
2014 приміщення  системою оповіщення про пожежу та 
управління евакуацією людей типу. 
Захисту системою оповіщення про пожежу та управління 
евакуацією людей підлягають всі приміщення з постійним 
і тимчасовим перебуванням людей. 
В якості засобів оповіщення прийняті: 
- сповіщувачі звукові , які встановлюються на стіни так, 
щоб відстань між нижньою частиною оповіщувача і 
рівнем підлоги була не менше 2,2 м, а відстань між 
верхньою частиною оповіщувача і рівнем стелі, була не 
менше 0,15 м; 
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№ Характеристика 
елементів об'єкту Опис 

- світлові покажчики «Вихід», які встановлюються над 
дверними отворами евакуаційних виходів. 
- світлозвуковий оповіщувач, який розташовується на 
фасаді будівлі, з боку під'їзду пожежних бригад. 

23.  
Автоматична система 
пожежогасіння  

В якості засобів виявлення пожежі можуть бути прийняті 
автоматичні димові пожежні сповіщувачі. Світлозвукові 
оповіщувачі-табло встановлюються над дверним отвором 
виходу з приміщення з обох сторін, з відповідними 
написами. 

24.  
Блискавкозахист 
будівлі Будівля обладнується системою блискавкозахисту  

25.  
Доступність для 
маломобільних груп 
населення 

Додатково улаштувати при вході в приміщення в 
пристрій (наприклад, кнопка) для виклику адміністратора; 
улаштувати підлогу з відповідним маркуванням 
(кольоровим та/або фактурованим) для координування 
руху людей з вадами зору; 

26.  Благоустрій 

Облаштування вхідної групи, тротуарів та майданчиків.  
Місце для відпочинку та очікування 
Озеленення та малі архітектурні форми.  
Поряд з будівлею встановити державний прапор України 
на флагштоку. 
На головному фасаді біля вхідної групи облаштувати 
вивіску розміром 50х80см. 

27.  Енергозбереження 

Передбачити заходи щодо енергозбереження та 
енергоефективності будівлі. 
За необхідністю передбачити улаштування: 

1. Геліосистем (геліотермальних систем) для 
нагрівання води та підтримки систем опалення 

2. Сонячних батарей (резервного живлення та/або 
зовнішнього освітлення території) 

3. Теплових насосів (для нагрівання води та 
підтримки систем опалення) 

28.  Клас наслідків Згідно розрахунку 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

Експлікація меблів та обладнання  
(розробляється) 

№ прим. Назва приміщення 
Площа, 

м² 
Назва предмету 

обладнання Од. Кільк. 

101 Передпокій  6,31 
      
      
      

102 
Роздягальня  

Коридор 
26,66 

      
      
      

103 Коридор 32,04 
      
      
      

104 Зберігання 4 
      
      
      

105 Комора Тех.прим. 3,35 
      
      
      

106 Сан.Вузол 4,07 
      
      
      

107 Сан.Вузол 4,1 
      
      
      

108 Сан.Вузол 1,97 
      
      
      

109 Сан.Вузол 2,5 
      
      
      

110 Сан.Вузол 4,1 
      
      
      

111 Обідній зал 18,14 
      
      
      

112 Кладова 1,5 
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№ прим. Назва приміщення Площа, 
м² 

Назва предмету 
обладнання Од. Кільк. 

113 Кухня 15,5 
      
      
      

114 Вітальня  32,28 
      
      
      

115 Спальня дитяча 15,08 
      
      
      

116 Спальня дитяча 15,08 
      
      
      

117 Спальня дитяча 15,08 
      
      
      

118 Спальня дитяча 15,08 
      
      
      

119 Спальня дитяча 15,08 
      
      
      

120 Кабінет вихователів 12,1 
      
      
      

121 Кабінет вихователів 12,1 

      

      

      

122  Зберігання одягу 12,15 
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Опис обладнання та меблів, що повинні розміщатись в будівлі 
(розробляється) 

№ Найменування 
обладнання, 

устаткування 
та засобів 

Опис, вимоги до обладнання 

1.  назва зовнішній вигляд (фотографія) опис 

2.  назва зовнішній вигляд (фотографія) опис 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.  назва зовнішній вигляд (фотографія) опис 

8.     

9.     

10.     

 

 

 

  



 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий графік реалізації проекту будівництва 
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Типовий графік реалізації проекту будівництва малого групового будинку 
Наведений графік реалізації проекту будівництва складено відповідно діючому законодавству України.  

Терміни та послідовність окремих видів робіт можуть бути змінені (скорочені) в залежності від місця розташування кожного об’єкту, доступності ресурсів  та 
рішеннями органів місцевого самоврядування 

№ з.п. Найменування робіт 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 

1.  Визначення земельної ділянки для розміщення об’єкту будівництва                                                          

1.1.  Пошук земельної ділянки за визначеними вимогами                                                         

1.2.  Розробка проекту землеустрою для відведення земельної ділянки                                                        

1.3.  Погодження документації землеустрою                                                         

1.4.  
Рішення місцевих органів самоврядування щодо надання земельної 
ділянки 

                                                        

2.  Отримання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва                                                         

2.1.  Отримання містобудівних умов та обмежень                                                         

2.1.1.  Замовлення та розробка містобудівного розрахунку                                                         

2.1.2.  Отримання містобудівних умов та обмежень                                                         

2.2.   
Отримання технічних умов на підключення до мереж тепло-, газо-, 
електро-, водопостачання та водовідведення                                                         

2.3.   Підготовка завдання на проектування                                                         

2.4.   Замовлення та виготовлення топозйомок ділянки проектування                                                         

2.5.   
Збір вихідних даних, геологічні та інші вишукування відповідно до 
завдання генпроектувальника, містобудівних умов і обмежень, та 
отриманих технічних умов 
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№ з.п. Найменування робіт 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 

3.  Проектування                                                         

3.1.   Пошук проектної організації                                                         

3.1.1.   Пошук проектної організації                                                          

3.1.2.   Укладання договору с проектною організацією                                                         

3.2.   Розробка проектно-кошторисної документації                                                         

3.2.1.  Виготовлення опитувальних листів для отримання технічних умов                                                         

3.2.2.  Підготовка завдання для геологічних та інших вишукувань                                                         

3.2.3.  Розробка та погодження генерального плану                                                         

3.2.4.  Розробка та прив’язка фундаментів                                                         

3.2.5.  Розробка та погодження проектів зовнішніх мереж (електро-, газо-, тепло-, 
водопостачання та ін.) відповідно до отриманих технічних умов 

                                                        

4.  Експертиза проектно-кошторисної документації                                                         

4.1.   Експертиза  проектно-кошторисної документації                                                          

4.2.   Зняття зауважень                                                         

4.3.   Висновок експертизи                                                         

5.  Визначення виконавця будівельних робіт                                                         

5.1.   Проведення тендеру на визначення виконавця будівельних робіт                                                         

5.2.   Укладання договору з виконавцем робіт                                                         

6.  Будівництво                                                         

6.1.   Отримання права на виконання будівельних робіт                                                         
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№ з.п. Найменування робіт 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 

6.2.   Виконання будівельних робіт 
                                                        

6.2.1.   Підготовчі роботи 
                                                        

6.2.2.   Влаштування фундаментів 
                                                        

6.2.3.   Влаштування стін та перегородок 
                                                        

6.2.4.   Влаштування покрівлі 
                                                        

6.2.5.   Влаштування дверних та віконних заповнень 
                                                        

6.2.6.   Опоряджувальні роботи 
                                                        

6.2.7.   Пусконалагоджувальні роботи 
                                                        

6.2.8.   Влаштування зовнішніх мереж 
                                                        

6.2.9.   Благоустрій 
                                                        

6.3.   Прийняття закінченого будівництвом об’єкту в експлуатацію                                                         

6.3.1.   Проведення технічної інвентаризації                                                         

6.3.2.   Реєстрація декларації про готовність об’єкту                                                         

6.4.   Підключення об’єкту до інженерних мереж                                                         

7.  Присвоєння поштової адреси                                                         

8.  Реєстрація права власності                                                         
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Безперешкодний доступ людей з інвалідністю та маломобільних груп 
населення: принципи та рекомендації 



 

 

 

 

Нормативні документи 

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди» 

ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп 

населення» 

ДБН Б.2.2-5:2011«Планування та забудова міст, селищ і функціональних 

територій. Благоустрій територій» 

ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд 

громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору 

та слуху» 
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Ознаки доступності об’єктів та безпеки пересування для МГН 

1. Безпроблемне пересування по прилеглій території: 

2. Наявність визначених місць для паркування автомобілів осіб 

з інвалідністю найближче до входу у будинок 

3. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси 

4. Входи/виходи, двері 

5. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори. 

6. Доступність до усіх поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, 

підйомники); 

7. Наявність доступного і пристосованого для неповносправних туалету. 

8. Означення місцезнаходження (піктограми.) 

 

  



 

 

 

2 

Перелік вимог для об’єктів будівництва  

№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа 

ДБН В.2.2-17, ДСТУ Б ISO 21542:2013, 
 Наказ Мінрегіону від 16.06.2017  № 151 

Рисунок відповідно до 
ДБН 

5.  Загальні вимоги до земельних ділянок  

5.1 У проектах повинні бути передбачені умови безперешкодного і зручного 
пересування МГН по ділянці до будинку або по території підприємства, 
комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, 
сквери тощо) з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2018 Плануванні і 
набудова територій, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15.  

 

Система засобів орієнтації для осіб з порушенням зору та 
інформаційної підтримки повинна бути забезпечена на всіх шляхах 
руху, доступних для МГН на весь час експлуатації. 

 

5.3 Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі осіб в кріслах 
колісних повинна бути не менше 1,8 м з урахуванням габаритних 
розмірів крісел колісних відповідно до чинних нормативних 
документів. 

 

5,4 Висота бордюрів по краях пішохідних шляхів рекомендується не 
більше 0,5 м 

 

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною 
частиною повинні бути в нульовий рівень «0». 
Наказ Мінрегіону від 16.06.2017  № 151 Про затвердження Змін до 
Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою 
населених пунктів 

1.32. Улаштування пониження бордюрного каменю тротуарів 
пішохідних шляхів та доріжок до нульового рівня у місцях 
сполучення з проїзною частиною вулиць, доріг, в’їздів у двори, 
внутрішньоквартальних та інших проїздів тощо, а також 
обов’язкове встановлення попереджувальних тактильних елементів 
з конусоподібними рифами або круглими рифами (висота рифа 
5мм) завширшки не менше 50 см на відстані 80 см перед виїздом на 
проїзну частину, де було здійснено роботи з пониження бортового 
каменю. Попереджувальна смуга має бути розташована обов’язково 
паралельно проїзній частині. 
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№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа 

ДБН В.2.2-17, ДСТУ Б ISO 21542:2013, 
 Наказ Мінрегіону від 16.06.2017  № 151 

Рисунок відповідно до 
ДБН 

5.6 Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на 
покритті пішохідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не менше 
ніж за 0,8 м до об'єкта інформації, початку небезпечної ділянки, 
зміни напрямку руху, входу тощо. 

 

5.7 Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів 
між плитами - не більше 0,015 м. 

 

5.8 На шляхах руху МГН не допускається застосовувати непрозорі 
хвіртки на навісних завісах двосторонньої дії, хвіртки з обертовими 
полотнинами, а також турнікети завширшки менше ніж 0,85м. 

 

5.9 Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується 
приймати ширину проступів не менше 0,4 м, висоту підйомів 
сходинок - не більше 0,12 м.  

 

Усі сходинки у зовнішніх сходах у межах одного маршу повинні бути 
однаковими за формою в плані, за розмірами ширини проступу і висоти 
підйому сходинок. 

 
 

5.10 Сходи повинні дублюватися пандусами, 
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№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа 

ДБН В.2.2-17, ДСТУ Б ISO 21542:2013, 
 Наказ Мінрегіону від 16.06.2017  № 151 

Рисунок відповідно до 
ДБН 

а за необхідності - іншими засобами підйому та відповідати вимогам 
ДБН В.2.3-5 

 

5.11 Пристрої й обладнання (поштові скриньки, укриття таксофонів, 
банкомати, інформаційні щити тощо), розташовані на стінах 
будинків, споруд або на окремих конструкціях, і виступні 
елементи та частини будинків і споруд не повинні скорочувати 
нормований простір для проходу, а також проїзду і маневрування 
крісла колісного. 

 

Об'єкти, нижня крайка яких розташована на висоті від 0,7 до 2,1 м від 
рівня пішохідного шляху, не повинні виступати за площину 
вертикальної конструкції більше ніж на 0,1 м, а при їх розміщенні 
на розташованій окремо опорі — не більше 0,3 м.  
 
При збільшенні виступних розмірів простір під цими об'єктами 
необхідно виділяти бордюрним каменем, бортиком заввишки не 
менше 0,05 м або огорожами заввишки не менше 0,7 м тощо. 

 

 Таксофони, банкомати й інше спеціалізоване обладнання для осіб з 
порушенням зору повинні встановлюватися на горизонтальній 
площині із застосуванням рифленого покриття або на окремих плитах 
заввишки до 0,04 м, край яких повинен знаходитися від встановленого 
обладнання на відстані 0,7 – 0,8 м. 
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№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
ДБН 

Паркування  
5.13 На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів 

обслуговування слід виділяти не менше 10 % місць (але не менше 
одного місця) для транспорту осіб з інвалідністю.  

Ці місця повинні позначатися дорожнім знаком  

5.38 "Місце для стоянки" та додатково позначаються 
табличкою 7.17 «Особа з інвалідністю». 

Також паркувальне місце може бути продубльоване на покритті 
дороги горизонаьною дорожньою розміткою  

1.28 згідно з ДСТУ 4100.,  

 

Місця для особистого автотранспорту осіб з інвалідністю бажано 
розміщувати поблизу входу, але не далі 50 м, а при житлових 
будинках - не далі 100 м.  

 

Ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю 
повинна бути не менше 3,5 м. 

 

Майданчики для зупинки спеціалізованих засобів громадського 
транспорту, що перевозять лише осіб з інвалідністю, слід 
передбачати на відстані не далі 100 м від входів до громадських 
будинків, доступних для МГН. 
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№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
ДБН 

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ТА СПОРУД  

6.1 Входи і шляхи руху до будинків  
6.1.1 Входи в будинок з поверхні землі і евакуаційні виходи повинні 

пристосовані для МГН.  
 

6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні з урахуванням 
технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв згідно з 
чинними нормативними документами. 

 

За ширини сходів на основних підходах до будинку 2,5 м і більше 
слід додатково передбачати розділові поручні. 

 

Вхідна площадка при входах, доступних МГН, повинна мати: 
навіс, водовідвід, а залежно від місцевих кліматичних умов - 
підігрів, що встановлюється завданням на проектування. 

 

6.1.3 Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів повинна бути не менше 1,8 м, 
а в житлових будинках - не менше 1,5 м за ширини не менше 2,2 м. 

 

Дренажні і водозбірні ґрати, які встановлюють у підлозі тамбурів 
або вхідних площадок, повинні бути врівень з поверхнею покриття 
підлоги.  

Ширина просвітів їх чарунок не повинна перевищувати 
0,015 м.  

Краще застосовувати ґрати з ромбоподібними або квадратними 
чарунками. 
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№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
ДБН 

6.1.6 Шляхи руху МГН усередині будинку повинні відповідати 
нормативним вимогам  до шляхів евакуації людей з будинку. 

 

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо 
у чистоті повинна бути не меншою: 

 

- при русі крісла-коляски в одному напрямку 1,5 м; 

 
 

- при зустрічному русі                                                1,8 м. 

 
Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід 
приймати не менше 1,2 м. 

 

 Ширину коридору або переходу в інший будинок слід приймати не 
менше 2,0 м. 

 

Підходи до різного обладнання і меблів повинні бути не 
меншими 0,9 м,  

 

а за необхідності повороту крісла колісного на 90° - не менше 
1,2 м.  
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№ п. 
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Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
ДБН 

6.1.7 Діаметр зони для самостійного розвороту на 90-180° в кріслі 
колісному слід приймати не менше 1,5 м. 

 

 

 

Біля столів, прилавків і інших місць обслуговування, біля настінних 
приладів, апаратів і пристроїв слід передбачати вільний простір 
розмірами в плані не менше 0,9 м ×1,5 м. 

 
 

 

Глибина простору для маневрування крісла колісного перед 
дверима при відчиненні "від себе" повинна бути не менше 1,2 м, а 
при відчиненні "до себе" - не менше 1,5 м за ширини не менше 1,5 м 

 

6.1.8 Конструктивні елементи всередині будинків і пристрої, 
розташовані в габаритах шляхів руху на стінах і інших 
вертикальних поверхнях, повинні мати заокруглені краї, а також 
не повинні виступати більше ніж на 0,1 м на висоті від 0,7 до 2,0 
м від рівня підлоги.  

 

При розміщенні пристроїв, покажчиків на розташованій окремо 
опорі вони не повинні виступати більше ніж на 0,3 м.  
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Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
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Під маршем відкритих сходів і інших нависаючих елементів 
усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше 
1,9 м, слід встановлювати бар'єри, огорожі тощо. 

 

6.1.9 Ділянки підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед 
дверними прорізами і входами на сходи і пандуси, а також перед 
поворотом комунікаційних шляхів повинні мати 
попереджувальну рифлену і (або) контрастно забарвлену 
поверхню.  

Допускається передбачати світлові маячки. 
 

6.1.11 Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із 
приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 
0,9 м.  

При глибині косяка відкритого прорізу більше 1,0 м ширину 
прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але 
не менше 1,2 м. 

 
Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот 
підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або 
перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м. 

 
6.1.13 Прозорі двері й огорожі слід виконувати з ударно міцного 

матеріалу.  

На прозорих полотнинах дверей слід передбачати яскраве 
контрастне маркурування 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 поверхні 
пішохідного шляху. 

 

 Перед дверима на відстані 80 – 90 см рекомендується контрастна 
попереджувальна смуга. (з розрахунку радіусу відкривання 
дверного полотна) або її функцію виконує інший пристрій 
(наприклад решітка для витирання ніг тощо), котра розміщена 
в рівень з підлогою. 
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Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
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6.1.14 На шляхах руху МГН у будинках та спорудах не допускається 
застосовувати обертові двері та турнікети завширшки менше ніж 
0,85 м. 

 

На шляхах руху МГН рекомендується застосовувати двері на 
завісах однобічної дії з фіксаторами у положеннях "відчинено" і 
"зачинено". Слід також використовувати двері, що забезпечують 
затримку автоматичного зачинення дверей тривалістю не менше 
5 с. 

 

6.2 Сходи і пандуси 
6.2.1 Ширина маршу сходів, доступних МГН, повинна бути не менше 

1,35 м.  

 

При розрахунковій ширині маршу сходів 2,5 м і більше слід 
передбачати додаткові розділові поручні.  

Усі сходинки в межах маршу повинні бути однакової геометрії і 
розмірів по ширині проступу і висоті підйому сходинок. 
Допускається змінювати малюнок проступів нижніх сходинок 
першого маршу відкритих сходів. 

 

6.2.2 Ширина проступів сходів, крім внутрішньоквартирних, 
повинна бути не менше 0,3 м, а  

висота підйому сходинок - не більше 0,15 м.  

 
Нахали сходів повинні бути не більше 1:2. 

 

Сходинки сходів на повинні бути суцільними, рівними, без 
виступів і із шорсткуватою поверхнею.  
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Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом не більше 
0,05 м.  

 

Бічні краї сходинок, що не примикають до стін, повинні мати 
бортики заввишки не менше 0,02 м. 

6.2.3 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна 
перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %.  
 
При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше 
допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %.  
 
У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 
пандуси. 

 

Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не 
менше 1,0 м,  

в решті випадків її слід приймати за шириною смуги руху згідно 
з 6.2.1. 

 

Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при 
прямому шляху руху або на повороті повинна бути 
глубиною не менше 1,5 м. 

 

6.2.5 Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по 
поздовжніх краях маршів пандусів,  

а також уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді 
висот більше 0,45 м для запобігання зісковзуванню тростини 
або ноги. 

 

6.2.6 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх 
перепадів висот більше 0,45 м необхідно встановлювати 
огорожу з поручнями. 

 



 

 

 

12 

№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
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Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м,  

 

сходів - на висоті 0,9 м,  

 
 а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - 

також і на висоті 0,5 м. 

 

Кріплення труби поручня до опори повинно бути знизу, 
(збоку не допускається), 

Відстань від бокової стіни 45 мм 

Діаметр торуби 35 – 45 мм 

 

Поручень перил з внутрішнього боку сходів повинен бути 
безперервним по всій їх висоті. 

 

Завершальні частини поручня повинні бути довші 
маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

 



 

 

 

13 

№ п. 
ДБН 

Вимоги нормативного документа Рисунок відповідно до 
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6.2.7 На верхній або бічній, зовнішній відносно до маршу поверхні 
поручнів перил повинні передбачатися рельєфні позначення 
поверхів. Розміри цифр повинні бути не менше, м: ширина – 
0,01, висота – 0,015, висота рельєфу цифри – не менше 0,002м. 

 
 Перед початком сходового маршу внизу і вгорі рекомендується 

нанесення попереджувальної контрастної і тактильної смуги 
шириною 60 см. 

 
  

 
6.3 Ліфти і підйомники 
 Будинки та споруди слід обладнувати пасажирськими ліфтами 

та підйомниками (нахиленими або вертикальними 
піднімальними платформами тощо) у випадку розміщення 
приміщень, відвідуваних інвалідами на кріслах-колясках, на 
поверхах вище або нижче поверху основного входу до будинку 
(першого поверху) - згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6, 
ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ 
pr EN 81 -71. Вибір способу підйому інвалідів і можливість 
дублювання цих способів підйому встановлюються у завданні 
на проектування. 

 

6.3.2 Кабіна ліфта, призначеного для користування інвалідом на 
кріслі-колясці, повинна мати внутрішні розміри не менше, м: 

 - ширина 1,1;  

 - глибина- 1,4. 
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Для нового будівництва громадських та виробничих 
будинків рекомендується застосовувати ліфти із шириною 
дверного прорізу не менше 0,9 м.  

 
В решті випадків розмір дверного прорізу встановлюється у 
завданні на проектування за чинними нормативними 
документами.  

6.3.4 Світлова і звукова інформативна сигналізація, що відповідає 
вимогам чинних нормативних документів, повинна бути 
передбачена біля кожних дверей ліфта, призначеного для 
інвалідів на кріслах-колясках. 

 

6.5 Внутрішнє обладнання 
 Засоби інформації (у тому числі знаки і символи) повинні бути 

ідентичними в межах будинку або комплексу будинків і споруд, 
розташованих в одному районі, підприємстві тощо, і відповідати 
знакам, встановленим чинними нормативними документами. 

 

6.5.2 Система засобів інформації зон і приміщень, доступних для 
відвідування або проживання МГН (особливо в місцях масового 
відвідування), а також доступних для них вхідних вузлів і шляхів 
руху, повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне 
орієнтування й однозначне упізнання об'єктів і місць відвідування.  

Вона повинна передбачати можливість одержання інформації про 
асортимент послуг, що надаються, розміщення і призначення 
функціональних елементів, розташування шляхів евакуації, 
попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях тощо. 

 

   

  

 

6.5.3 Візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному 
фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду, і бути 
ув'язана з художнім рішенням інтер'єра. 
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6.5.5 Цивільні будинки для маломобільних груп населення повинні 
бути обладнанні системою оповіщення про пожежу та керування 
евакуацією людей не нижче 4-го типу згідно з ДБН В. 1.1-7. 

 

Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, 
підключеною до системи оповіщення про пожежу, слід 
обладнувати приміщення і зони громадських будинків і споруд, 
відвідувані МГН. 

Для аварійної звукової сигналізації слід застосовувати прилади, що 
забезпечують рівень звуку не менше 15 дБА протягом 30 с, при 
перевищенні максимального рівня звуку в приміщенні на 5 дБА. 

 

6.5.6 У вестибюлях громадських будинків та споруд слід передбачати 
встановлення звукових інформаторів за типом телефонів-
автоматів, якими можуть користуватися відвідувачі з порушенням 
зору, і текстофонів для відвідувачів з порушенням слуху. 

 

6.5.7 Замкнуті простори будинків (приміщення різного 
функціонального призначення, кабінка туалету, ліфт тощо), а 
також ліфтові холи, де маломобільний громадянин, у тому числі з 
порушенням слуху, може опинитися один, повинні бути 
обладнані двостороннім зв'язком з диспетчером або черговим.  

В інших випадках слід передбачати кнопку дзвоника. У 
громадських туалетах електричний дзвоник або сповіщувач 
повинен виводитися в кімнату чергового. У таких приміщеннях 
(кабінах) повинно передбачатися аварійне освітлення. 

 

6.5.8 Прилади для відчинення і зачинення дверей, горизонтальні 
поручні, а також ручки, важелі, крани і кнопки різних апаратів, 
отвори торговельних і квиткових автоматів та інші пристрої, 
якими можуть скористатися МГН усередині будинку, слід 
встановлювати на висоті  

 

не більше 1,1 м і не менше 0,85 м від підлоги і на відстані  

 

не менше 0,4 м від бічної стіни приміщення або іншої 
вертикальної поверхні.  
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Вимикачі і розетки в приміщеннях слід проектувати 
згідно з вимогами ГОСТ 7396.1 та передбачати  

на висоті 0,8 м від рівня підлоги. 

 

 розташування ручки вікна щоб була в зоні досяжності з 
позиції сидячи (крісла колісного), на висоті 90 – 120 см 

 

6.6 Санітарно-гігієнічні приміщення  
6.6.1 У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських 

будинках (крім зазначених у ДБН В.2.2-9), необхідно передбачати 
не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 
категорій громадян. 

 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій 
чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової 
тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід 
передбачати туалет з універсальною кабіною. 

 

6.6.3 В приміщеннях громадських душових слід передбачати не 
менше однієї кабіни, обладнаної для особи в крісі колісному, 
перед якою слід передбачати простір для маневрування. 
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6.6.5 Універсальна кабіна туалету загального користування 
повинна мати розміри в плані не менше, м:  

ширина – 1,65,  

глибина – 1,8.  

 

У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 
розміщення крісла-коляски,   

а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних 
приміщеннях, призначених для користування всіма категоріями 
громадян, у тому числі особами з інваідінстю, слід передбачати 
можливість встановлення в разі потреби поручнів, штанг, 
поворотних або відкидних сидінь. 

 
6.6.6 Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для 

індивідуального користування в житлових будинках повинні 
бути не менше, м: 

 

ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла  
2,2 × 2,2; 

 
 туалету з умивальником (рукомийником) … 1,6 × 2,2 
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6.6.8 Індивідуальні шафи для зберігання одягу особами, що 
користуються кріслом колісним, у роздягальнях слід 
розташовувати в нижньому ярусі заввишки не більше 1,3 м від 
підлоги. При відкритому способі зберігання домашнього одягу 
гачки в роздягальнях повинні встановлюватися на тій же висоті. 

 

6.6.9 Ширину проходів між рядами слід приймати, не менше, м: 

для кабін душових закритих і відкритих, мивальників 
групових і одиночних, туалетів, пісуарів....... 1,8; 

для шаф гардеробних з лавами (з урахуванням лав) ...2,4; 

те саме, безлав....................1,8 

 

6.6.10 Рекомендується застосування водопровідних кранів важільної 
або натискної дії, а за можливості – керованих електронними 
системами. 

 

7 Особливі вимоги до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення 

7.1 Житлові будинки і приміщення    
7.1.1 Будинки і приміщення громадських будинків слід 

проектувати згідно з вимогами, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, 
ДБН 360-92** забезпечуючи потреби осіб з інваідністю, 
включаючи: 

– доступність житлового приміщення від входу до будинку; 

– доступність усіх громадських приміщень будинку з квартири 
або житлового приміщення 

– застосування обладнання, що відповідає потребам осіб з 
інвалідністю; 

– забезпечення безпеки і зручності користування обладнанням і 
приладами; 

–обладнання прибудинкової території і власне будинку 
необхідними інформаційними системами. 

 

7.2 Зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках  

7.2.2 За наявності декількох ідентичних місць (приладів, 
пристроїв тощо) обслуговування відвідувачів 5 % їхньої 
загальної кількості, але не менше одного, повинні бути 
запроектовані так, щоб ними могли скористатися також 
особи з інвалідінстю 
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7.2.4 При проектуванні інтер'єрів, підбиранні та розміщенні 
приладів і пристроїв, технологічного й іншого обладнання 
слід виходити з того, що зона досяжності для відвідувача у 
кріслі колісомуколясці повинна знаходитися в межах: 

при розташуванні збоку від відвідувача - не вище 1,4 м і не 
нижче 0,3 м від підлоги; 

 

 при фронтальному підході - не вище 1,2 м і не нижче 0,4 м 
від підлоги. 

 

 Поверхня столів індивідуального користування, прилавків і 
інших місць обслуговування, що використовуються 
відвідувачами на кріслах-колясках, повинна знаходитися на 
висоті не більше 0,8 м над рівнем підлоги. 

 

7.2.5 Місця для осіб з в крісах колісних у зальних приміщеннях слід 
розташовувати в доступній для них зоні залу, що забезпечує:  

повноцінне сприйняття демонстраційних, видовищних, 
інформаційних, музичних програм і матеріалів;  

 

7.2.6 Місця для осіб з інваідністю у залах для глядачів за краще 
розташовувати в окремих рядах, що мають самостійний шлях 
евакуації, що не перетинається зі шляхами евакуації іншої 
частини глядачів.  
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У залах для глядачів з кількістю місць 800 і більше місця для 
осіб у кріслах колісних слід розосереджувати в різних зонах, 
розміщуючи їх у безпосередній близькості від евакуаційних 
виходів, але в одному місці не більше трьох. 

 

Відстань від будь-якого місця перебування особи з інваідністю 
в зальному приміщенні до евакуаційного виходу в коридор, 
фойє, назовні або до евакуаційного люка трибун спортивно-
видовищних залів не повинна перевищувати 40 м.  

 

Ширина проходів повинна бути збільшена на ширину вільного 
проїзду крісла-коляски (0,9 м). 

 

7.2.7 Перед естрадою або у кінці залу поблизу прорізу-виїзду слід 
передбачати вільні площадки шириною у просвіті не менше 
1,8 м для глядачів в кріслах коісних. 

 

 Перед вхідними дверима має бути горизонтальна площадка 
шириною не менше 1,5 м. Решітка для витирання ніг має бути в 
рівень з площиною перед входом. 

Вхідні двері мають бути шириною не менше 90 см, без порогів. 
Якщо без порогів не можна обійтися, то їх висота має бути 
максимум 2, 5 см, зі скосами 

 

 

 


	Малий груповий будинок (МГБ)
	Приклад схеми розміщення малого групового будинку
	Планувальні  рішення малого групового будинку на 260 м2 (Варіант - 1)
	Експлікація приміщень малого групового будинку на 260 м2 (Варіант - 1)
	Планувальні  рішення малого групового будинку на 260 м2 (Варіант – 2)
	Експлікація приміщень малого групового будинку на 260 м2 (Варіант – 2)
	Орієнтовні техніко-економічні показники малого групового будинку
	Загальні рекомендації та зразки
	Експлікація меблів та обладнання
	Опис обладнання та меблів, що повинні розміщатись в будівлі

	Типовий графік реалізації проекту будівництва
	Типовий графік реалізації проекту будівництва малого групового будинку

	Безперешкодний доступ людей з інвалідністю та маломобільних груп населення: принципи та рекомендації
	Нормативні документи
	Ознаки доступності об’єктів та безпеки пересування для МГН
	Перелік вимог для об’єктів будівництва


