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Врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями  
при проектуванні аеровокзалів 

Розглядаються питання поліпшення обслуговування інвалідів, людей похилого 
віку та інших маломобільних груп населення у аеровокзальних комплексах; ви-
кладено загальні вимоги до аеровокзалів (привокзальна площа, основні функціо-
нальні зони, інформаційні засоби); спеціальні вимоги до архітектурно-
просторової композиції, рішення малих архітектурних форм, перону тощо. 

Інваліди, особи похилого віку, а також громадяни з малолітніми дітьми 
найчастіше користуються різними видами міського та магістрального транс-
порту. При далеких пересуваннях таких пасажирів необхідними об'єктами для 
їхнього обслуговування стають вокзали різного призначення (залізничні, річ-
кові, морські, автобусні, аеровокзали). На практиці недоліки планування, орга-
нізації пішохідних шляхів, обслуговування у вокзальних комплексах усклад-
нюють пересування маломобільних груп населення на великі відстані. Про-
блема транспортного обслуговування інвалідів обумовлена відсутністю спеці-
ального обладнання громадського транспорту, а також пов'язана з недоліками 
будівельних норм і правил, орієнтованих на здорових людей. У громадських 
будівлях транспортного призначення та на прилеглих до них територіях є так 
звані будівельні бар'єри (бортові камені, сходи, недостатні по ширині отвори і 
проходи тощо), що роблять недоступними ці споруди для інвалідів у кріслах-
колясках.  

Привокзальні площі забезпечують умови взаємодії магістрального, 
приміського та інших видів міського транспорту. Вони пов'язані з основними 
функціональними зонами і планувальними районами міст громадським транс-
портом і системою магістральних вулиць і автомобільних доріг. На привокза-
льних площах має бути забезпечений безперешкодний рух спеціального та 
індивідуального транспорту для обслуговування інвалідів при мінімальній 
кількості конфліктних точок в пунктах перетину шляхів руху пішоходів-
інвалідів та транспортних засобів. Довжина пішохідного шляху від зупиноч-
них пунктів міського громадського транспорту до будівель вокзалів не повин-
на перевищувати для маломобільних пасажирів 100 - 150 м у великих вокзаль-
них комплексах. На привокзальних площах виділяють ділянки, призначені для 
посадки-висадки пасажирів-інвалідів (за допомогою спеціального знака-
піктограми), а також місця для стоянки особистих транспортних засобів інва-
лідів. Довжина пішохідного шляху від стоянок інвалідів до входів в будівлю 
вокзалів не повинна перевищувати 50 м. 

У передвокзальній зоні з точки зору зручності для інвалідів бажано ро-
зміщувати громадські будівлі, призначені для обслуговування пасажирів в 
безпосередній близькості від вокзалів. Рекомендується просторово поєднувати 
будівлі вокзалів із готелями, торгівельними будівлями, транспортними агентс-
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