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План-графік 

 

заходів щодо усунення виявлених перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності будинків, приміщень та прилеглої території  

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" для осіб з інвалідністю  

 

№ 

з/п 

Виявлені недоліки 

(перепони) 
Що треба зробити 

Термін 

виконання 
Хто виконую Хто контролює Примітка 

1 Відсутні засоби орієнтування 

на асфальті та бетонному 

покритті для осіб з вадами 

зору на вході до підприємства 

 ІІ квартал 

2020 

Підрядна 

організація 

Олександр КАЛЮК  

Олександр ГРИГОРОВ . 

 

1.1 Влаштувати тактильну 

контрастну накладку на 

зовнішні сходи для осіб з 

інвалідністю (п.3 додатку) 

Підрядна 

організація 

Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 

1.2 Влаштувати тактильне 

покриття поверхні з 

показниками, що вказують 

напрямок руху при ходьбі для 

осіб з вадами зору (смуги, 

стрічки, плитка тощо) перед 

початком зовнішніх сходів на 

вході до підприємства (п.5 

додатку) 

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 

1.3 Нанесення контрастного  

маркування на зовнішніх та 

внутрішніх сходах ІЛК (п.5 

додатку) 

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 



№ 

з/п 

Виявлені недоліки 

(перепони) 
Що треба зробити 

Термін 

виконання 
Хто виконую Хто контролює Примітка 

2 Наявність на шляху руху на 

вході до підприємства та в 

середині будівлі 

травмонебезпечних 

конструкцій: 

 ІІІ квартал 

2020 

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 

2.1 - порогів заввишки 2 см,  Влаштувати пороги для 

проїзду/проходу МРГН на вході 

(№1,2) до підприємства  

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 

2.2 - немаркованих скляних 

конструкцій, 

Встановити позначення, 

маркування скляних 

конструкцій на дверях входу до 

підприємства, на склі на 

першому поверсі холу 

підприємства зовні та 

внутрішніх поверхнях скла.  

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

  

2.3 - попереджувальних 

тактильно-контрасних смуг 

перед перешкодами (край 

сходів тощо)) 

 Влаштувати попереджувальних 

тактильно-контрасних смуг 

перед перешкодами на краю 

внутрішніх основних сходів з 1-

го по 13 поверхи висотної 

будівлі ІЛК та з цокольного 

поверху до 2-го поверху 

двоповерхової прибудови ІЛК. 

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ, 

Олег БАБИЧ 

 

2.4 - навісні перешкоди Відсутні  - Олександр КАЛЮК  

- 

 

3 Місця для паркування 

транспортних засобів, якими 

керують водії з інвалідністю 

або водії, які перевозять осіб з 

інвалідністю 

 ІІІ квартал 

2020р. 

ЕТВ Олександр КАЛЮК  

Володимир КУРАЧЕНКО 

 

3.1  Влаштування місць для 

паркування транспортних 

засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які 

перевозять осіб з інвалідністю 

на прибудинковій території. 

ЕТВ Володимир КУРАЧЕНКО 



№ 

з/п 

Виявлені недоліки 

(перепони) 
Що треба зробити 

Термін 

виконання 
Хто виконую Хто контролює Примітка 

3.2  Позначення місць для 

паркування транспортних 

засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які 

перевозять осіб з інвалідністю 

відповідними дорожніми 

знаками (дорожньою 

розміткою). 

ЕТВ Олександр КАЛЮК  

Володимир КУРАЧЕНКО 

 

4. Позначення напрямку руху 

для транспортних засобів, 

якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які 

перевозять осіб з інвалідністю 

на місце паркування 

Нанесення відповідних 

дорожніх знаків (дорожньою 

розміткою). 

ІІ-ІІІ 

квартали 

2020 

Підрядна 

організація 

Олександр КАЛЮК  

Володимир КУРАЧЕНКО 

 

5 Оновлення інформаційних 

позначок, засобів 

орієнтування для осіб з 

інвалідністю 

 IV квартал 

2020 

ЕТВ Олександр ГРИГОРОВ  

6 Санвузол для осіб з 

інвалідністю 

Влаштування санвузлу на 

другому поверсі прибудови ІЛК 

ІІІ - IV 

квартали 

2020 

Підрядна 

організація 

Олександр КАЛЮК  

Володимир КУРАЧЕНКО 

 

 

 

Головний інженер ДП «ДержавтотрансНДІпроєкт»                                                             Олександр КАЛЮК  

 

Провідний інженер ЕТВ                                                                                                           Олександр ГРИГОРОВ 

 

 


