
ПРОЄКТ № 1 
Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.3  Запровадження комплексу заходів з підвищення рівня 

безпеки 

Назва проекту: Пристосування пішохідних тротуарів та переходів до потреб осіб з 

інвалідністю (в т.ч. по зору) та інших маломобільних груп 

населення 

Цілі проекту: - створення у м. Володимирі-Волинському зручностей для осіб з 

інвалідністю; 

- підвищення іміджу міста, приязного для людей з обмеженими 

фізичними можливостями; 

- покращення захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю; 

- сприяння їх соціальній підтримці та реабілітації; 

- сприяння активній участі у житті міста осіб з інвалідністю. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Володимир-Волинський 

Орієнтовна кількість 

отримувачів ТЗР, вигод 

2500 осіб з інвалідністю - мешканців міста Володимира-

Волинського 

Стислий опис проекту: На території міста проживає майже 2500 осіб з інвалідністю, для 

яких суттєвою проблемою залишається доступність середовища 

для вільного пересування і безперешкодної комунікації. Йдеться 

про наявність різноманітних бар’єрів, що заважають особам з 

інвалідністю повноцінно й активно брати участь у житті міста 

нарівні з іншими. Одним із таких бар’єрів є складність у 

пересуванні вулицями міста, яка нерідко пов’язана з загрозою 

життю незрячих людей, людей з послабленим зором, літніх людей, 

осіб з дитячими візками та інших маломобільних верств населення. 

Проблемними в місті залишаються питання щодо 

облаштування тротуарів в місцях перетину пішохідних шляхів, 

проїздів у двори, заїзди на автостоянки біля супермаркетів, 

магазинів, АЗС, аптек, тощо, які мають бути без бордюрів, з 

похилими з’їздами, не більше 1:12. 

Проектом передбачається облаштування проходів в місцях 

перетину пішохідних тротуарів похилими з’їздами (не більше 1:12) 

на центральних вулицях міста – Ковельській, Луцькій, Устилузькій, 

Драгоманова.  

Також згідно проекту заплановано запуск роботи світлофору на 

перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, а також оснащення 

його звуковим сигналом для потреб людей з порушеннями зору. 

Очікувані результати: - облаштовано три переходи в місцях, де частіше 

переміщаються особи на візках; 

- створено умови для безпечного пересування до ТМО, автостанції 

та управління соціального захисту населення незрячих та осіб з 

послабленим зором, літніх людей, інших мало мобільних груп 

населення по вулицях Ковельській, Драгоманова завдяки 

світлофору зі звуковим сигналом; 

- створено безпечні умови пересування для людей з 

порушеннями зору. 

Ключові заходи проекту: Проектом передбачено: 

- проведення інвентаризації пішохідних переходів на 

центральних вулицях міста (Луцька, Ковельська, 



Драгоманова) та визначення потреби в облаштуванні 

спеціальними спусками для пересування осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, визначення витрат; 

- проведення робіт відповідно до державних будівельних 

норм; 

- відновлення роботи світлофора на перехресті вулиць 

Ковельська - Драгоманова та Ковельська - Луцька; 

- оснащення зазначених світлофорів системою звукового 

оповіщення. 

Період здійснення: 2020-2022 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2020 2021 2022 Разом 

11,0 550,0 - 561,0 

Джерела фінансування: Кошти місцевого бюджету, інші кошти не заборонені чинним 

законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УЖКГі Б,  КП «Полігон», підрядні організації 

Інше: - 
 


