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3A[AJIbHI IOJIOXEHIIfl

1.1. flopxAoK cyrpoBoAy (na4aHnr AorroMoru) oci6 a irraani4nicrro ra inruux
ua-uorvro6ilrnzx rpyr HaceneHH, y Ay <Inctzryr upo6neu eHAoKpr{Hnoi uaronorii

iu.

8.fl,.[aruuJreBcbKoro HAMH yrpainu> (aari
- flopx4or) pospo6reuo Ha
BrKoHaHH.f, BLIMoT ryHKry 2 Yxasy llpesn4enra Yrcpainz }lb40ll2}l7 sia
02.12.2017 p.oflpo BHeceHHr sI\,IiH Ao ryHKry 3 flonoxeHHs upo naqioHa6unfi
3aKJraA (ycrauoay) YrpaiHr,r>.

I]eir flopx4or crBopeHo 3 Meroro sa6egne.reHH.fl rpaB i rraoxrznocrcfi
oci6 s insaniaHicrlo ra iuuIEx uarouo6imnux rpyr HaceJreHHf, napinni s iHrruN{r.r
rpoMaArHa[u AIrfl yracti B cycuinrHoMy xr,rrri ra nolrrae y sussreHHi ra
ycyneuni IIepeIIoH i 6ap'epin, qo [eperrrKoAx€lrorb sa6esne.reHHro rrpaB i
3aAoBoJIeHHIo r[orpe6, y roMy.rucni crocoBHo Aocryly go o6'ercrin
AY <Iucruryr
upo6nerrr enAorpunnoi naronorii irr,r. 8.fl,.lauuJreBcbKoro HAMH yrpainu>
(aarri - Ay (ItIEfI HAMH>>), orprrMaHHf, iH0oprraaqii 3 ypaxyBaHHf,M
iH4Iaai4yanbHux MoxJll{Bocrefi, a4i6Hocrefi ra iurepecia 4o ocnirz m npaqi.
1.3. I{efi flopr4or BI{3Haqae 4ii npaqisHuris Ay (IIIEfI HAMH) qoAo
1.2-

sa6esneqeHH, 3p1^rHocri

ra

rcorraQoprHocri uepe6ynanHx, sricnoro HaAaHHfl
npaqianraKaMlr Ay (IfIEfI HAMH>> An, nengoi

ocairHix ra inurnx rocnyr
xareropii oci6. ,(o rarcux oci6 ni4Hocf,rbcf, oco6z s iHnariAHicrro (mo4rana, 1qo Mae
ropyrreHHf, 3Aopoe's gi crifixnrra po3naAoM Qynrqifi oprani:uy, roM1r qracri s
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ypaxeHHqM OrropHo-pyxoBofo anapary, BaAaMH 3opy i
4eoerraMr4 cJryxy, ruo
rpu3BoArrb Ao o6uexenHfl xl{rreAismnocri Ta Br{KJrr{Karorb neo6xiAuicrr fioro

coqialrHoro saxzcry) ra iHrui uanouo6inrni rpynlr HaceJreHHf, (mo4u, rqo
ni4uyaarorr rpyAHolrli npn canrocrifiHoMy nepecyaaHHi, oAepxaHHi nocryrz,
Heo6xi4noi inQopuaqii a6o npra opienrynaHni y upocropi: inaariAr4, JrroALt 3
TI'tMqacoBrrM [opyu]eHHf,M s4opon'x, aaritni xinrn, nroALr crapruoro (uoxunoro)

,4

віку, люди з дитячими візочками тощо (ДБН В2.2-17:2006 «Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення»)).
2. ПОРЯДОК СУПРОВОДУ (НАДАННЯ ДОПОМОГИ)
2.1. Особи з інвалідністю за необхідності можуть відвідати ДУ «ІПЕП
НАМН», повідомивши про це з чергового пункту пропуску до будівлі
ДУ «ІПЕП НАМН» або зателефонувавши:
ДУ «ІПЕП НАМН» (вул. Алчевських, 10) тел. 057 7004539
Консультативна поліклініка ДУ «ІПЕП НАМН» (Римарська, 28) тел.
057 7050145
Клініка ДУ «ІПЕП НАМН» (вул. Михайла Гуревича ,16) тел. 057
3151188.
Також з інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті
ДУ «ІПЕП НАМН»: https://www.ipep.com.ua.
2.2. При вході в адміністративну будівлю ДУ «ІПЕП НАМН», клініку
чи поліклініку інституту, знаходиться телефон біля чергового (сторожа) або
скористатись кнопкою виклику, розташованою біля входу в будівлю, для
виклику працівників ДУ «ІПЕП НАМН» чи відповідальної особи для надання
супроводу (допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями,
громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших
маломобільних груп населення під час знаходження їх на території ДУ
«ІПЕП НАМН».
2.3. Черговий пункту пропуску до будівлі, у разі одержання інформації
про прибуття до будівлі ДУ «ІПЕП НАМН» особи з інвалідністю,
зобов’язаний:
 якщо особа з інвалідністю не працює і не навчається в ДУ «ІПЕП
НАМН» й прибула за довідкою, консультацією тощо – виявити
мету візиту, сповістити відповідних співробітників та допомогти
особі з інвалідністю потрапити до потрібного їй приміщення;
 якщо особа з інвалідністю навчається або працює в ДУ «ІПЕП
НАМН» й прибула на навчання або на роботу – допомогти
потрапити до потрібного їй приміщення.
2.4. При необхідності, маломобільні громадяни та особи з інвалідністю
можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами
необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення ДУ «ІПЕП
НАМН» із зазначенням дати та часу прибуття, або направивши на
електронну пошту відповідний запит.

2.5. Відповідальною особою у першочерговому порядку уточняється,
якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю,
необхідність її супроводу.
2.6. У разі необхідності, відповідальна особа зустрічає та організовує
супровід маломобільного громадянина чи особи з інвалідністю, а в разі
настання надзвичайної ситуації, відповідає за їх евакуацію з території
ДУ «ІПЕП НАМН».
2.7. У разі отримання інформації про прибуття на територію/корпус
ДУ «ІПЕП НАМН» особи, що потребує допомоги, працівник ДУ «ІПЕП
НАМН» повинен особисто з’ясувати мету візиту та:
а) якщо особа, яка потребує допомоги, бажає отримати певну
інформацію про послуги ДУ «ІПЕП НАМН», повідомити про це керівнику
структурного підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Керівник
даного підрозділу прибуває особисто або забезпечує прибуття працівника
підрозділу, який володіє потрібною інформацією, та надає консультацію
безпосередньо у кімнаті для відвідувачів або в холі.;
б) якщо особа, яка потребує допомоги, бажає відвідати ДУ «ІПЕП
НАМН», доповісти про це заступнику директора/особі, що за розподілом
повноважень відповідає за певний напрям роботи. Відповідальна особа
супроводжує особу, яка потребує допомоги, до визначеного підрозділу. За
необхідності для надання допомоги під час пересування залучається
помічник – черговий (охоронець) чи інший співробітник ДУ «ІПЕП НАМН».
2.8. При відвідуванні ДУ «ІПЕП НАМН», в разі необхідності,
відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього розпорядку та години
прийому структурних підрозділів та інформує про особливості будівель
ДУ «ІПЕП НАМН».
 кількість поверхів, поручнів, інших пристроїв та пристосувань
для осіб з інвалідністю стосовно його функціональних обмежень,
розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху
та інше;
 структуру ДУ «ІПЕП НАМН», в яку кімнату/кабінет і до кого
можна звернутись з питань, що можуть виникнути.
2.9. Після закінчення відвідування ДУ «ІПЕП НАМН» або прийому
відповідальна особа супроводжує маломобільних громадянин чи осіб з
інвалідністю до виходу з будівель та території ДУ «ІПЕП НАМН».
2.10. Відповідальна особа ДУ «ІПЕП НАМН» за погодженням з
маломобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші
види допомоги по супроводу не передбачені цим Порядком.

2.11. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному сайті ДУ «ІПЕП
НАМН» та розсилається до структурних підрозділів, а також розміщується на
стендах службової документації охорони.

