
Звіт
• про проведення технічного обстеження

стану забезпечення доступності навчальних приміщень Олександрійського педагогічного 
фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення
В Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського 

проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності 
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(МГН),враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2.-3:2018 
Будинки і споруди. Заклади освіти.; ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і 
споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та 
інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності об'єктів Олександрійського педагогічного фахового 
коледжу імені В.О.Сухомлинського та безпеки пересування МГН: безбар'єрне пересування по 
прилеглій території; наявність визначених місць (10 % від загальної кількості) для паркування 
автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; 
доступний заїзд у приміщення-наявні пандуси, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на 
рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху;уздовж обох боків сходів і пандусів, 
встановлено огорожу з поручнями; влаштовані кнопки виклику поруч з вхідними дверима з 
доступом до них інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з 
особливими потребами;широкі двері; широкі коридори; наявність доступних і пристосованих для 
МГН санвузлів. На пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не 
звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м.; та в будівлях присутня візуальна 
інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; 
застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; 
предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищенаведене, Олександрійський педагогічний фаховий коледж 
імені В.О.Сухомлинського забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до 
будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.
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