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1 Загальні положення

Вихідними даними для формування висновку про стан будівлі та навчальних 

приміщень Криворізького технічного коледжу та гуртожитку Національної металур

гійної академії України щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, (далі МГН) є: технічна до

кументація, паспорти БТІ, матеріали фото фіксації та результати замірів.

Базовим нормативним документом для формування висновку є ДБН В.2.2-17:2006 

«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населен

ня», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» - наказ Мінрегіону України 

від 25.04.18 р. № 106.

2. Загальна характеристика будівлі

Будівлі Криворізького технічного коледжу та гуртожитку розташовані в зоні жи

тлової забудови Металургійного району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Будівлі експлуатуються за призначенням.

Будівля Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії 

України без підвалу, прямокутної в плані формі. Має вхідні групи: центральну - 

основну та евакуаційні.

Будівля гуртожитку з підвалом, прямокутної в плані формі. Має дві вхідні 

групи: центральну - основну та евакуаційну.

10/01-19 ЕВ. ГО
Изм. Кол. Лист №док. Подутись / Й&а

Висновок
щодо забезпечення доступності навчальних 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема 

забезпечення безперешкодного доступу до 
будівлі та навчальних класів (груп).

Стадия Лист Листов
Розработал Г уржий (

1і

'$019
т з 1 14

ФО-П Гуржій А . О.

Формат А4



Відповідно ДБН В.2.2-17:2006 до маломобільних груп населення (МГН) нале

жать люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, 

необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. В експертному висновку до ма

ломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоро

в'я та люди, що пересуваються на інвалідних візках.

Доступність для МГН будинків і споруд - це реалізований комплекс архітектурно- 

планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних за

ходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки 

МГН.

3. Основні терміни та визначення понять

4. Мета роботи

Мета обстеження - одержати об'єктивну і вичерпну інформацію, щодо засобів за

безпечення будівлі та приміщень Криворізького технічного коледжу та гуртожитку, 

щодо наявності комплексу архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергоно

мічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимо

гам ДБН В.2.2-17:2006 забезпечення доступності і безпеки МГН.

5. Загальні вимоги до будівлі та приміщень навчальних закладів

5.1 Входи і шляхи руху до будинків

При обстеженні вхідних груп будівлі Криворізького технічного коледжу, гурто

житку та шляхів доступу до будівлі, було виявлено:

1. Вхідна площадка при вході до Криворізького технічного коледжу та гуртожитку- 

має навіс. Ширина навісу перевищує 2,5 м, що відповідає вимогам діючих норм.

Лист
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2. Поверхня покриття вхідної площадки та вхідного тамбуру -  тверді та не допуска

ють ковзання при намоканні. Поперечний уклон у межах 1%, що відповідає вимогам 

діючих норм.

3. Відповідно до п. 6.1.1 ДБН В.2.2-17:2006 наявність одного входу пристосованого 

до МГН в будівлі Криворізького технічного коледжу та гуртожитку забезпечена 

(фото 1,2, 3, 4).

4. Згідно архітектурно-планувальних рішень, будівля Криворізького технічного ко

леджу має два евакуаційних вихода, які відповідають вимогам, щодо безпереш

кодного пересування мало мобільних груп населення, (фото 5, 6).

5. В полотнинах зовнішніх дверей, доступних інвалідам, в наявності оглядові панелі, 

заповнені прозорим і ударно міцним матеріалом, нижня частина яких повинна роз

ташовуватися вмежах 0,6 м від рівня землі, що відповідає вимогам діючих норм.

6. В нижній частині дверних полотнин на висоті не менше 0,3 м від рівня землі відсу

тня протиударна захисна смуга.

Фото 1

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу
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Фото 2

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу

Лист
10/01-19 ЕВ. ПЗ л

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 4

І
Формат А4



Фото З

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
10/01-19 ЕВ. ПЗ
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Фото 4

Центральний вхід гуртожитку Криворізького технічного коледжу
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Фото 5

Евакуаційний вихід №1 Криворізького технічного коледжу

10/01-19 ЕВ. ПЗ
Лист
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Фото 6

Евакуаційний вихід №2 Криворізького технічного коледжу

7. Відповідно до п. 6.1.5 ДБН В.2.2-17:2006 та наявності інженерно-технічних, ер

гономічних заходів, а також організації навчального процесу, в будівлі Криворі

зького технічного коледжу є навчальні аудиторії, які дають змогу безперешкод

но потрапляти до навчальних приміщень.

10/01-19 ЕВ. ПЗ
Лист
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8. Архітектурно-планувальні рішення будівлі Криворізького технічного коледжу згі

дно з нормативними вимогами до шляхів евакуації людей та МГН з будинку відпові

дають п. 6.1.6 ДБН В.2.2-17:2006, а саме: при русі крісла-коляски в одному напря

мку ширина коридору становить 1,5 м; ширина проходу в приміщенні з обладнан

ням і меблями фактично становить 1,2 м; ширина проходу в приміщенні з обладнан

ням і меблями фактично становить 1,4 м; діаметр зони для самостійного розвороту на 

90-180° інваліда на кріслі-колясці відповідає нормативним вимогам.

9. При обстежені вхідних груп відповідно до п. 6.1.9 ДБН В.2.2-17:2006 на ділян

ках підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед дверними прорізами і входами 

на сходи і пандуси, а також перед поворотом комунікаційних шляхів відсутні попере

джувальні рифлені і (або) контрастно забарвлені поверхні.

10. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні фактично становить 1,1 м.

Фото 7

Доступність до навчальних аудиторій Криворізького технічного коледжу

10/01-19 ЕВ. ПЗ
Лист
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Фото 8

Доступність до навчальних аудиторій Криворізького технічного коледжу

5.2 Сходи і пандуси

Ширина маршу сходів центральної вхідної групи, доступних МГН становить 20 м. 

Відповідно до п. 6.2.1 ДБН В.2.2-17:2006 не передбачається улаштування додаткових 

розподільчих поручнів. Ширина, висота та уклін проступів сходів центральної вхід

ної групи відповідають п. 6.2.2 ДБН В.2.2-17:2006, а саме: ширина проступів сходів 

становить 0,35м, висота- 0,1 м, а уклін не перевищує 1:2.

Евакуаційний вихід має перепад висоти відносної відмітки першого поверху та 

планувальної відмітки землі менше 0,2 м і фактичний уклін пандусу становить 9 %, 

що відповідає вимог і п. 6.2.3 ДБН В.2.2-17:2006.

Відповідно до п. 6.3.2 ДБН В.2.2-17:2006 на вхідних дверях для інвалідів на кріс- 

лах-колясках в наявності кнопка виклику.

Лист
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Вхідна група центрального входу гуртожитку Криворізького технічного коледжу 

має перепад планувальних відміток, тому для безперешкодного доступу МГН до 

будівлі передбачені заходи з улаштування поручнів Необхідно розробити заходи 

щодо організації односторонньої огорожі поручнями на пандусі центрального входу 

будівлі. Висоту та ергономічні характеристики огорожі прийняти відповідно п. 6.2.5- 

6.2.7 ДБН В.2.2-17:2006.

5.3 Санітарно-гігієнічні приміщення

При обстеженні санітарно-побутових приміщень в будівлі Криворізького техніч

ного коледжу, гуртожитку на предмет доступності МГН на кріслах - колясках, рекомен

довано виконати вимоги п. 6.6.5, 6.6.5. Геометричні параметри та розміри в плані 

санітарно-побутових приміщень не відповідають вимогам норм та табл. 1 ДБН В.2.2- 

17:2006 для безперешкодного доступу особам, що пересуваються на кріслі-колясці.

6. Висновки

Таблиця 6.1

№ п. 
ДБН 

В.2.2- 
17:2006

п. 6

п. 6.1

п. 6.1.1

Вимоги нормативного 
документу

Загальні вимоги до бу
динку
Входи і шляхи входу 
до будинків
У будинку повинен бути 
як мінімум один вхід, 
пристосований для МГН, 
з поверхні землі

Рисунок відповідно 
до ДБН

Додаткові пи
тання виявле

ні розміри, 
примітки

Чи є в наявно
сті пристосо
ваний для 
МГН вхід?

Вимоги
викона
но

Так Ні

Так

Лист
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Продовження таблиці 6.1

п. 6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси 
повинні мати поручні з 
урахуванням технічних 
вимог до опорних стаціо
нарних пристроїв згідно 3 
чинними нормативними 
документами.

Так

Вхідна площадка при 
входах, доступних МГН 
повинна мати: навіс та 
водовідвід

Чи є навіс над 
вхідною пло
щадкою?

Так

п. 6.1.5 Приміщення, де можуть 
перебувати інваліди на 
кріслах-колясках, слід 
розміщувати на рівні 
входу, найближчого до 
поверхні землі

Так

п. 6.1.6 Шляхи руху МГН усере
дині будинку ЗГІДНО 3 

нормативними вимогами 
до шляхів евакуації лю
дей з будинку

#
*
1 .9м

Так

п. 6.1.6 Підходи до різного обла
днання і меблів повинні 
бути не меншими 0,9 м, а 
за необхідності повороту 
крісла-коляски на 90° - не 
менше 1,2 м.

Так

п. 6.1.7 Діаметр зони для самос
тійного розвороту на 90- 
180° інваліда на кріслі- 
колясці слід приймати не 
менше 1,5 м.

Так

п.6.1.11 Ширина дверних і відк
ритих прорізів у стіні, а 
також виходів із примі
щень і з коридорів по
винна бути не менше 0,9 
м.

|д і[

0,9м 4 -

Так

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист
12
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Продовження таблиці 6.1
Дверні прорізи не повин
ні мати порогів і перепа
дів висот підлоги. За не
обхідності влаштування 
порогів їх висота або пе
репад висот не повинні 
перевищувати 0,025 м.

Ні

п.6.1.12 В полотнинах зовнішніх 
дверей, доступних інвалі
дам, слід передбачати 
оглядові панелі, заповне
ні прозорим і ударно міц
ним матеріалом, нижня 
частина яких повинна ро
зташовуватися в межах 
0,3-0,9 м від рівня підло
ги.

Так

Нижня частина дверних 
полотнин на висоту не 
менше 0,3 м від рівня пі
длоги повинна бути за
хищена протиударною 
смугою.

Ні

п.6.1.14 На шляхах руху МГН не 
допускається застосову
вати обертові двері та ту
рнікети завширшки мен
ше ніж 0,85 м.

НІ ДОПУСКАЄТЬСЯ Так

п. 6.5 Внутрішнє обладнання
п. 6.5.2 Система засобів інфор

мації зон і приміщень, 
доступних для МГН

& &
Наявність ін
формації про 
доступні чи 
пристосовані 
для МГН міс
ця?

Так
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Таким чином, керуючись нормами діючих нормативних документів, а саме: ДБН 

В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних 

груп населення», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» - наказ Мінре- 

гіону України від 25.04.18 р. № 106, можна зробити висновок, що будівля Криворізь

кого технічного коледжу, гуртожитку та навчальні приміщення відповідають основ

ним вимогам ( див. таблицю 6.1), а виявлені невідповідності будівельним нормам не 

впливають на доступність мало мобільних груп населення до будівлі та навчальних 

приміщень.
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