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1 ВИХIДНI ДAHI
Обстеження передбачае визначення вiдповiдностi навчаJIьних аудиторiй

та допомiжних примiщенъ першого поверху уrбового коршусу Nч1 УкрЩУЗТ
нормативним вимогам щодо доступностi маломобiльних груп населення

згiдно ДFН В.2.2-40:2018 <<Iнклюзивнiстъ будiвель i спорул. OcHoBHi

положеннrD> та п.33 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 травня

2018 р. Nч 347.
При обстеженi аудиторii та примiщень виконувutлось наступне:

- оцiнка вiдповiдностi нормативним вимогам щодо досryпностi
маломобiльних груп населеннJI об'екry;

- проведеншI вiзуального обстеження будiвельних
елементiв об'екry;

_ оцiнка технiчного стану основних конструктивних елементiв

об'екту;
- скJIадання висновку по результатам обстеження об'екry.
При визначеннi вiдповiдностi нормативним вимогам щодо доступностi

маломобiльних груп населення об'екту викоIrувЕtлось наступне:
_ визначення площi навчzlльних та допомiжних примiщень, в яких

передбачаеться проведення освiтнього процесу;
- вимiри рiвню нахиJIу пандусiв;

вимiри бар'ерiв;
визначення навантажень для вiдкриття дверей;
вимiри ширини коридорiв та дверних прорiзiв;

- перевiрка наявностi громiздких або крихкшх предметiв декору.
- вимiри зруt{ностi вiдвiдування гiгiенiчних примiщень.

2 РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ
Освiтнiй процес маломобiльних груп населеннrt здiйснrоеться у 11

навч€lльних аудиторiях (табл. 1).

За результатами вимiрювань встановлено, що площа аудиторiй, яка

приходиться на одного здобувача освiти, знЕlходиться в дiапазонi2,49-6,2м2.
Встановлений piBeHb нахиJIу пандуса - до 2Yо, на piBHi вiд аудиторiЙ 0,7-

2 м бар'ери вiдсутнi. Вiдкриття Bcix дверей здiйснюеться досить легко.
Ширина коридорiв становить 4,4-З,4 м. IIIирина дверЕих прорiзiв
знаходитъся в дiапазонi вiд 1,3 до 1,4 м. Нiяких громiздких або крихких
предметiв декору не знайдено. ОбладнаннrI гiгiенiчних примiщенъ вiдповiдае
вимогам lFН В.2.2-40:20 1 8.

.Щля обслryговуваннrI маломобiльнlоl груп населеннrI на першому поверсi

розташовано додатковi примiщення, а саме: приймальна комiсiя, студентський
вiддiл кадрiв, студентська рада, кабiнет психологiчноi допомоги, комерцiйний
вiддiл, вiддiлення банку та мiсця прийому iжi (табл.2).

конструкцlи
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по резулътатам вiзуального обстеження будiвельних конструкцiй i
елементiв навчЕlльних аудиторiй та додаткових примiщень iстотних недолiкiв
Не ЗНаЙДеНО. ТРiЩИН, РУЙНУВаННjI штукаryрки або cTiH, слiдiв замоканъ або
yTBopeHmI патогенних грибкiв (чорна плiснява й т.п.) - не знайдено.

Таблиця 1. Навчальнi 11

Таблиця 2. !опомiжнi

Загальний поточний технiчний стан н€lвчzlJIънID( аудиторiй та додатковpD(
прп,riщенъ в цiлому оцirпоетъся як задовiльниil(2-акатегорiя,ехнiчного стану).

3 висновки
при визначеннi вiдповiдностi навч€tлъних аудиторiй та додатковpD(

примiщень перШого поверху уrбОвогО коргryсу J\bl VкрДVЗТ нормативним
вимогам щодо досryпностi маломобiлъних груп населеннrI згiдно шн в.2.2-

а

ль
аудиторii Опис аудиторiТ

Загальна
площа,

м2

кiлъкiсть
мiсць

ГI_гrоща на одного
здобувача освiти,

м2
1.111 лабораторiя гiдравлiки 1l3,5 24 4,7
1.1|2 комп'ютерний KJIac 45,7 24 3,з
1.1 13 1^rбова аудиторiя 64,75 26 2,5
1.114 уrбова аудиторiя 58,64 23 2,6

1.1 15
лабораторiя опору

матерiалiв l45 23 6,2

l.LIT 1"rбова аудиторЬ 67,54 25 2,7
зв. 4 1..rбова аудиторiя 202,з8 80 1<
|.l2з уrбова аудиторiя 60,2 24 2,5

1.125a лабораторiя будiвельних
конструкцiй 110,4 24 4,6

1.128a 1"rбова аудиторiя з4,9 14 2,49
1.128б у.rбова аудиторiя 44,7 16 2,79

MDltHl примrщення

ЛЬ аудиторiТ Опис примiщення Загалъна площа, м2
1.102 студентська рада 18,5
1.104 студентсъкий вiддiл кадрiв 27,5
1.105а приймальня проректорiв з8,2
1.105 мiжнародний вiддiл 21,4
1.106 кабiнет психологiчноi допомоги 19,8
1.107 комерцiйний вiддiл 19,4
1.108 примirцення банкч 62,9
|.|22 приймальна комiсiя 76,6

гiгiенiчнi примiщеннrl I8,2
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40:2018 <<Iнкrпозивнiсть будiвелъ i споруд. OcHoBHi положення)) та п. зз
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УrgаiЪи вiд 10 T'aBILI 2018 р. J\b з47
встановJIено наступне:

I. ГIлоща навч€tльних аудиторiй, яка цриходитъся Еа одного здобувача
що вiдповiдае вимогаNI (не меншеосвiти, знаходиться в дiапазонi 2,49-6,2 м2,

нiж 2,4 м2).

2- Навчаrrьнi аудиторii та додатковi примiщення першого поверху
уrбового корпусУ JФ1 Уr9[УЗТ доступнi для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiлъних цруп населеннlI. Забезпечуеться повноцiнний та
безперешкодний доступ до навч€tльних аудиторiй та лабораторiй вiдповiдно до
державних будiвельних норм, правил i стандартiв.

3. За результатам вiзуаrrъного обстеження будiвельних конструкцiй i
елементiв примiщенъ icToTHиx недолiкiв не знайдено. Трiщин, руйнуваннrI
шryкатурки або cTiH, слiдiв замокань або утворення патогеннr".р"б*iв (чорна
плiснява й т.п.) - не знаЙдено. Загальний поточний технiчний стан аудиторiй в
цiлому оцiнюеться як задовiлънпй (2-акатегорiя технiчного стану).

Виконавцi:

Експерт будiвелъний
(АЕ ]ф 000285), д.т.н., проф. Г.Л. Ватуля

Експерт будiвельний I-oI категорii
(АЕ ]ф 005005), к.т.н., доц.,

ffiffifKe,t гq



5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон Украiни <Про ocBiry>> вiд 05.09.2о|7 J\ъ 2145-VIII (зi змiнами,
чинними вiд 1 9.01.2019).

дFн В.2.2-40:2018 Будинки i споруди. Iнклюзивнiстъ будiвелъ i
споруд. OcHoBHi положення.

дсту-Н Б в.1.1-18:2016 Настанова щодо обстеження будiвель i
споруд для визначепЕя та оцiнки ix технiчного стаIIу.
дБн в. |.2-14-2018 Система забезпечення надiйностi та безпеки
будiвельних об'ектiв. Загагlьнi принципи забезпечентrя н4дiйностi та
конструктивноi безпеки будiвель i споруд.

дБн в. 1.2-6-2008 Система забезпечення надiйностi та безпеки
будiвельних об'ектiв. OcHoBHi вимоги до будiвель i споруд.
Механiчний опiр та стiйкiсть.

шН в. 1.2-9-2008 Система забезпечення надiйностi та безпеки
будiвелъних об'ектiв. OcHoBHi вимоги до будiвель i споруд. Безпека
експлуатацii.

1.

2.

J.

4.

5.

6.
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