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Обстеження щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів до будівлі навчального 

закладу першого поверху за адресою: вул. Монастирська, 8, у м. Полтава, 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«УКРАЇНА». 
 

 
 

  



ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК. 
 

Роботи з обстеження щодо доступності для осіб з інвалідністю та 

інших мало мобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів до будівлі навчального закладу 

першого поверху за адресою: вул. Монастирська, 8, у м. Полтава, 

Полтавського коледжу ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «УКРАЇНА», та надання у разі необхідних рекомендацій. 

 

Мета огляду забезпечення вимог доступності, інформативності і 

безпеки для потреб осіб з інвалідністю та їх розумне пристосування, по 

вул. Монастирська, 8, у м. Полтава на відповідність ДБН В.2.2 – 40:2018 

«Будинки і споруди Інклюзивність будівель і споруд». 

 

Строк виконання: 28 лютого 2020 р. 

 

Огляд виконано на замовлення: Полтавського коледжу ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА», в особі директора 

Шаравари Романа Івановича. 

 

Огляд проводиться відповідно ДБН В.2.2-40: 2018 «Будинки і споруди 

Інклюзивність будівель і споруд». 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ.  

 

Будівля навчального закладу знаходиться по вулиці Монастирській, 8, 

у м. Полтава, яке знаходиться в двоповерховій нежитловій будівлі. 

Будівля знаходиться в Шевченківському районі міста Полтави. 

 

В 2017 році у приміщеннях інституту був проведений капітальний 

ремонт та зовнішньє опорядження фасаду з влаштуванням вхідної групи 

та ганку з влаштуванням бетонного пандусу. 

  



 
РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ. 

ДБН В.2.2-40: 2018 «Будинки і споруди 

Інклюзивність будівель і споруд» 

Встановлено під час 

проведення огляду 

5.2 Зовнішні сходи 

5.2.1 Зовнішні сходи дозволяется передбачати тільки за умови 

наявності ухилу землі у відповідному місці більше 10 %. За таких 

обставин зовнішні сходи повинні дублюватися пандусами, а за 

необхідності - іншими засобами підйому з вертикальним 

переміщенням або з переміщенням паралельно до нахилу сходів та 

відповідати вимогам ДБН В.2.3-5 Сходи повинні бути рівними, 

суцільними, з присхідцями (лицьова вертикальна частина 

сходинки), із шорсткуватою поверхнею. Ширину маршів зовнішніх 

сходів слід планувати та приймати не менше ніж 1,35 м,. ширину 

сходинок - не менше ніж - 0,4 м, висоту підйомів сходинок - не 

більше ніж 0,12 м. 

Всі сходи в межах одного маршу повинні бути однаковими за 

формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому 

сходинок. Край сходинки не має виступати за рівень присхідця 

(підсходинки). Поперечний ухил зовнішніх сходинок повинен бути 

в межах 1-2 %. Між маршами сходів слід влаштовувати 

горизонтальні площадки шириною не менше ширини сходів і 

довжиною не менше 1,5 м. Марш сходів повинен мати не менше 

трьох сходинок, але не більше 18. Поодинокі сходинки повинні 

замінюватися пандусами. 

відповідає 

5.2.2 Сходинки сходів на шляхах руху повинні бути суцільними з 

при (без просвітів), рівними, без виступів, із шорсткуватою 

поверхнею, 

не застосовано 

5.2.3 Слід застосовувати різноманітні за кольором матеріали 
сходинок в порівнянні з горизонтальними площадками перед ними. 

відповідає 

5.2.4 Верхня і нижня сходинки сходового маршу повинні 

контрастувати як у відношенні до інших сходинок сходового 

маршу, так і до горизонтальних площадок сходового маршу. В 

іншому випадку слід передбачити маркування ребер 1-ї і останньої 

сходинок сходового маршу: ширина маркування горизонтальної 

площини ребра 0,05-0,07 м, вертикальної 0,03 -0,05 м 

не застосовано 

5.2.5 Сходи повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7м і 0,90 
м, а на дитячих майданчиках - 0,5 м. Завершальні частини поручня і 
вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини 
пандуса на 0,3 м. За ширини сходів 2,5 м і більше слід додатково 
передбачати розділові поручні. 

відповідає 

5.3 Зовнішні пандуси 

5.3.1 Ухил зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до 
будівлі повинен бути не більше 8% (1:12), на коротких проміжках 
при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0,2 м і на з’їзді з 
тротуару на проїзну частину ухил приймається 10% (1:10) (рис. 6). 
Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 
м, за двобічним - 1,8 м. Максимальна висота одного підйому 
пандуса не повинна перевищувати 0,8м. Після кожного підйому 
необхідне влаштовування горизонтальних площадок глибиною не 

менше 1,5 м. У виняткових випадках допускається передбачати 
гвинтові пандуси. 

відповідає 

5.3.2 Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з 

поручнями. За висоти підйому 3,0 м і більше, пандуси слід 

замінювати підйомними пристроями. Поверхня пандусу повинна 

бути неслизькою, чітко маркована кольором або фактурою, 

відповідає 



контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь. 
6.1 Входи та шляхи руху до будівель 

6.1.1 При проектуванні нового будівництва слід керуватися 
принципами універсального дизайну передбачивши усі входи і 
виходи в будівлю, в тому числі евакуаційні, в рівень землі без 
влаштування ганку. При цьому слід влаштовувати тверде покриття 
із дренажем та зливостоком. При реконструкції житлових та 
громадських будівель і споруд допускається влаштування ганку 
висотаю не більше 0,15 м від рівня вимощення або тротуару. В 
такому випадку необхідно влаштовувати пандуси відповідно до цих 
Норм. 

не застосовано 

6.1.2 При реконструкції громадських будинків та споруд 

безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху й 

ліфтового холу забезпечується влаштуванням пандусів відповідно 

до вимог цих Норм. У разі неможливості влаштування пандуса слід 

застосовувати розумне пристосування у вигляді піднімальних 

пристроїв згідно з вимогами ДСТУ EN 81-70, ДСТУ ISO 9386-1, 

ДСТУ ISO 9386-2. 

не застосовано 

6.1.3 Не допускається застосування дверей, що гойдаються на 

завісах, обертових дверей та турнікетів на шляхах руху МГН, У разі 

необхідності встановлення вищеназваних дверей, такі двері повинні 

бути продубльовані дверима для користування МГН. В такому 

випадку такі двері повинні бути позначені піктограмою 

Міжнародного символу доступності. Двері для користування МГН 

бажано проектувати з автоматичним відчиненням (на 

фотоелементах) або з примусовим відчиненням через вимикач. 

Вимикач встановлюється поруч з дверима на видному і доступному 

для осіб в крісах колісному місці, на висоті 75-80 см і ЗО см. 

(висота ЗО см зручна для відкривання ногою або милицею/ціпком). 

Діаметр кнопки-вимикача 15 см. У полотнах зовнішніх дверей 

потрібно передбачати оглядові панелі, заповнені прозорим і 

протиударним матеріалом. Прозорі полотна дверей на входах в 

будівлі, а також прозорі огородження, повинні виконуватися з 

ударостійкого матеріалу. Нижня частина скляних дверних полотнин 

повинна бути захищена протиударною смугою. На прозорих 

полотнах дверей слід передбачати контрастне маркування на 

заввишки не менше 0,1 м і завширшки не менше 0,2 м, розташоване 

на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від поверхні пішохідного 

шляху. 

не застосовано 

6.1.4 Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За 
необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порогу 
не повинна перевищувати 0,02 м. При цьому необхідно виконувати 
скоси/пандус не більше 300 мм в довжину і нахилом макс. 8 % 
(1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені. 6.1.4 Двері на 
входах слід проектувати з автоматичним, ручним або механічним 

відчиненням. Вмикач пристрою для відчинення МГН повинен бути 

в доступному для МГН та помітному для них місці. На шляхах 

евакуації дозволяється використання розсувних дверей, за умови що 

вони: - мають функцію "антипаніка"; - поряд з розсувними дверима 

є евакуаційні двостулкові двері; - відчиняються і фіксуються при 

спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного посту (посту 

охорони), за допомогою кнопки у дверях, або механічним засобом. 

У двостулкових дверях одна робоча полотнина повинна мати 

ширину не менше 0,85 м. 

відповідає 

6.1.5 За наявності контролю на вході слід застосовувати контрольно-

пропускні пристрої та турнікети завширшки у просвіті не менше ніж 
не застосовано 



1.0 м, пристосовані для пропуску осіб на кріслах колісних. 

Додатково до турнікетів слід передбачати боковий прохід, для 

забезпечення евакуації осіб на кріслах колісних та інших категорій 

МГН. 

6.1.6 Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів повинна бути не менше ніж 

1,8 м, а в житлових будинках - не менше 1,5 м за ширини не менше 

ніж 2,2 м. Дренажні і водозбірні грати, які встановлюють у підлозі 

тамбурів або вхідних площадок, повинні бути врівень з поверхнею 

покриття підлоги. Ширина просвітів їх чарунок не повинна 

перевищувати 0,015 м. Краще застосовувати ґрати з 

ромбоподібними або квадратними чарунками (рис. 8-9). 

відповідає 

6.1.7 Усі приміщення в будинку повинні бути доступними для МГН 

на рівні з іншими особами. При розміщенні приміщень по висоті 

будинку, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні 

підйомники згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 

або інші пристрої для переміщення. 

відповідає 

6.2 Горизонтальні комунікації 

6.2.1 Шляхи руху до приміщень, зон і місць обслуговування 
всередині будівлі слід проектувати відповідно до нормативних 
вимог до шляхів евакуації людей з будівлі. Шляхи руху по коридору 
слід приймати не менше ніж 1,5м. Висота проходів у просвіті, по 
всій їх довжині і ширині повинна бути не менше ніж 

2.1 м. 

відповідає 

6.2.2 Підходи до різного обладнання та меблів повинні бути 

завширшки не менше ніж 0,9 м, діаметр зони для самостійного 

розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному слід приймати 

не менш ніж 1,5 м. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а 

також виходів з приміщення на сходову клітку має бути не менше 

ніж 0,9 м. Дверні прорізи в приміщенні не повинні мати порогів і 

перепадів висот підлоги, якщо це не визначено призначенням 

приміщення. 

відповідає 

6.2.3 У місцях відпочинку fa очікування не менше одного місця 

повинно бути передбачено для осіб з інвалідністю на кріслі 

колісному або користувача з милицями (тростиною), а також його 

супровідного. 

не застосовано 

6.2.4 Шляхи руху МГН усередині будівлі слід проектувати згідно з 

вимогами ДБН В. 1.1 -7 до шляхів евакуації людей з будівлі: 

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо у 

чистоті повинна бути не меншою: 

- при русі в одному напрямку 1,5 м; 

- при зустрічному русі 1,8 м. 
Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід 
приймати не менше ніж 1,2 м Ширина балконів і лоджій повинна 
бути не меншою ніж 1,5 м у просвіті. Ширину коридору або 
переходу в інший будинок слід приймати не менше 2,0 м. 

відповідає 

6.2.5 Для опорядження приміщень не допускається застосовувати 
ворсові килими з товщиною покриття (з урахуванням висоти ворсу) 
більше ніж 0,013 м. Килимові покриття на шляхах руху повинні 
бути щільно закріплені, особливо на стиках полотнин і по краях 
різнорідних покриттів. 

не застосовано 

6.2.6 Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із 

приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 

ніж 0,9 м. При глибині відкритого прорізу більше ніж 1,0 м ширину 

прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але не 

менше ніж 1,2 м. Внутрішні дверні прорізи не повинні мати порогів 

відповідає 



і перепадів висот підлоги, За необхідності влаштування порогів їх 

висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,02 м. 

6.2.7. В полотнинах зовнішніх дверей слід передбачати оглядові 

панелі, заповнені прозорим і ударно міцним матеріалом, нижня 

частина яких повинна розташовуватися в межах 0,3-0,9 м від рівня 

підлоги. Нижня частина дверних полотнин на висоту не менше ніж 

0,3 м від рівня підлоги повинна бути захищена протиударною 

смугою Слід застосовувати двері на завісах однобічної дії з 

фіксаторами у положеннях "відчинено" і "зачинено". Слід також 

використовувати двері, що забезпечують затримку автоматичного 

зачинення дверей тривалістю не менше ніж 5 с. 

відповідає 

6.3.1 Сходи внутрішні не застосовано 

6.3.1.1 Ширина маршу сходів всередині будинку повинна бути не 

менше ніж 1,35 м. При розрахунковій ширині маршу сходів 2,5 м і 

більше слід передбачати додаткові розділові поручні. Усі сходинки 

в межах маршу повинні бути однакової геометрії і розмірів за 

шириною проступу і висотою підйому сходинок. Допускається 

змінювати колір проступів нижніх сходинок першого маршу 

відкритих сходів. 

не застосовано 

6.3.1.2 Ширина проступів сходів, крім внутрішньоквартирних, 

повинна бути не менше ніж 0,3 м, а висота підйому сходинок - не 

більше ніж 0,15 м. Сходинки повинні мати підсхідці. Уклони сходів 

повинні бути не більше ніж 1:2. Ребро сходинок повинно мати 

заокруглення радіусом не більше ніж 0,02 м. Бічні краї сходинок, що 

не примикають до стін, повинні мати бортики заввишки не менше 

ніж 0,02 м. 

відповідає 

6.3.1.3 На верхній або бічній, зовнішній відносно до маршу поверхні 

поручнів перил повинні передбачатися рельєфні позначення 

поверхів у тактильному вигляді та (або) шрифтом Брайля. Розміри 

цифр повинні бути не менше ніж, м: ширина - 0,01, висота - 0,015, 

висота рельєфу цифри - не менше ніж 0,002м. На кожному поверсі 

також має бути встановлена інформаційна табличка з вказаним 

поверхом, яка виконана контрастним кольором. 

не застосовано 

6.3.1.4 На шляхах евакуації перша та остання сходинка сходового 

маршу або поручні сходів повинні бути повинні бути промарковані 

світловідбиваючими елементами (контрастна фарба, катафота тощо) 

відповідає 

63.2 Пандуси внутрішні в наявності 
6.3.3 Ліфти і підйомники не застосовано 

6,4 Внутрішнє обладнання 

6.4.1 Системи засобів інформації і сигналізації про небезпеку 
повинні бути комплексними і передбачати візуальну, звукову і 
тактильну інформацію в приміщеннях (крім приміщень з мокрими 
процесами. Вони повинні відповідати вимогам ДБН В. 1.1-7, ДБН 
В.2.5-13, [8]. Засоби інформації (у тому числі знаки і символи) 
повинні бути ідентичними в межах будівлі або комплексу будівель і 
споруд, розташованих в одному районі, підприємстві тощо, і 
відповідати знакам, встановленим чинними нормативними 
документами. 

не застосовано 

6.4.2 Система засобів інформації зон і приміщень (особливо в місцях 

масового відвідування), а також вхідних вузлів і шляхів руху, 

повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне 

орієнтування й однозначне упізнання об'єктів і місць відвідування. 

Вона повинна передбачати можливість одержання інформації про 

асортимент послуг, що надаються, розміщення і призначення 

функціональних елементів, розташування шляхів евакуації, 
попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях тощо. 

не застосовано 



6.4.3 Візуальна інформація повинна розташовуватися на 

контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані 

огляду, і бути ув'язана з художнім рішенням інтер'єра. не застосовано 

6.4.4 Освітленість приміщень і комунікацій, якщо відомо, що ними 

будуть користуватися МГН, слід підвищувати на один ступінь 

порівняно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28. Перепад 

освітленості між сусідніми приміщеннями і зонами не повинен бути 

більший ніж 1:4. 

відповідає 

6.4.5 У вестибюлях громадських будівель Та споруд слід 

передбачати встановлення звукових інформаторів за типом 

телефонів-автоматів, якими можуть користуватися відвідувачі з 

порушенням зору, і текстофонів для відвідувачів з порушенням 

слуху. 

не застосовано 

6.4.6 Прилади для відчинення і зачинення дверей, горизонтальні 

поручні, а також ручки, важелі, крани і кнопки різних апаратів, 

отвори торговельних і квиткових автоматів та інші пристрої 

усередині будинку, слід встановлювати на висоті не більше ніж 1,1 

м і не менше ніж 0,85 м від підлоги і на відстані не менше ніж 0,4 м 

від бічної стіни приміщення або іншої вертикальної поверхні. 

Вимикачі і розетки в приміщеннях слід проектувати згідно з 

вимогами ДСТУІЕС TR 60083 та передбачати на висоті 0,8 м від 

рівня підлоги. Зазначені елементи електричного обладнання повинні 

бути виділені контрастним кольором. 

не застосовано 

6.4.7 Слід застосовувати дверні ручки, запори, засувки й інші 
прилади відчинений і зачинення дверей, що повинні мати форму, 

яка дозволяє особі з інвалідністю керувати ними однією рукою 

(кулаком) і не вимагає застосування надто великих зусиль або 

значних поворотів руки у зап'ясті. Доцільно орієнтуватися на 

застосування легко керованих приладів і механізмів, а також П- 

подібних ручок. Ручки на полотнах розсувних дверей повинні 

встановлюватися так, щоб при повністю відчинених дверях ці ручки 

були легко доступними по обидва боки стіни. Ручки дверей, 

розташованих у куті коридору або приміщення, повинні 

розміщуватися на відстані від бічної стіни не менше ніж 0,6 м. 

Зазначені елементи дверей слід виділяти контрастним кольором. 

відповідає 

6.4.8 На вхідних дверях до приміщень, у яких небезпечно або 

категорично заборонене перебування МГН (бойлерних, 

венткамерах, трансформаторних вузлах тощо), слід встановлювати 

запори, що виключають вільне проникнення всередину приміщення. 

Дверні ручки подібних приміщень повинні мати поверхню з 

розпізнавальними знаками або нерівностями, що відчуваються 

тактильно. 

не застосовано 

6.4.9 Застосовувані в проектах матеріали, оснащення, обладнання, 
вироби, прилади повинні мати гігієнічні сертифікати органів 
державної санітарноепідеміологічної служби. 

не застосовано 

7.2 Зони обслуговування відвідувачів у громадських будівлях 

7.2.2 Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату, котрі 
користуются милицями ціпками тощо, висота прилавку для 
користування за ним стоячи повинна бути на висоті 950 - 1110 мм 
 
 
 
 
 
 
 

не застосовано 



7.3 Робочі місця 

7.3.1. Робочі місця осіб з інвалідністю повинні бути безпечні для 

здоров'я і раціонально організовані. Якщо завчасно відомо про осіб з 

інвалідністю, які будуть працювати в установі, організації та 

підприємстві, то у завданні на проектування слід встановлювати 

спеціалізацію відповідних робочих місць і, за необхідності, 

включати комплект меблів, обладнання і допоміжних пристроїв, 

спеціально пристосованих з урахуванням наявних у осіб з 
інвалідністю індивідуальних програм реабілітації 

не застосовано 

7.3.2. При проектуванні установ, організацій і підприємств слід 

передбачати робочі місця, які одночасно будуть враховувати 

потреби осіб з інвалідністю відповідно до цих Норм. Кількість і 

види робочих місць для осіб з інвалідністю (спеціальні або 

звичайні), їх розміщення в об'ємно-планувальній структурі будівлі 

(розосереджене або в спеціалізованих цехах, виробничих ділянках і 

спеціальних приміщеннях), а також необхідні додаткові приміщення 

встановлюються в завданні на проектування. Якщо завчасно відомо 

про осіб з інвалідністю, які будуть працювати в установі, організації 

та підприємстві, то робочі місця таких осіб з інвалідністю повинні 

бути облаштовані з урахуванням їх індивідуальних програм. На 

підприємствах, де передбачається використання ними праці осіб з 

інвалідністю, чи ні, повинні виконуватися вимоги до санітарно-

побутових та спеціальних приміщень, організації режиму праці та 

відпочинку, медичного обслуговування, а також вимоги цих Норм. 

Не допускається 

влаштування виробничих ділянок для МГН у підвальних поверхах, 

крім випадків, коли за медичними показаннями відповідна робота їм 

не протипоказана. 

не застосовано 

7.3.3. При проектуванні установ, організацій і підприємств, 

незалежно від того передбачається використання ними праці осіб з 

інвалідністю зони, чи ні, та елементи будівель та території повинні 

ідентифікуватися міжнародним символом доступності: 

- доступні паркувальні місця; 

- доступні зони посадки; 

- доступні входи, якщо доступні не всі входи до будівлі; 

- спеціалізовані місця у загальних туалетах; 

- доступні гардеробні, примірювальні та роздягальні; 

- доступні ліфти та інші підйомні пристрої; 

- доступні зони безпеки; 

- доступні проходи в розрахунково-касовій зоні та в інших місцях 

обслуговування. 

Покажчики напрямку, що вказують шлях до найближчого 

доступного елементу, повинні бути забезпечені в межах розумного 

пристосування у наступних місцях: 

- недоступних входах у будівлю; 

- недоступних громадських туалетах, душових, ванних кімнатах; 

- ліфтах не пристосованих для осіб з інвалідністю; 

- виходах і сходах, які не є шляхами евакуації для осіб з 

інвалідністю. 

не застосовано 

не застосовано не 

застосовано 

7.3.4. Системи засобів інформації і сигналізації про небезпеку, які 
розташовані в приміщеннях (окрім приміщень з мокрими 
процесами) установ, організацій і підприємств, незалежно від того 
передбачається використання ними праці осіб з інвалідністю, чи ні, 
а також на шляхах руху всіх працівників повинні бути 
комплексними і передбачати візуальну, звукову та тактильну 
інформацію, яка вказує напрямок переміщення і місця надання 

не застосовано 



послуг. Застосовувані засоби інформації (в тому числі знаки та 
символи) повинні бути ідентичними у межах однієї будівлі або 
комплексу будівель і споруд, які розміщуються в одному районі, у 
межах підприємства, транспортного маршруту, і таке інше і 
відповідають символам існуючих нормативних документів та 
стандартів. Бажано використовувати МСД. 

7.3.5. Система засобів інформації зон і приміщень (особливо в 

місцях масового скупчення), вхідних вузлів і маршрутів руху 

повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне 

орієнтування і однозначну ідентифікацію об'єктів і місць 

відвідування. Вона повинна включати в себе можливість отримати 

інформацію про асортимент послуг, які надаються і розміщення і 

призначення функціональних елементів, розташування шляхів 

евакуації, попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях 

тощо. Будівля або споруда за завданням на проектування може бути 

обладнана радіомаяками (радіо-міткою) для осіб з порушенням зору, 

які володіють радіоінформаторами. Радіомаяки встановлюються над 

дверними прорізами і на стінах приміщень. Якщо завчасно відомо 

про наявність працівників з порушеннями зору, то зазначені 

елементи доступності передбачаються в обов’язковому порядку. 

не застосовано 

7.3.7, Інформуюче позначення приміщень усередині будівлі установ, 

організацій і підприємств, незалежно від того передбачається 

використання ними праці осіб з інвалідністю, чи ні, повинно бути 

продубльовано тактильними знаками і розміщуватися поряд з 

дверима, з боку дверних ручок. 

не застосовано 

7.3.8, Робочі місця осіб з інвалідністю повинні бути безпечні для 

здоров'я і раціонально організовані. Якщо завчасно відомо про осіб з 

інвалідністю, які будуть працювати в установі, закладі та 

підприємстві, то у завданні на проектування слід встановлювати їх 

спеціалізацію відповідних робочих місць і, за необхідності, 

включати комплект меблів, обладнання і допоміжних пристроїв, 

спеціально пристосованих для конкретного виду інвалідності з 

урахуванням рекомендацій, наявних у осіб з інвалідністю в 

індивідуальних програмах реабілітації. 

відповідає 

7.3.9. У робочій зоні (просторі робочого місця) або приміщенні 
повинно бути забезпечене виконання комплексу санітарно- 
гігієнічних вимог щодо мікроклімату відповідно до ДСТУ Б EN 
15251. 

відповідає 

7.3.10. Якщо завчасно відомо про осіб з інвалідністю, які будуть 

працювати в установі, організації та підприємстві, то площу 

службових приміщень слід передбачати із розрахунку виділення на 

кожного працюючу особу з інвалідністю, що користується кріслом 

колісним, не менше ніж, м2 : у конторських, адміністративних і 

офісних 
приміщеннях  ............................................. 5,65; 
у конструкторських бюро  ........................ 7,65. 

відповідає 

7.3.12, Санітарно-побутове обслуговування працюючих осіб з 

інвалідністю повинно забезпечуватися відповідно до вимог ДБН 

В.2.2-28 і даного документа. 

не застосовано 

8.1 Тактильні елементи доступності. 

8.1.1. Доступне середовище повинно бути Забезпечене засобами 

безпеки, орієнтування, отримання інформації, у тому числі для осіб 

із порушеннями зору, та включати: тактильні елементи доступності, 

візуальні елементи доступності, аудіо покажчики. 

не застосовано 

8.1.2. Тактильні елементи доступності (далі - ТЕД) повинні надавати 

особам з порушенням зору необхідну і достатню інформацію, яка 
не застосовано 



сприяє самостійній орієнтації в інфраструктурі усіх населених 

пунктів, у тому числі в вулично-дорожньому просторі, у житлових 

та громадських будівлях і спорудах. Основний принцип 

використання ТЕД - сприйняття на дотик. 
8.2 Тактильні смуги 

8.4. Візуальні елементи доступності відповідає 

 

  



 

 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ОБСТЕЖЕННЯ. 

Будівля навчального закладу за адресою: вул. Монастирська, 8, у м. 

Полтава, Полтавського коледжу ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «УКРАЇНА» була капітально відремонтована та введена в 

експлуатацію у 2018 році. 

В зв’язку з введенням в дію нового ДБН В.2.2-40: 2018 «Будинки і 

споруди Інклюзивність будівель і споруд» Будівля навчального закладу за 

адресою: вул. Монастирська, 8, у м. Полтава, Полтавського інституту 

економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «УКРАЇНА» відповідає цим вимогам. 

Враховуючі п.1 ДБН В.2.2-40:  2018 «Будинки і споруди Інклюзивність 

будівель і споруд» необхідно виконати розумне пристосування споруд шляхом 

здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та 

переоснащення з урахуванням потреб маломобільних груп населення а саме: 

- придбано мобільний індивідуальний похильний підйомник, (див. 

додаток 2) 

- встановити перед входом до ганку поручні на висоті 0,7м і 0,90 м. 

(5.2.5); 
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Фотографічні матеріали 
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