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висновок
щодо доступностi осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до

будiвлi та примiщень

ТоВ (ЛЕксТАТУс гАРАнТ>

Об'скт:

Замовник:

Вiдповiдальний
виконавець:

вхiдна груп9 громадсько-побутового корпусу

хмельницького професiйного лiцею з частиною

навч€шьно-виробничих примiщень, площею 477,7 кв,м,,

що знаходиться за адресою: м.хмельницький, вул,

Озерна, 8

ХМЕЛЬНИЦЪКИЙ ПРОФЕСlЙНЧЙ ЛILIЕЙ, КОД

едрпоУ 030711r76,в особi директора Станiслав Григорiя
Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту

В.А. Ничипоренко
/експерт, квалiфiкачiйний

сертифiкат cepiT

АЕ Jф 00з562l

\7

м. Хмельницький



висновок
ц0_1о JocTyпHocтi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення

:о вхiдноi групи громадсько-побутового корпуýу Хмельницького професiйного
.riцею з частиною навчально-виробничих примirцень, плоIцею 4'l7,7 кВ.М., ЩО

знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озернаr 8.

Спецiаliстом ТОВ (ЛЕКСТАТ}-С Г.\Р\НТ,l, Н3 ЗаМОВЛеННЯ: ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
._. ,оЕСIЙНоГо ЛIЦЕЮ, код СДРПо}' 03071176. в особi директора Станiслав l-ригорiя

:__,,.-iьовлtча. якttй дiс на пiдставi Статl,т1,. б1,-rо виконане технiчне обстеження вхiдноТ гр\,IIи
-:,,,.1]_]сько-побr,тового корпусу Хмельницького професiйного -цiцею з частиною навчально-

.,:.,бнltчрtх прtrrtiIцень, площею 4]],7 кв.м.. що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.

:::i,]. 8. на пре_]\{ет доступностi для осiб з iнва-ri:нiстю та iнших маломобiльних груп населення.

РоботlI з технiчного обстеження на вiдповi:нiсть державним стандартам, булiвельним нормам

..эJвl]_lа\t lцо_]о доступностi для осiб з iHBa-li:HicTю та iнших маломобiльних груп населення

:.:IrrH\BEllptcb вiдповiдно до ДБН В.2.2_40:2018 кIнк_rюзивнiсть булiвель i сllорул. OcHoBHi lIоложення)

: i;з;Lliфiкацil*tного сертифiкату серii АЕ N9 0035б2 в категорii кЕксперт) за напрямом: Технiчне

,. j__:iення бl:iве,-lь i спорl,r. виданого Ничипоренко Володимиру АнатолiЙовичу 13 березня 2015

_, :,, JI,i_-lHo з рiшенняrr Атестацiйноi архiтект;,,рно-б1,:iве-rьноi Korricii 1З,03.2015 року ЛЪ 51-Е.

За резr_lьтатами проведеного технiчного обстеження та висновками Експерта з технiчнОгО

];те,*,ення бl:iве--lь i споруд, станом на27.06.2022 р., встановлено:

E.lerteHT

Шrях р}\!,по дiлянцi

схош зовнiшнi

Зовнiшнi пандуси

Опllс елементy на вiдповiднiсть до ДБН

Шлях руху МГН по дiлянцi забезпечують умови безперешкодного
пересування до вхiдноi групи булiвлi. Ширина пiшохiдного шляху зi

зустрiчним рухом забезпечуе безперешкодний рух.осiб у крiслi
колiсному та iнших маломобiльних груп населення.

Сходинки маршу piBHi, сучiльнi та мають шорсткувату поверхню дJIя

забезпечення безпечного пересування вiдвiдувачiв. Ширина
сходового маршу складае 1,63 - 4,86 м, що забезпечуе вiльний та

безпечний доступ до вхiдноi групи об'екту.
Горизонтальна площадка перед вхiдними дверима мас розмiри

2,11 х 2,64 м, що вiдповiдас вимогам !БН В.2.2-40:2018
<Iнклюзивнi.сть булiвель i споруд. OcHoBHi положення),

.Щоступнiсть осiб у крiслi колiсному та iнших ма.помобiльних груп
населення до вхiдних лверей булiвлi забезпечус зовнiшнiй пандус з

двома похилими. Ширина пандуса задовольняе вимоги будiвельних
норм. Поверхня пандуса виконана з шорсткого матерiалу для

безпечного перес\,вання крiсла колiсного.

lcKcriTyc ГдРдНТ1,04l16,м.Кuiв,вул.Копернuка,буd l2,Ц,.,tпе.l.Ю97)231-75-22еtпаil:ls,gаrапt.202l(@gmаil.соm 1z



Горпrюпrаrrьна площадка перед вхiдними дверима забезпечуе зону

для MaHeBpeHocTi крiсла колiсного, мiнiма-пьний дiаметр якоi
становить - не менше 1,5м.

ширина вхiдного дверного отвору забезпечуе доступнiсть Мгн
Ъ.ер"д""у булiвлi. Висота порогу - не перевищус 0,02м,

Габаритнi po.rip",urбуру 2,з8 хЗ,З9 м задовольняють потреби осiб

у крiслах колiснш та iнших маJIомобiльних груп населення та

забезпечують зону для маневрування та безперешкодне пересування

до примiщень булiвлi.
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Шляхи руху по внугрiшнiм примiщенням забезпечують

безперешкодне пересування всерединi булiвлi. В наявностi зони для

самостiйного розвороту особи з iнвалiднiстю на крiслi колiсному

дiаметром MiHiMpl 1,5 м. Ширина дверних oTBopiB забезпечус

доступнiсть Мгн ло примiщень, де ведеться обслуговування

населе;ня. У мiсцях невiдповiдностi висоти порогу - встановленi

зйомнi конструкцii ckociB з безпечним уклоном для забезпечення

безперешкодного потрапляння осiб у крiслах колiсних до примiщень.

сходовий марш по шляху руху (у примiщеннi N9 25 вiдповiдно до

технiчного п{юпорту) адаптовано пiд мiнiмальний стандарт

лоступностi мгн, а саме розумним пристосуванням у виглядi

влtlштування переносних iшарелей для забезпечення доступностi осiб

у крlслl колrсному.

| "- _i,._ --: .:\ па гро\lадсько-побутового корп\,су Хмельницького професiЙного лiцею з частиною

_ ::. _ -:l:],_ jзlrчltх приrIiщень, площею 417 .7 кв.м.. що знахолиться За аДРеСОЮ: М.ХМеЛЬНИЦЬКИЙ.
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В. А. Ни.птпореIrко

7) 23]-75-22 еmаi!:ls.gаrапt,202I@gmаil.соlп 
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ЗЛКЛЮЧЕННЯ

Jt] ПР\]tsеJеного обстеженнЯ та перевiрочних дослiджень вхiдноI групи J-ромадсько-

. - :, .:.-\ с\ х\Iельницького професiЙного лiцею з частиною навчатrьно-виробнlIчl1\

вi.щовiдають принципам iнклюзивностi та створюють необхiднi умови для доступностi

.:"' ,,-:_.-lfu] та iнших маломобiльних груп насе-цення вiдповiдно до основних виrrог ДБН

3 ].]-10:20l8 кIнклюзивнiсть булiве;ь i спорl,л. OcHoBHi положення).

Ничипоренко В.А.

IдIьнIII"I вIlконавець :

буd. 12 Д., mел.



ФОТОФI КСЛЦIЯ IСНУЮЧОГО СТЛНУ

Об'скт: Вхiдrа гр!па гроча*Iсько-побутового корпусу Хмельницького професiйного лiцею з частиною
навчально-виробшш пршriщень, площею 477,7 кв.м., що знФ(о,

вул. Озернц 8

за адресою: м.Хмельницький,

В. А. Ни.ипоренко

Т|': , ,:: :,:i, ;lt,l |1.'! |llL,] ,ll)-] :-11-75-22 eпtail:ls.garaп1.202l iigпlail.crtпt
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MIHICTEPCTBO РЕГIОНЛЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДIВНИЦТВА
тА житлово_комунАлъного господлрствА укрлiни

лт Естд цIЙ нА дрхt,I, Е кт},р но-БудlвЕ.цьнд коп{ I с Iя

;r'" Л' Nlc
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КВАЛ IФIКАЦI ЙН ИЙ СЕРТИФIКАТ
вiдrrовiдал ьноп) ви конавця окрем rrx вшдiв робiт (пос.гц,г),

llов'язан их зi сгворенш яl|l tб'сктiв архiтекryрш

Впданий про те. |ц

l:кспср г

ГIичllпоренк9 Волоlи}tItр Анато.тil"tовttч
1ЛFlJauraa. Ц 

'. 'О 
!r!l\rra'

пройшов(ла) лрфесir*lну srrсgгацiю. що rriлвер.rку,с його (Ф вЬповiдriсT ъ юа;lir|Ёшriйяим
вимогам у сфрi дiлльностi, пов'язалоi iз'створннrrr t6'cхTiB архiтеrrури, rrрофсiйну
спецiалi,зацiю, необхйвнfi piBeHb квалiфrrвцii i зrrань.
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