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Довідка 

щодо умов доступності 

в ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж» 

для навчання осіб з особливими освітніми потребами

1. При виконанні робіт по капітальному ремонту приміщень 

театрального відділення учбового корпусу №1 ОБЛАСНОГО 

КОМ УНАЛЬНОГО ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖ НІЙ КОЛЕДЖ» за 

адресо м. Дніпро, вулиця Глінки, 11 робочим проектом 

за № 1017.2868.РП- ПЗбули передбачені заходи про доступність 

території об’єкту для мало мобільних груп населення , які були 

фактично виконанні, а саме:

- В приміщеннях коридорів для доступу мало мобільних груп 

населення було виконане розширення дверних прорізів згідно 

вимог ДБН В.3.3-17:2006.

- Ш ирина повного розкриття встановлених дверей становить не 

менше 0,9м:

- Висота порогів не перевищує 0,025м.



Крім цього до виконання капітального ремонту приміщень ОКВНЗ «ДТХК» 

були виконанні заходи про доступність території об’єкту для мало мобільних 

груп населення, а саме:

- Центральний вхід в будівлю облаштований пандусом;

- Максимальна висота бордюрів на прилеглій території не 

перевищує 150мм;

- На всіх сходах коледжу встановлені поручні висотою до 0,9м;

- Коридори оснащені місцями для відпочинку : пуфи, стільці та 

інше;

II. . При виконанні робіт по капітальному ремонту санвузлів художнього 

відділення учбового корпусу ОБЛАСНОГО КОМ УНАЛЬНОГО 

ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖ НІЙ КОЛЕДЖ» за адресо м. Дніпро, площа 

Успенська, 14 робочим проектом за № 1017.2970.РП- ПЗбули 

передбачені заходи про доступність території об ’єкту для мало 

мобільних груп населення , які були фактично виконанні, а саме:

- В приміщеннях санвузлів влаштовані універсальні кабіни для 

доступу МГН, Розміри кабін та проходи відповідають вимогам 

ДБН В.3.3-17:2006;

- Біля сантехнічних пристроїв влаштовані поручні;

- Висота порогів не перевищує 0,025м.

III. При виконанні робіт по капітальному ремонту приміщень 

художнього відділення учбового корпусу ОБЛАСНОГО 

КОМ УНАЛЬНОГО ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖ НІЙ КОЛЕДЖ» за 

адресо м. Дніпро, площа Успенська, 14 робочим проектом

за № 1117.0271. РП-ПЗ ПЗбули передбачені заходи про доступність 

території об’єкту для мало мобільних груп населення , які були 

фактично виконанні, а саме:

- Ш ирина дверних прорізів задовольняє вимоги ДБН В.3.3-17:2006;



- В приміщеннях сходових клітин для доступу МГН влаштовані 

пандуси;

- Висота порогів не перевищує 0,025м:

- Тамбури розширені до розмірів, які відповідають вимогам 

ДБН В.З

Директор коледжу


