
Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до 

будівель, приміщень закладу фахової передвищої освіти для здобувачів освіти 

з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення із зазначенням строків 
 

Згідно Акту обстеження Відокремленого структурного підрозділу «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету» на предмет його відповідності державним будівельним нормам в 

частині доступності для МГН та висновку комісії - розроблений поквартальний 

план-графік та план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 

на 2021-2023 роки в частині доступності до будівель та приміщень для мало 

мобільних груп населення. 

Станом на 01.01.2022 забезпечено: 

1. Введено в експлуатацію пандус на вході до закладу освіти. 
2. Облаштувано двері спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних 

полотен в положенні «зачинено» і «відчинено». 

3. Захищено нижню частину дверних полотен протиударною смугою. 

4. Зроблено позначення (піктограми): 

- напрямку входу; 

- доступні місця для паркування; 

- доступні в'їзди. 
5. Безпроблемне пересування по прилеглій території; 

- тротуари шириною не менше 150-180 см; 

- відсутність сходів на тротуарах; 
6. Наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів 

найближче до входу приміщення. 

7. Чіткий доступний головний вхід з вулиці. 

8. Зручне розташування дверей. 

9. Східці для організації безпечного переміщення обладнані поручнями. 

10. Виконано ремонт туалетних кімнат, є гаряча вода. 
Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на 

робочі місця падає ліворуч. При оздобленні навчальних приміщень враховано такі 

вимоги: стіни світлих тонів, класні дошки темно-зеленого кольору, стелі, віконні 

рами - білі. З вересня по травень рівень освітлення у приміщеннях підвищується за 

допомогою штучного освітлення. В закладі дотримується повітряно-тепловий 

режим. Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що 

забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. 

Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання. 

Санітарно-дезінфекційний режим коледжу в період карантину організовується 

відповідно до пунктів 1 та 7 додатка 12 до Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394.  
Заклад повністю забезпечено необхідними навчальними площами. 
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