
АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ ШКІЛ 

Навчальний заклад Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38 Чернівецької міської ради 

Прилегла територія 
(відповідність вимогам ДБН 360, ДБН 

Б.2.4-1, ВСН 01., ДБН В.».2-17:2006) 

Так/ні/частково + текстовий опис Так 

На прилеглій території передбачені умови 

безперешкодного і зручного пересування людей з ОФМ 

по ділянці до будівлі та по території навчального закладу 

з урахуванням вимог.  

Діти та люди з інвалідністю можуть вільно (самостійно) 

переміщуватися шкільним подвір’ям. 

 Прохід через вхідну браму широкий та безпечний. 

Шкільне подвір’я та доріжки викладено плиткою. На 

території закладу існує система засобів орієнтації та 

інформаційної підтримки у вигляді вказівок напрямку 

(позначень) до корпусів. 

Наявність зони для висадки 

учнів/пасажирів з ОФМ  

Так/ні+ текстовий опис Ні 

Окремої зони для посадки або висадки осіб з 

інвалідністю , означених спеціальними знаками, немає. 

 

Наявність місця для паркування 

транспорту 

Так/ні+ текстовий опис Так 

Зона паркування транспорту спільна для навчального 

закладу та міської лікарні № 4, на якій визначені 

додаткові місця для паркування. 

Однак, окремої стоянки або місця для паркування 

автомобілів людей з інвалідністю, означених 

спеціальними знаками, немає. 

Наявність похилого з’їзду Так/ні+ текстовий опис Ні 

Похилих з’їздів або пандусів з місця паркування на 

тротуар або пішохідну зону немає. 

Наявність пандуса (ів) Так/ні Ні 

Між поверхами основної будівлі немає пандусного 

сполучення. 

Заплановано до червня 2018 року. обладнати пандуси до 

корпусу Д .  

Наявність  кнопки виклику Так/ні Так.  



Відповідність пандуса (ів) Так/ні/частково + текстовий опис Ні. 

Відповідність вхідних дверей 

- тип дверей 
(автоматизовані/неавтоматизовані) 

Так/ні/частково + текстовий опис  Для людей з  ОФМ доступним до основної будівлі є 

альтернативний (додатковий ) вхід з двору, про що 

повідомляє табличка біля головного входу. 

Двері для входу людей з ОФМ неавтоматизовані. Вони 

двостулкові, висота порогу не перевищує 2,5 см. 

Вхід прямий і рівний. Сходів і пандусів немає.  

Наявна кнопка виклику. 

Відповідність сходів, перил Так/ні/частково + текстовий опис Ні. 

Відповідність туалетної кімнати Так/ні/частково + текстовий опис На першому поверсі головного корпусу є туалетна 

кімната загального користування. Вона  може слугувати 

для людей з ОФМ, так як при в’їзді обладнана пандусом. 

Доступність навчальних аудиторій та 

приміщень загального користування 

(коридори, їдальня) 

Так/ні/частково + текстовий опис Частково. 

Для людей з ОФМ доступні навчальні приміщення І 

поверху, інтер’єр коридору сприяє безперешкодному 

пересуванню даної категорії людей. Доступним є актова 

зала, а також доступним для них є вхід у шкільну 

їдальню, яка знаходиться в окремому одноповерховому 

корпусі. 

 


