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АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

доступності до приміщення головного навчального корпусу для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення но 

вул.І.Франка, 1 в смт.Млинів Млинівської територіальної громади 
Дубенського району Рівненської області

Замовник: Млииівський технолого-скопомічпий Фаховий коледж

Рівне-2022



Акт обстеження

доступності до приміщення головного навчального корпусу для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення по вул.І.Фрапка, 1 в смт.Млинів Млинівської 

територіальної громади Лубенського району Рівненської області

Акт обстеження складений експертом Семенюком Р.В. (кваліфікаційний сертифікат 

серія АЕ №005101 від 06.06.2018р.) на основі замовлення №РС-22-13 з використанням ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Замовник — Млинівський технолого-економічний Фаховий коледж

Акт складений з метою визначення доступності до головного навчального корпусу 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для ознайомлення з об’єктом замовником надано технічний паспорт

В присутності замовника в лютому 2022 року було проведено обстеження 

конструктивних елементів входу в головний навчальний корпус по вул.І.Фрапка, 1 в 

смт.Млинів Млинівської територіальної громади Лубенського району Рівненської області з 

наступним складанням акту.

В процесі обстеження визначається відповідність ширини, ухилу та огородження 

пандуса ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

В процесі обстеження встановлено:

- ширина пандуса становить 1,2м, пандус виконаний з бетону, поверхня пандусу

виконана з неслизькою поверхнею

уклон пандуса 1:12 (співвідношення довжини та висоти відповідає вимогам ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення») 

пандус має двобічну огорожу з поручнями, які встановлені на висоті 0,7 м та 0,9м, 

стійки огорожі закріплені до пандусу збоку; стійки та поручні огорожі пандуса 

пофарбовані олійною фарбою

вздовж похилої поверхні пандус має бортики з двох сторін

завершальні частини поручня довші за ширину маршу на 0,3м та має заокруглення 

ширина вхідних дверей в аптеку становить 1,45м 

площадка перед дверима має розмір 1,50мх2,30м 

двері виконані

Кіль.

Експерт Семенюк

Арк. ЯфЗм.
Стадія Аркуш Аркушів

ФОГІ Семенюк Р.В.
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Висновок 

доступності до приміщення головного навчального корпусу для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення по вул.І.Франка, 1 в 

смт.Млинів Млинівської територіальної громади Лубенського району 

Рівненської області

В результаті проведених обстежень об’єкта встановлено відповідність вимогам 

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та створено 

необхідні умови доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до приміщення головного навчального корпусу для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення по вул.І.Франка, 1 в смт.Млинів Млинівської 

територіальної громади Лубенського району Рівненської області
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ласенко

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЄ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

СаМОРЕГУЯІ ВИД ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АТЕСТАЦЇЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія ДЕ № 005101

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури
Експерт 
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Семешок.Роман ВіталійовичВиданий пре тс, шо
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пройшовше) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної н створенням об’єктів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

^іс Експерт будівельний І категорії
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__________ _ __ секції Комісії

іитпсрджсин.м президією

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атсстаційної архітектурно-будівельної 

комісії (далі - Комісія) віл_________
[рішенням _______ ВІДПОВІДНО)_____

06.06.2018
06.06.2018 № 77

77N4

Ком іс 11

За реї строилннй у реєстрі зтестоиалид осіб
14 У. 4395

06.06 20 .1 8 року

Роботи (послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконаний 
вких визначено кваліфікаційним сертифікатом: ТсХПІЧНС О&СТСЖСННЯ будівель

і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).
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