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Письмове зобов’язання
щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, 

приміщень Жовтоводського промислового коледжу 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

для студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

В оперативному управлінні Жовтоводського промислового коледжу 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара знаходяться 
три основні будівлі, в яких здійснюється навчально-виховний процес: 
адміністративний корпус та навчально-виробничий корпус, розташовані за 
адресою бульвар Свободи, 35 та гуртожиток, розташований за адресою вул. 
Козацької Слави, 2. Ці та інші будівлі є державною власністю, закріплені на 
праві господарського відання та знаходяться на балансі Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара.

Право на користування земельною ділянкою площею 1,6 га, на якій 
розміщені будівлі коледжу, закріплене «Актом на право постійного 
користування землею», серія І-ДП № 006525.

Будівлі коледжу, де навчаються студенти, в цілому відповідають 
санітарно-гігієнічним вимогам згідно Акту №2341/19-18 санітарно- 
епідеміологічного обстеження об’єкта від 23.08.2018 р.

Всі основні приміщення коледжу мають природне освітлення, світло в 
більшості навчальних приміщень падає ліворуч. Необхідний для проведення 
занять рівень освітленості забезпечується штучним люмінесцентним 
освітленням. При оздобленні приміщень враховані ергономічні вимоги: стіни 
аудиторій мають світлі тони, навчальні меблі світло-сірого кольору чи кольору 
натурального дерева, аудиторні дошки -  темно-зеленого кольору, стелі, двері, 
віконні рами -  білі. Розташування меблів та обладнання, декоративних рослин 
сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному 
освітленню приміщень. Меблі в навчальних аудиторіях відповідають віковим 
особливостям студентів. Навчальні приміщення відповідно до їх призначення 
оснащені необхідним навчальним обладнанням та естетично оформлені.
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Основні будівлі коледжу обладнані системами центрального опалення та 
водопостачання, підключеними до загальноміських мереж та системами 
вентиляції, що забезпечують сприятливі для навчання мікрокліматичні умови.

Чистота повітря в аудиторіях забезпечується регулярним вологим 
прибиранням та провітрюванням.

Коледж повністю забезпечений власними навчальними площами, на 1 
студента припадає понад 13м2 площі навчальних приміщень.

Територія коледжу підтримується в належному санітарному стані, 
асфальтове покриття доріжок та тротуарів не має пошкоджень.

Східці для безпечного пересування студентів у будівлі коледжу та між 
поверхами обладнані поручнями.

Безперешкодний доступ та зручність пересування маломобільних груп 
населення у приміщеннях коледжу проектами будівель передбачені не були. 
Фінансування витрат на забезпечення такого доступу не здійснювалось. На 
даний час відсутні пандуси для доступу маломобільних груп населення до 
будівель коледжу та відсутня необхідна внутрішня інфраструктура.

На 2019-2020 роки заплановано проведення робіт з проектування і 
будівництва пандусів та реконструкції приміщень перших поверхів 
адміністративного корпусу та гуртожитку з метою забезпечення 
безперешкодного доступу до перших поверхів будівель та приміщень на цих 
поверхах.
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