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____________ № 01-10/01/_______ 
 

Звіт  

Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського  

про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов щодо 

доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  

 

На балансі МНУ імені В. О. Сухомлинського 10 навчальних корпусів та 

3 гуртожитки. 

1. Обладнано пандусом з поручнями на вході до будівлі та документально 

підтверджено фахівцем із питань технічного обстеження будівель і споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат (додаток 1 до звіту): 

1) гуртожиток № 1, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 22-А 

2) навчальний корпус № 1, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; 

3) навчальний корпус № 2, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; 

4) навчальний корпус № 4, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; 

5) навчальний корпус № 8, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; 

6) навчальний корпус № 6, м. Миколаїв, вул. Колодязна, 21; 

7) навчальний корпус № 5, м. Миколаїв, вул. Адміралтейська, 1. 

1.1. Обладнано пандусом із поручнями на вході до будівлі без 

документального підтвердження фахівця з питань технічного обстеження 

будівель і споруд: 

1) навчальний корпус № 9, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;  

2) навчальний корпус № 10, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24.  

 

2. Неможливо обладнати пандусом на вході до будівлі з технічних 

причин, що документально підтверджено фахівцем із питань технічного 

обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат (додаток 2 

до звіту): 

1) гуртожиток №2, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 19  

2) навчальний корпус №11, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5 

 

2.1. Неможливо обладнати пандусом на вході до будівлі з технічних 

причин (документальне підтвердження фахівця з питань технічного обстеження 

будівель і споруд замовлено): 

1) навчальний корпус № 12, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5; 

2) гуртожиток № 3, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131-А. 

 

3. У всіх навчальних  корпусах забезпечено вільний доступ до приміщень 

1-го поверху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, тому 



навчальні заняття  здійснюються  для цієї категорії студентів тільки на перших 

поверхах навчальних приміщень. 

 

4. На території студмістечка та прилеглій території за адресою: 

вул. Нікольська, 24, влаштовані з’їзди з тротуарів для безперешкодного 

пересування маломобільних груп. 

 

5. МНУ імені В. О. Сухомлинського планує протягом трьох років 

переобладнати приміщення закладу з метою виконання ліцензійних умов у 

частині забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  
 

 

Головний інженер         З. В. Кокарєва 

 

Керівник відділу ліцензування та акредитації     Н. В. Данік  

 
 


