
ВИСНОВОК 

щодо доступності навчальних корпусів та гуртожитків 

Буковинського державного медичного університету  

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  

 

За результатами експертиз проведених технічних обстежень приміщень Корбу 

Андрієм Михайловичем експертом технічного обстеження будівель і споруд 

(кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №005194, виданий 25 жовтня 2018 року 

(Видано Асоціацією Експертів Будівельної Галузі): 

- станом на 07.04.2020 р. №180 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення навчального корпусу пл. Театральна, 2; 

- станом на 07.04.2020 р. №181 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення навчального корпусу вул. Богомольця, 2; 

- станом на 07.04.2020 р. №182 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення палацу «Академічний» вул. Шіллера, 11; 

- станом на 08.04.2020 р. №183 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення навчального корпусу вул. Ризька, 1; 

- станом на 08.04.2020 р. №184 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення навчального корпусу вул. Г. Майдану, 3; 

- станом на 08.04.2020 р. №185 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення навчального корпусу вул. П. Целана, 9; 

- станом на 09.04.2020 р. №192 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення гуртожитку №1 вул. Заньковецької, 11; 



- станом на 09.04.2020 р. №193 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до 

приміщення гуртожитку №3 вул. Чорноморська, 13; 

- станом на 09.04.2020 р. №194 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення гуртожитку №5 вул. Чернігівська, 1; 

- станом на 09.04.2020 р. №195 встановлено: створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення гуртожитку №8 вул. Південно-Кільцева, 8а; 

відповідно до нормативного акту ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і 

споруд. Основні положення», затвердженим Наказом Мінбуду від 30.11.2018 р. 

№327 і чинними з 01.04.2019 року. 

 
























