Умовu dля dосmупносmi осiб з iHBalliDHicmю mа iнu,luх
маломобiльнчж zруп населення do прuмilцень Кuiвськоео
m exHi t<y му ел е кmр о н н llx пр uJl ш d i в m а з а б е з п е ч ен ня
оmршмання нuмu освimнiж посJlуz
метою забезпечення доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiJIъних груп населення (далi - мгн) другiй безбар'срний внутрiшнiй
вхiд до булiвлi TexHiKyMy, який розташовано за адресою: м. Киiв, вул. IoaHHa
Павла II, |,7, не маС сходиноК, мае широкi двернi прорiзи та пороги, що не
перевищують З см., обладнанi пандусами. Забезпечено доступнiсть прилеглоТ
територiт до будiвлi закладу фаховоi перед вищоi освiти, виконуються умови
безперешкодного i зручного пересування мгН гrо дiлянцi до будинку, наявнi
мiсця для паркування автомобiлiв осiб з iнвалiднiстю найближче до входу у

з

будинок TexHiKyMy, доступний заiзд
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примirценняХ всередиНi першоГо гIоверху булiвлi,

у

мгн,

навчання здiйснюстъся в
аудиторiях на першому поверсi TexHikyMy. На першому гrоверсi також

р

разi присутностi на навчаннi

озташов аний медичний пункт.
TexHikyMoM забезпечустъся свосчасне отримання

мгн

повноцiнноi i
якiсноi iнформацii, яка дозволяе використовувати обладнання, отримувати
гIослуги, брати участъ у ocBiTHboMy процесi,
визначення оптимаJIьних шляхiв i засобiв впровадження навчання
1\4гН rрунтуеться на ocHoBi вiдповiдного нормативно-IIравового, навчальнометодичного, кадрового, матерiально-технiчного та iнформачiйного
забезгrечення. В TexHikyMi створена система навчання зi застосуванням
комп'ютерноi програми, Що дозволяс слухачам отримувати знання та

шроходити попередню перевiрку pi вня засвосного матерiаlry.
ВiдповiДно дО п. Зб Лiцензiйних умов провадження освiтнъоi дiяльностi
на офiцiйному веб-сайтi TexHikyMy розмiщена iнформацiя про умови для

доступностi осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiпьниХ ГрУП НаСеЛеННЯ
примiщень.

об'екти, достугlнi для осiб

з
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iнвалiднiстю, не обмежуютъ умови

навчання та трудовоТ дiялъностi iнших груп населення, а також ефективнiсть
ексlтлуатацii будiвлi TexHiKyMy.
на даний час ппануються заходи щодо налагодження iнфраструктури
iнших маломобiльних груп населення,
iнвалiднiстю
осiб

для

з

та

пристосОваностi длЯ викорисТаннЯ санвузлiВ, мiсць вiдпочинку

та ycix

у закладi вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i
стандартiв вiдгrовiдно до ЛiцензiЙних умов, затверджених пунктом 1
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0.05.2018 М З47 <Про
ГIриМiщень

ЗатвердженнrI Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi дiяльностi>, щодо
доступностi до навчаJIьних примiщень для осiб з iнвалiднiстю та iнших

маломобiльних груп населення.
Роботи фiнансуються за рахунок власних коштiв.

Щиректор КиIвського те

електронних приладiв,

А.К. Похресник

