Затверджую
форму Паспорту як рекомендовану
для заповнення на об'єкти соцiальної
iнфраструктури Холодногірського району
м. Харкова.
Голова робочої групи –
заступник голови адміністрації з
соціальних та гуманітарних питань
Адмiнiстрацiї Холодногірського району
Xapківської міської ради
_______________O. В. Гунбіна
«_____» ________________2016 piк
Паспорт
доступностi об'єкту для людей з обмеженими фiзичними можливостями та iнших
маломобiльних груп населення (складається окремо по кожному примiщенню).
1. Найменування установи, органiзацiї, закладу - Xapківська загальноосвiтня школа
І - ІІІ ступенiв № 126 Xapківської міської ради Харківської області
2. Адреса, режим роботи та прийому населення, довiдковий телефон:
61093, м. Xapків, вул. Пiдлiсна, 9, тел. 376 -61 -50,
прийом населення середа 16.00 - 18.00, п'ятниця 8.00 - 10.00
3. 0сновна мета дiяльностi: навчальний заклад
4.

Стан

доступностi

на

Ol.Ol.2012p. (повна доступнiсть, часткова, недоступний):
недоступний

4.1. Характеристика під’їзних шляхiв задовiльний
(зазначаються найближчi зупинки громадського транспорту, основні перешкоди на кожному
маршрутi та як слiд пересуватися, освiтлення шляхiв, з врахуванням стану тротуарів та пiшохiдних
переходiв на шляху слiдування)

Станцiя метро «Холодна гора», трамваєм №3 від залізничного вокзалу до
вулиці Петра Болбочана, стан тpoтyapiв та пiшохiдних переходiв задовiльний,
освiтлення шляхiв задовільне
4.1.1.Наявнiсть мiсць для паркування спецiального автотранспорту:
відсутня
4.2.Наявнiсть вивiски з назвою установи, та6личок зi спецiальними вказiвками (в тому
числi шрифтом Брайля), освiтлення входу в 6удинок та до примiщень
Вивісок та табличок зi спецiальними вказiвками немає,

освiтлення в наявностi
4.3. Характеристика входу в будинок (наявнiсть сходинок їх кiлькiсть,нанесених яскравих
контрастних смуг, рельєфного покритя на першу та останню сходинки, їх висота, ширина дверей,
пандус, якщо iснyє iнший вхiд - як його знайти i якi вказiвнi таблички є в примiщеннi (в тому числi
шрифтом Брайля T.І.), наявнiсть пристосованого лiфта, звукових маячкiв або звукових iнформаторiв)

2 входи - центральний вхiд - 3 сходинки, боковий вхiд - немає сходинок,ширина та
висота дверей доступнi, контрастних смуг немає, вказiвних табличок немає, лiфт
вiдсутнiй, звукових маячкiв та звукових iнформаторiв немає
4.4. Наявнiсть загальної приймальнi, її розташування, наявнiсть стендiв з зазначенням
розташування, наявнiсть чергового (iнформатора), або можливiсть
його виклику (якщо немає постiйного - чи є графiк чергування вiдповiдальних працiвникiв, чи є
спецiальнi пам'ятки про прийом, чи є окрема телефонна лiнiя для постiйного зв'язку з ними, чи є послу
га щодо супроводу в межах об'єкту) загальна приймальня – ІІ поверх, черговий у

наявностi, телефон 376-61-50, спецiальних пам'яток немає
4.5.Можливiсть безперешкодного проїзду на колясках до мiсця прийому внутрiшнiми
коридорами, облаштування спрямовуючими поручнями внутрiшнiх cтін, наявнiсть
рельєф них позначок та табличок для iнвалiдiв по зору:
Відсутня_______________________________________________________
(в разi наявностi в коридорах звужених мiсць та порогiв - зазначити їх параметри)
4.6. Можливiсть залишити на окремому майданчику дитячу коляску та наявність
спеціального дитячого столика для сповивання немовлят:
Вiдсутня_______________________________________________________
(зазначити, чи охороняєть)
4.7.0снащення звуковими iнформаторами за типом телефон-автомат (для вiдвiдувачiв з
вадами зору) i текстофонiв (для вiдвiдувачiв з вадами слуху):
Вiдсутня_______________________________________________________
4.8. Чи видiленi спецiальнi мiсця для прийому колясочникiв i їх облаштування:
_________не видiленi__________________________________________
4.9.Наявнiсть спецiальних туалетiв:
вiдсутнi
4.10.Чи забезпечується першочерговий прийом, для iнвалiдiв І групи по зору з
супроводжуючою особою, та iнвалiдiв з порушенням слуху з сурдоперекладачем та в
iнших нестандартних ситуацiях: забезпечуcrься
4.11. Елементи безпечностi: в наявностi
(план евакуацii', вогнегасники, аварiйне освiтлення, iнформацiя про особу, вiдповiдальну за стан
безпечного перебування людей в примiщеннi)

5. Вiдповiднiсть ДБН:- не вiдповiдає
(конкретно вказати, якi елементи будiвель та внутрiшнiх примiщень не вiдповiдають цим нормам)
6. Потреба в дооблаштуваннi:_потрiбно фiнансування
(органiзацiйнi заходи, додаткове фiнансування чи iнше)
7. Запланованi термiни приведення об'єкту до повної вiдповiдностi вимогам ДБН не
заплановано
8. Посада, прiзвище, iм'я та по - батьковi, контактний телефон посадової особи, яка
може прийняти пропозицi'i, побажання, претензії та скарги з питань. доступностi об'єкту
- заступник директора з господарчої роботи Hiкітіна Лариса Станiславiвна, тел.
376-61-50

Керівник установи

Л.М. Усиченко

