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доступності для осіб з інвалідністю
[у здійснює св 
менеджменту

за адресою:
04053« м. Жиїв. вул. Січових С трільців. 52а

ФО-П Ананьев Є.О. на замовлення Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» згідно Договору про надання послуг № 
0220/19-TQ від «24» грудня 2019 року виконав позачергове обстеження об’єкту 
житлової нерухомості (гуртожиток), розташованого за адресою: 04053« м, Жми, 
аул« Січових Стрдльшв. 52а« на предмет доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН 8.2.2-40:2018 
«ІНКЛЮЗИВШСТЬ БУДІВЕЛЬ 1 СПОРУД. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження 
приміщення Ананьєвим Євгеном Олександровичем (кваліфікаційний сертифікат 
серії АЕ за номером № 003741, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «26» 
грудня 2019 року встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та 
Інших маломобільних ГРУП населенні! до об’єкту житлової нерухомості 
(гуртожиток), в якому здійснює свою діяльність Державний заклад вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», розташованого за адресою: 04053« 

виїв, вул. Січових Стрільців. 52а. Приміщення, яке було обстежено, 
відповідає вимогам ДБН 8.2.2-40:2016
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Звіт про проведення технічного обстеження об’єкту житлової нерухомості 
(гуртожиток) за адресою: 04053. м. Київ, вул. Сечових Стрільців. 52а. 
переданий Державному закладу шщш менсд жменту освіти»
у двох екземплярах. ■ > ;; 2

Експерт з технічного 
обстеження будівель і споруд і

Фізична особа-підприємець 
Ананьев Євген Олександровичі
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щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
нежитлового приміщення (методичний корпус), в якому здійснює свою діяльність

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти».
за адресою:

04053. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52а

ФО-П Ананьев Є.О. на замовлення
«Університет менеджменту освіти» 
0220/19-ТО від «24» грудня 2019

державного закладу вищої освіти 
згідно Договору про надання послуг №

обстеженнявід «24» грудня 2U1V року виконав позачергове 
нежитлового приміщення (методичний корпус), розташованого за адресою: 04053. 
м. Київ, вул. Січових Стрільців. 52а. на предмет доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог 
ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні
положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження 
приміщення Ананьєвим Євгеном Олександровичем (кваліфікаційний сертифікат

менеджменту освіти», розташованого за адресоювищої освіти
. 52а. Приміщення, яке було обстежено.

відповідає вимогам
СПОРУД- Основні
наведених

Звіт про проведення техі 
(методичний корпус) за адресою 
переданий Державному заклад^  
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серії АЕ за номером № 003741, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та жцтлово-комунального господарства України) станом на «26» 
грудня 2019 року встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до нежитлового приміщення 
(методичний корпус), в якому здійснює свою діяльність Державний ,заклад


