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Інформація щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, 

приміщень ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА» 

для студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 

 На балансі ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ 

О. М. БЕКЕТОВА», що розташований за адресою м.Харків, вул. Шевченка 

233 А, знаходяться 4 будівлі: навчальний корпус, лабораторія дендрології, 

гуртожиток №7 і гуртожиток №8.  

У коледжі частково створено необхідні умови для доступності осіб з 

інвалідністю й інших маломобільних груп населення, бо існуюча об’ємно-

планувальна схема будівель закладу не розрахована на здійснення заходів 

щодо інклюзивності відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів у повному обсязі.  

 Разом з тим, освітній заклад забезпечує рівноправний, без обмежень, 

підхід до будівель, відсутність перешкод, коротка відстань від паркування 

автомобілів до входу в будівлю, хороше освітлення. Вхідні двері 

облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації. Ручки дверей 

розташовані зручно для охоплення рукою. Габарити тамбурів дозволяють 

маневрувати візочникам.  

Доступність будівель і безпеку пересування для маломобільних груп 

населення прилеглою територією забезпечують: безбар’єрне пересування 

територією, доступні входи/виходи та заїзди до будівель, широкі двері та 

коридори, низькі пороги.  

 Пішохідні тротуари огороджені бордюрами. На них не виступають 

кущі та інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші 

предмети. Поверхня тротуару рівна, не слизька. Забезпечено безпечний ухил 

пішохідних шляхів. Сходи в усіх будівлях обладнані поручнями. 

 Предмети інтер’єру в коридорах не ускладнюють пересування 

маломобільних груп населення. Відчинення дверей аудиторій вздовж 

коридору забезпечує безпечний рух осіб з особливими потребами.  



 При виникненні обставин, що потребують доступу маломобільних груп 

населення до аудиторій, що розташовані на верхніх поверхах, забезпечується 

супровід і допомога цим особам.  

Будівлі облаштовані внутрішніми інженерними мережами 

централізованого теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

каналізації, внутрішнього електроосвітлення та електропостачання. Усі 

основні приміщення закладу освіти мають природне освітлення, 

дотримується повітряно-тепловий режим. Чистота повітря  забезпечується 

регулярністю вологого прибирання, з використанням усіх видів 

провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). 

Для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп 

населення до навчального корпусу та гуртожитків:  

1) створено безперешкодний під’їзд автотранспорту до входу 

навчального корпусу та гуртожитків;  

2) виготовлено приставний пандус з боку запасного входу в навчальний 

корпус; 

3) встановлено сигнальну кнопку виклику з боку запасного входу в 

навчальний корпус;  

4) розташовано табличку з відповідною інформацією про наявність 

пандусу та кнопки виклику. 

Для покращення рівня доступу осібз особливими освітніми потребами 

до приміщень коледжу та гуртожитків планується:  

1) укладання договору на проектну документацію щодо 

безперешкодного доступу та зручності пересування маломобільних груп 

населення в приміщеннях коледжу;  

2) проведення процедур закупівель відповідно до бюджету проекту та 

укладання договорів з підрядними організаціями. 
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