
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, 

АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Інформація щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень Харківського фахового коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 
для студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

На балансі Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та 
дизайну знаходяться чотири будівлі, що розташовані за адресами: м. Харків, 
вул. Квітки-Основяненка, 4/6, (навчальний корпус); м. Харків пров. Отакара- 
Яроша, З-А, (гуртожиток); м. Харків вул. Бакуліна, 11, (спортивна зала, 
нежитлова будівля з майстернями).

Будівлі коледжу, в цілому, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 
Всі приміщення коледжу мають природне освітлення, світло в більшості 
навчальних приміщень падає ліворуч. Необхідний для проведення занять рівень 
освітленості забезпечується штучним люмінесцентним освітленням.

При оздобленні приміщень враховані ергономічні вимоги: стіни 
аудиторій мають світлі тони, навчальні меблі кольору натурального дерева, 
аудиторні дошки - темно-зеленого кольору, стелі, двері, віконні рами - білі. 
Розташування меблів та обладнання, декоративних рослин сприяє 
максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню 
приміщень. Меблі в навчальних аудиторіях відповідають віковим особливостям 
студентів. Навчальні приміщення, відповідно до їх призначення, оснащені 
необхідним навчальним обладнанням та естетично оформлені.

Будівлі коледжу обладнані системами центрального опалення та 
водопостачання, підключеними до загальноміських мереж, що забезпечують 
сприятливі для навчання мікрокліматичні умови. Чистота повітря в аудиторіях 
забезпечується регулярним вологим прибиранням та провітрюванням. Коледж 
повністю забезпечений власними навчальними площами, на 1 студента припадає 
5,0 м2 площі навчальних приміщень. Територія коледжу підтримується в 
належному санітарному стані. Східці для безпечного пересування студентів у 
будівлі коледжу та між поверхами обладнані поручнями.

Безперешкодний доступ та зручність пересування маломобільних груп 
населення у приміщеннях коледжу проектами будівель не передбачено, існуюча 
об’ємно-планувальна схема будівель коледжу не розрахована на здійснення 
заходів щодо інклюзивності, у зв’язку з чим, відсутня необхідна внутрішня 
інфраструктура для маломобільних груп населення.



Для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп 
населення до навчального корпусу:

1) можливість безперешкодного під’їзду автотранспорту до спеціально 
обладнаного входу до навчального корпусу та гуртожитку;

2) придбано приставний пандус.
Планується:
1) влаштувати сигнальну кнопку виклику;
2) встановити табличку з відповідною інформацією про наявність 

пандусу та кнопки виклику;
3) укладання договору на проектну документацію щодо 

безперешкодного доступу та зручності пересування маломобільних груп 
населення у приміщеннях коледжу;

4) проведення процедур закупівель відповідно до бюджету проекту та 
укладання договорів з підрядними організаціями.
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