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ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
щодо безперешкодного доступу до будівель, приміщень 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Згідно Звітів з обстеження приміщень будівлі учбових корпусів (літ. А-5) 
«головний учбовий корпус», (літ. А-4) «дорожньо-будівельний факультет», (літ. 
А-4) «факультет управління та бізнесу», (літ. А-4) «механічний факультет», 
(літ. Б-3) «факультет підготовки іноземних громадян» (договір № 3/4/19 від 
03.04.2019 р.) Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету розроблено план-графік заходів з поліпшення доступності 
навчальних приміщень та іншої інфраструктури для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення при наявності державного фінансування.

План-графік заходів з поліпшення доступності навчальних приміщень та іншої 
інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

№
з/п Заходи Термін

виконання

1
Трансформація частини глядацьких місць конференц-залу 
(розміщених неподалік від евакуаційного виходу) для 
осіб, які користуються колісними кріслами

2022 рік

2
Розташування у залі харчування посадкових місць для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення

2022 рік

3
Здійснення перепланування існуючих приміщень 
вбиралень (факультет підготовки іноземних громадян) 2022 рік

4
Збільшення глибини тамбур-шлюзів до нормативних 
розмірів

2023 рік

5 Облаштування підйомників 2025 рік
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Станом на 01.09.2021 р. забезпечено наявність:
1. пандусів на вході до будівлі -  10 (в навчальних корпусах за адресами: 

вул. Ярослава Мудрого, 25; вул. Каразіна, 22; вул. Владислава Зубенка, 3, 3-а; в 
гуртожитках пров. Студентський, 2, 4, 6, 8, 10; вул. Владислава Зубенка, 5-а);

2. ліфтів -  4 (в гуртожитках за адресами: пров. Студентський, 10, 
вул. Владислава Зубенка, 5-а);

3. кнопки виклику охоронця на вході навчального корпусу за адресою 
вул. Каразіна, 22;

4. позначень (піктограм) напрямку входу до приміщень осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5. доступності до дверних і відкритих прорізів, зручне їх розташування;
6. можливості організації навчального процесу у навчально-тренінговому 

центрі, який має безперешкодний доступ до приміщень та обладнаний 
мультимедійними засобами (1 поверх корпусу факультету підготовки 
іноземних громадян за адресою вул. Каразіна, 22, планувальні рішення якого 
пристосовані для організації навчального процесу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення).
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