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С П И С О К   С К О Р О Ч Е Н И Х   С Л І В 

 

 АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Э - Проектное задание 

АР - Рабочие чертежи 

КЖ   - Железобетонные конструкции 

КМ   - Металлические конструкции 

КМД - Деталировка металлических конструкций 

М    - Испытательная модель 

ОР   - Организация строительных работ 

 САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ВК - Рабочие чертежи, водопровод и канализация 

ОВ - Отопление и вентиляция 

ТВК - Наружная сеть противопожарнопитьевого водопровода 

УНР -Украинская Народная Республика 

ПРО 

и смет 

 

-Проектно-сметная документация 

ХО -Харьковское отделение 
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П Е Р Е Д М О В А 

 
 Проект кіноконцертного залу «Україна» в м. Харкові в саду ім. Т. Г. Шевченка, надійшов на державне зберігання у 1972 році від 

Державного проектного і науково-дослідного інституту «Харківський ПромбудНДІпроект» Держбуду УРСР. 

 Основна діяльність інституту «Харківський ПромбудНДІпроект» - архітектурно-будівельне проектування підприємств, будівель, 

споруд, інженерних мереж і систем, здійснення функцій територіальної проектної організації по Харківській, Сумській та Полтавській 

областях. Институт «ПромбудНДІпроект» займався розробкою спеціальних розділів проектів, а саме: охорона навколишнього середовища, 

організація будівництва та виконання робіт, проводилися науково-дослідні роботи з реконструкції будівель та споруд, підземних конструкцій 

і довготривалості будинків і споруд, виконував функції головного проектувальника, займався експертизою цінності будівель і споруд. 

 Харківський відділ тресту будівельного проектування «Промбудпроект» (м. Москва, РРФСР) створено у 1933 р. У 1939 р. відділ 

реорганізовано у Харківське відділення Державного Союзного проектного тресту будівельного проектування підприємств та споруд 

промисловості «Промбудпроект». У 1951 р. назва змінилася на Харківське відділення Державного інституту по цивільному і санітарно-

технічному проектуванню промислових підприємств «Промбудпроект». У 1958 р. інститут нагороджено орденом Червоного Прапора, назву 

змінено на Харківське відділення Державного ордена Червоного Прапора проектного інституту по загальнобудівельному і санітарно-

технічному проектуванню промислових підприємств «Промбудпроект». У 1961 р. відділення знову реорганізовано у Державний проектний 

інститут по загальнобудівельному і санітарно-технічному проектуванню промислових підприємств «Харківський Промбудпроект». У 1963 р. 

– Державний проектний і науково-дослідний інститут «Харківький ПромбудНДІпроект». У 1990 р. – зареєстровано Орендне підприємство 

«Проектний і науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект». На 1994 р. – інститут мав назву Колективне підприємство 

«Проектний і науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект». Назва інституту з 2005 р. – Закрите акціонерне товариство 

«Проектний і науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект». 

 Інститут перебував у підпорядкуванні: 

 – Наркомату важкої промисловості СРСР (1933–1939); 

 – Наркомату по будівництву СРСР (1939–1951); 

 – Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1951–1957); 

 – Держбуду СРСР (1957–1958); 
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 – Держбуду України (1990–1991).  

 Проект кіноконцертного залу «Україна» в м. Харкові в саду ім. Т. Г. Шевченка, розроблений авторською групою у складі архітектора 

Васильєва В.С. (Харківська філія Діпроміста), архітекторів - Плаксієва Ю.А., Реусова В.А., інженерів - Фрідгана А.Б., Білецького А.Ф. 

(Харківське відділення Промбудпроект) за матеріалами проведеного у грудні 1958 року - січні 1959 року конкурсу на кращий проект 

покриття музичної естради в міському саду ім. Шевченка в м. Харкові. У розробці проекту взяли участь інженери: Швець Н.А. - сантехнічна 

частина, Середницький Л.М. - електроосвітлення, Цирлін М.Г. - кошторис-фінансові розрахунки. Архітектурно-будівельної частиною 

Генерального плану передбачені інженерно-геологічні вишукування майданчика, геодезична зйомка. Сам архітектурний проект 

кіноконцертного залу включає: зал музичної естради місткістю 1920 місць при максимальній місткості 2000 місць, каси - з розрахунку одне 

вікно на 50 глядачів, сцена розрахована на колектив не більше 100 чоловік, проходи під трибунами, кінопроекційна апаратна на 3 пости, 

перемотувальна, тамбур, комора кіномеханіка, фойє, кафе - відкритий зал на 500 чоловік, кухню, буфет і підсобні приміщення. Серед 

документів проекту, які надійшли на зберігання: 

 - проектне завдання з пояснювальною запискою і кресленнями; 

 - робочі креслення архітектурно-будівельної та сантехнічної частини; 

 - робочі креслення архітектурно-будівельної частини по реконструкції покрівлі. 

 У 2011 році у результаті комплексу робіт, спрямованих на підвищення інформаційно-пошукового рівня опису: уточнення 

(редагування) елементів описання (без зміни систематизації справ), складання необхідного довідкового апарату до опису було проведено його  

удосконалення та  передрукування. 

 Новий опис має нові: зміст, передмову, аркуші-засвідчувачі. Нумерація справ у межах комплексу після удосконалення не змінилася. 

Старий опис № 2 П включено останньою справою № 15 до удосконаленого опису № 1 комплексу № 1-3. 

 Документи комплексу 1-3 потребують реставрації та нової систематизації. 

 

 Передмову склав архівіст I категорії       В.П. Назаренко 
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Фонд № 2 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-3 

 

№ 

з/п 

№ 

компл

ексу 

№ справ у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

докуме

нта 

Кількість 

аркушів 
Примітки 

текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
Киноконцертный зал в г.Харькове в саду им.               

Т.Г. Шевченко 
     

    Проектное задание      

1 1-3 1 
40501-01 

ПЗ-906 

Проект реконструкции летней музыкальной эстрады в 

городском саду им. Т. Г. Шевченко в Харькове. 

Пояснительная записка и чертежи. 

 Харьковское 

отделение 

Промстрой-

проект 

1959 62 12  

2  2 
40501-01 

ПЗ-907 

Реконструкция летней музыкальной эстрады в 

городском саду им. Т. Г. Шевченко в г. Харькове под 

летний киноконцертный зал. Пояснительная записка и 

чертежи окончательные. 

То  же 1959 40 8  

3  3 
40501-01 

С-5041 

Сводная смета реконструкции музэстрады под 

киноконцертный зал в саду Шевченко 
То   же 1960 12   

4  4 
40501-01 

 

Схемы исследования отражений звука в зрительном 

зале, план амфитеатра, главный, боковой и задний 

фасады, артистическая уборная, кассовый киоск. 

(Схемы и общие виды. Марка Э) 

То   же 1959  15  

    Рабочие чертежи      
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5 1-3 5 

40501-01 

Ар-1-29, Ар-

Д1 

Архитектурно-строительная часть (здание эстрады: 

схематический план, условные обозначения, специ-

фикации, общие указания. Объемы внутристро-

ительных работ). Марка АР 

Харьковское 

отделение 

Промстрой-

проект 

1959, 

1960, 

1962 

 42  

6  6 

40501-01 

Арх.№ 

102363 

Архитектурно-строительная часть, объёмы общестро-

ительных работ. Марка АР, лист 30 
То  же 1960 31   

7  7 40501-01 

Архитектурно-строительная часть (Музыкальная 

эстрада в саду им. Шевченко в г. Харькове. Здание 

музэстрады). Марка КЖ. Том  1 (КЖ-1 — КЖ-31) 

То  же 1959  31  

8  8 40501-01 

Архитектурно-строительная часть (Музыкальная 

эстрада в саду им. Шевченко в г. Харькове. Здание 

музэстрады). Марка КЖ. Том II (КЖ-32 - КЖ-75) 

То   же 
1959-

1962 
 55  

9  9 40501-01 
Архитектурно-строительная часть (Музыкальная 

эстрада в саду им. Шевченко в г. Харькове).  Марка КМ 
То  же 

1959-

1962 
 4  

10  10 40501-01 

Архитектурно-строительная часть (Музыкальная 

эстрада в саду им. Шевченко в г. Харькове. Здание 

музэстрады).Марка КМД 

То  же 1961  3  

11  11 40501-01Д 
Реконструкция здания музыкальной эстрады в саду им. 

Шевченко под киноконцертный зал.  Марка М 
То  же 1960  11  

12  12 40501-01 Монтажные работы.  Марка ОР. То  же 
1960-

1961 
 16  

13  13 40501-01/1 Реконструкция кровли.  Марка АР То  же 1970  3  

14  14 40501-01 Сантехническая часть.  Марки ТВК, ВК, ОВ. То  же 

1959, 

1960, 

1962 

 11  

15  15 б/н 
Опись № 2-П научно-технической документации, 

подлежащей государственному хранению 

ЦГАНТ 

УССР 
1972 6   

 

До опису внесено   15 (п'ятнадцять) справ 

 (числом) (словами)  
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з № 1 по № 15 у тому числі: 

 

Текстових 5 (п'ять) справ  Які містять 15  (п'ятнадцять) од .зб. 

 (числом) (словами)   (числом і словами) 

Графічних 10 (десять) справ (№ 1, № 2) Які містять  161 (сто шістдесят одну) од. зб. 

 (числом) (словами)   (перелік справ які суміщені з 

текстовими справами) 

(числом і словами) 

Літерні №№ - (-) справи (-)  

 (числом) (словами)   (перелік літерних справ)  

Пропущені №№ - (-) справи (-)  

 (числом) (словами)  (перелік пропущених справ)  

 

Укладач опису: архівіст I категорії                                                                       В.П. Назаренко 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

Дата 09.02.2011 р. 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                      К.О. Підрепна                                            

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 09.02.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 15 (п'ятнадцять) справ 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 15 у тому числі: 

 

Текстових 5 (п'ять) справ  Які містять 15  (п'ятнадцять) од.зб. 

 (числом) (словами)   (числом і словами) 

Графічних 10 (десять) справ (№ 1, № 2) Які містять  161 (сто шістдесят одну) од. зб. 

 (числом) (словами)   (перелік справ які суміщені з 

текстовими справами) 

(числом і словами) 

Літерні №№ - (-) справи (-)  

 (числом) (словами)   (перелік літерних справ)  

Пропущені №№ - (-) справи (-)  

 (числом) (словами)  (перелік пропущених справ)  

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   О.В.Омельковець 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 16.03.2011 р. 
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І М Е Н Н И Й   П О К А Ж Ч И К 

 

№ з.п. П.І.Б. Посада 

1 Бандос П. Начальник специального конструкторского отдела 

2 Белецкий А.Ф. Главный инженер проекта, соавтор проекта 

3 Васильев В.С. Автор проекта, соавтор 

4 Гончарук А. Управляющий ХО Промстройпроекта 

5 Козаровицкий 

Л. 

Главный инженер отделения 

6 Люблинский Я. Главный конструктор отделения 

7 Плаксиев Ю.А. Автор проекта, соавтор 

8 Реусов В.А.  Автор проекта, соавтор 

9 Розинский Э. Директор садовопаркового хозяйства г. Харькова 

10 Рубинштейн М. Зав. Харьковским горкоммунхозом 

11 Фридган А.Б. Зам. главного инженера проекта 

12 Хазановский И. Главный архитектор отделения 

13 Цирлин М. Начальник отдела ПРО и смет 

14 Шпара П.Е. Главный архитектор г. Харькова 
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Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-3 Фонд № 2 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 10 (десять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку 

документів 

                                                                    К.О. Підрепна 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 23.03.2011 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


