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П Е Р Е Д М О В А  

 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2015 р. надійшла документація за 

проектами: «Учбово-спортивний корпус Української юридичної академії в м. Харкові». Шифр 9020, (мовою оригіналу: рос. «Учебно-

спортивный корпус Украинской юридической академии в г. Харькове». Шифр 9020) за 1990-1999 рр., згідно до «Переліку проектів, науково-

технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ України» (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 01 від 29.03.2004 р.) 

та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 06.01.2015 р.; «Реконструкція та розширення 

дому по вул. Пушкінській, 70 в м. Харкові». Шифр 9328, (мовою оригіналу: рос. «Реконструкция и расширение дома по ул. Пушкинской, 70 в 

г. Харькове». Шифр 9328) за 2001-2002 рр.; та «Коректування корпусу по вул. Пушкінській, 70 в м. Харкові (Готель для аспірантів)». Шифр 

9360, (мовою оригіналу: рос. «Корректировка корпуса по ул. Пушкинской, 70 в г. Харькове (Гостиница для аспирантов)». Шифр 9360, за 

2002-2004 рр., згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ України» (Протокол 

засідання ЕПК ЦДНТА України № 03 від 28.04.2010 р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне 

зберігання від 06.01.2015 р. від Харківської філії «ДІПРОУЗ» Державного підприємства «Виробничо-будівельне об’єднання» Міністерства 

освіти і науки України, м. Харків. 

За роки існування інститут мав наступні перейменування: 

1950-1959 Харківська група "ДІПРОВУЗ" Міністерства вищих учбових закладів СРСР, м. Харків. 

1959-1982 Харківська комплексна проектна майстерня "ДІПРОВУЗ" Міністерства вищих учбових закладів СРСР, м. Харків. 

1982-1988 Українська філія Державного Союзного інституту по проектуванню вищих і середніх спеціальних учбових закладів 

"ДІПРОВУЗ" Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, м. Харків. 

1988-1991 Українська філія Державного Союзного інституту по проектуванню учбових закладів "ДІПРОУЗ" Міністерства вищої та 

середньої спеціальної освіти СРСР, м. Харків. 

1991-2010 Державний інститут з проектування учбових закладів "УКРДІПРОУЗ" Міністерства освіти і науки України, м. Харків. 

 Основні напрямки діяльності організації: 

 На початку своєї діяльності інститут займався проектами відновлення і реконструкції матеріально-технічної бази вузів Харкова, 
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Одеси, Дніпропетровська та інших міст. Надалі за проектами майстерні будувалися учбові корпуси, актові та спортивні зали, гуртожитки та 

інші споруди вищих та середніх навчальних закладів, розроблялися генеральні плани комплексів ВУЗів на нових ділянках в містах України та 

за її межами. За роки незалежності України «УкрДІПРОУЗ» продовжував створювати проекти і вводити в експлуатацію будівлі вузів. Так, 

спортивний комплекс Харківського політехнічного інституту та комплекс будівель Національної юридичної академії України (далі НЮАУ) 

відзначені державними преміями в галузі архітектури. В стінах інституту працював високопрофесійний колектив проектувальників-

архітекторів, інженерів, технологів-фахівців в галузі проектування учбових закладів, який виконував проектні роботи:  

 технологічні розрахунки вузів; 

 схеми розташування та генеральні плани вузів; 

 проекти нових будівель суспільного призначення; 

 учбові та лабораторні корпуси, актові та спортивні зали, їдальні, школи, гуртожитки, молодіжно-розважальні центри та ін.; 

 проекти реконструкції і ремонт споруд; 

 виготовлення та перевірка кошторисної документації. 

Проектна документація передана на державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України м. Харків на 

стадії: ескізний проект, робочий проект. 

Проект: «Учбово-спортивний корпус Української юридичної академії в м. Харкові» розроблений на підставі рішення Харківського 

міськвиконкому № 45 від 14.02.1990г., архітектурно-планувального завдання № 451, виданого Головним управлінням архітектури та 

містобудування м. Харкова, завдання на проектування, затвердженого ректором юридичної академії Тацій В.Я. і технічних умов, погоджених 

з усіма службами м. Харкова. Майданчик для будівництва знаходиться в м. Харкові по вул. Пушкінській, 104. Проектується 3-х поверхова 

будівля. В навчально-спортивному корпусі передбачається розміщення 50-ти метрового стрілецького тиру. У підвалі корпусу розміщується 

стрілецька галерея, сховище боєприпасів, кімната зберігання зброї, оглядове техпідпілля. На 1-му поверсі - тренерські, снарядна,медпункт, 

кімната відпочинку, шлюз-передбанник, басейн при сауні, балкон, буфет, лабораторія води. Другий поверх - балкон для глядачів , навчальний 

кабінет, медпункт, балкони, розминочний зал - 152м2, плавальний басейн - 219м2, методичний кабінет, викладацька, балкони. Третій поверх - 

балкон - зимовий сад, службові приміщення. Будівля навчально-спортивного корпусу виконується в змішаному каркасі. Несучі та 
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огороджувальні самонесучі конструкції цегляні і керамзитобетонні блоки. Несучі конструкції покриттів над басейном і спортивним залом - 

збірні залізобетонні колони. Ванна плавального басейну з монолітного залізобетону на системі опорних залізо-бетоних стійок. Зовнішня 

обробка - облицювання «інкерманським» каменем, штукатурка з кам'яної крихти. Облицювання цоколя - пиляний граніт. Внутрішня обробка 

стелі - шпаклівка, затірка та фарбування. У вестибюлі, залі, балконі зимового саду високоякісна обробка, в інших приміщеннях - поліпшена. 

Будинок обладнаний холодним та гарячим водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, опаленням, вентиляцією та 

електропостачанням, телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізацією. Навчально-спортивний корпус був третім етапом будівництва 

комплексу будівель Української юридичної академії у Харкові. Проект отримав Державну премію. 

Проект: «Реконструкція та розширення дому по вул. Пушкінській, 70 в м. Харкові» виконано на підставі рішення Харківського міського 

виконавчого комітету від 12.12.2001г., завдання на розробку робочого проекту від 28.12.2001г., архітектурно-планувального завдання на 

розробку робочого проекту реконструкції нежитлової будівлі з прибудовою, а також технічних умов служб міста. Проектований корпус 

призначений для розміщення в ньому адміністративних приміщень Національної Юридичної Академії України ім. Ярослава Мудрого. 

Генеральним планом передбачається функціональне та планувальне об'єднання об'єктів будинку по вул. Пушкінській, 70, що будуть  

реконструюватися і прибудовуватися. Особлива увага приділялася збереженню вигляду старого будинку початку ХХ століття, стильовій  

єдності реконструйованої і нової його частини. Будівля триповерхова. У складі корпусу передбачені наступні підрозділи: службові кабінети, 

конференц-зал, читальний зал з книгосховищем, зал засідань, кабінет президента з кімнатою відпочинку, приміщення обробки інформації, 

плановий відділ, архів, приміщення для відпочинку і емоційного розвантаження, робочі кабінети, підсобні та технічні приміщення . Будинок 

обладнаний холодним та гарячим водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, опаленням, вентиляцією, електропостачанням, 

телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізацією. 

Проект: «Коректування корпусу по вул. Пушкінській, 70 в м. Харкові (Готель для аспірантів)» виконаний на підставі завдання на 

проектування, виданого НЮАУ в 2002 р. і акта попереднього розміщення об'єкта в м. Харкові від 30.08.2002 р., листа погодження 

розміщення об'єкта. Майданчик будівництва розташована в Київському районі м. Харкова на перетині вулиць Пушкінської та Ольмінського. 

В основу архітектурно-планувального рішення об'єкта покладено принцип чіткого виявлення функціональної структури технологічного 

процесу, компактність планувального рішення, а також органічність об'єктного і конструктивного рішення, витримано стильову єдність 
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адміністративної будівлі НЮАУ і будівлі готелю. В цокольному поверсі розміщуються підсобні приміщення, тренажерний зал, більярдна, 

одно та двомісні номери, на кожному поверсі передбачено номер люкс. Будівля обладнується холодним та гарячим водопостачанням, 

каналізацією, газопостачанням опаленням, вентиляцією, електропостачанням, телефонізацією, пожежною та охоронною сигналізацією. В 

проекті прийнято утеплення стін «Ізовером» з подальшим облицюванням гіпсокартонним листом. Перекриття виконані зі збірних 

залізобетонний плит, кроквяна система покрівлі виконана з металевих профілів і являє собою поздовжну раму. 

Документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації ЦДНТА України згідно до “Плану 

комплектування архіву на 2016 рік”. 

На кожному аркуші креслеників проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання. На усі текстові та графічні одиниці 

зберігання складено внутрішній опис і аркуш-засвідчувач. На проект надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

 

Завідувач сектору Е та ОНТД                                                                                                                                                       Н.В. Дудник 

11.02.2016 р. 
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Фонд  P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-536  

 

№№ 

з/п 

№ од. 

зб 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

докумен

та 

Кількість 

аркушів Прим

ітки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Національна юридична Академія 

України ім. Ярослава Мудрого в м. Харків» 
     

   
Проект: «Учебно-спортивный комплекс Украинской 

юридической академии в г. Харькове» Шифр: 9020. 
     

   Рабочая документация.      

   Генеральные планы.      

1 1 9020-0-ГП План расположения зданий и сооружений. 
«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1990 - 1  

2 2 9020-0-ГП1 

Планы расположения зданий и сооружений,  

организации рельефа, земляных масс, разбивочных 

осей, благоустройства территории. Наружные лестницы. 

Подпорные стены. Объем работ. 

То же 1992 - 5  

   Сети.      

3 3 9020-0-НСТ План наружных санитарно-технических сетей. Схема То же 1990 - 2  

Семенов 

2016 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внеплощадочных санитарно-технических сетей. 

4 4 9020-0-ТС1 

Центральный тепловой пункт с бойлерной. Общие 

данные, план, разрезы, схема коммуникаций. Прокладка 

тепловых сетей по подвалу. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 

1992, 

1993 
- 4  

5 5 9020-9180-0-ТС 

Общие данные. Внутриплощадочные тепловые сети. 

Наружные тепловые сети. План, продольный профиль 

камеры. Узел управления. 

То же 1995 - 4  

6 6 9020-0-НЭ 

План-трасса внеплощадочных сетей электроснабжения 

и телефонизации. Схема электроснабжения. Генплан с 

сетями электроснабжения и слаботочного комплекса. 

То же 1990 - 2  

7 7 9020-0-НЭ 

Общие данные. Генплан с сетями электроснабжения и 

слаботочного комплекса. План-трасса внеплощадочных 

сетей электроснабжения. Схема затяжки телефонного 

кабеля. Опросный лист. 

То же 1993 - 8  

8 8 
9020-9180-0-

НВК-К 

Общие данные. План сетей водопровода и канализации. 

Профили водопровода и канализации. Таблицы 

колодцев. 

То же 1995 - 4  

9 9 9020-9180-0-НС Сводный план инженерных сетей. То же 1995 - 1  

   Архитектурно-строительный раздел.      

10 10 9020-10-АР Планы подвала, этажей, разрезы, фасады. То же 1990 - 5  

11 11 9020-1-АР 

Общие данные. Ведомость отделки помещений, 

спецификация, экспликация полов, ведомость 

перемычек. План подвала, этажей, фрагменты планов 

санузлов и душевых, план венткамеры, разрезы, фасады, 

фрагменты. План кровли вентшахты, водосточный 

лоток. Конструкции трибун, сечения, детали. План 

гардероба, ограждения балконов наружных лестниц, 

крылец, подпорных стен, трибун, подвесные потолки. 

Акустическая и противорикошетная обшивка стен 

То же 1992 - 29  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стрелковой галереи, узлы, спецификации. Входы в 

подвал, крыльцо 1,2,3. 

12 12 9020-9180-7-АР1 

Общие данные. Планы этажей, кровли, лестницы 

пожарные. Фасады, разрезы. Экспликация кровли и 

полов. Ведомости отделки помещений и проемов ворот 

и дверей, спецификации. Ведомость ж/б перемычек. 

Венткамера, узлы крепления утеплителя к 

перегородкам, спецификация. Амфитеатры, лифты. 

Трансформаторная, фрагменты, детали, фасады, 

разрезы. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1995 - 51  

13 13 
9020-9180-7-

АР1-К 

Общие данные. Планы этажей, кровли, лестницы 

пожарные. Фасад в осях Л-А. Венткамера, узлы 

крепления утеплителя. Спецификация. 

То же 1999 - 6  

14 14 9020-1-КЖ 

Общие данные. Схемы расположения элементов 

фундаментов, расположения элементов стен 

фундаментов и подпольных каналов, фрагменты 

сечения. Развертки стен по осям. Монолитные 

фундаменты. Схемы расположения элементов каркаса, 

несущих элементов покрытия залов, расположения 

элементов лестниц. Ванна охладительного бассейна. 

Опалубка, армирование. Узлы отделки металлической 

ванны бассейна. Схемы расположения элементов 

витражей и тамбура главного входа, перекрытия и 

покрытия, расположения  элементов лестниц, 

перекрытия и покрытия. Монолитные участки. 

Спецификация и выборка арматуры. 

То же 1992 - 54  

15 15 
9020-9180-7-

КЖ4-К 

Схема расположения элементов канала. Конструкции 

рамы металлической РМ-1, металлических перемычек 

МПР1-МПР4. Порядок производства работ. Устройство 

отверстия на отм. 0.000. 

То же 1999 - 5  

   Проект: «Реконструкция и расширение дома по       
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ул. Пушкинской, 70 в г. Харькове» Шифр: 9328. 

   Эскизный проект.      

16 16 90486 
Эскизный проект. Реконструкция и расширение здания 

по ул. Пушкинской, 70 в г. Харькове. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2001 14 -  

   Рабочий проект.      

17 17 90451 

Том 1. Заключение о техническом состоянии 

строительных конструкций здания по ул. Пушкинской, 

70 в г. Харькове с учетом возможности его 

реконструкции под административное здание 

Национальной Юридической Академии Украины. 

То же 2001 31 -  

18 18 90737 
Том 1. Проект реконструкция, расширение дома по ул. 

Пушкинской, 70 в г. Харькове. Пояснительная записка. 
То же 2002 54 -  

19 19 9328-0-ГП 
Генеральный план. Разбивочный план, планы 

организации рельефа и земляных масс. 
То же 2001 - 2  

   Сети.      

20 20 9328-0-ТС 

Общие данные. Перекладываемые тепловые сети, 

монтажный план, профили сечения. План 

внутриплощадочной тепловой сети, камеры. 

То же 2001 - 5  

21 21 9328-0ТС1 
Общие данные. Узел управления бойлерной горячего 

водоснабжения, планы, разрезы, схемы коммуникаций. 
То же 2001 - 3  

22 22 9328-0-НВК 
Общие данные. План наружного водопровода, таблица 

колодцев. 
То же 2001 - 3  

23 23 9328-0-НЭ 
Общие данные. Генплан с сетями электроснабжения и 

слаботочного комплекса. Опросный лист. 

То же 
2002 - 3  

24 24 9328-0-НС Сводный план инженерных сетей. Лист согласований. То же 2002 - 2  

   Архитектурно-строительный раздел:      

25 25 9328-1-АР Общие данные. Ведомости отделки помещений То же 2001 - 4  
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экспликации полов, план цокольного этажа, фрагменты 

плана №1, ведомости перемычек, спецификации. 

26 26 9328-1-АР1 

Общие данные. Планы этажей разрезы, фасады, 

экспликации полов, ведомости отделки помещений, 

ведомость перемычек, спецификации элементов. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 2002 - 16  

27 27 9328-0-КЖ 
Перекладываемые тепловые сети, схема расположения 

элементов теплотрассы. 

То же 
2001 - 1  

28 28 9328-1-КЖ 

Общие данные. Планы фундамента пристройки и 

фундаментов уселения. План стен цокольной части 

фундамента пристройки, разрезы, план плит 

перекрытия, план котлована, монтажная схема 

элементов подпольных каналов. 

То же 

2001 - 11  

29 29 9328-1-КЖ1 

Общие данные. План несущих конструкций кровли, 

разрезы, схемы ферм, расположения плит и балок 

перекрытия. Схемы расположения лестниц и косоуров. 

Плиты, схемы армирования. Лестничные площадки, 

каркасы. 

То же 

2002 - 24  

   
Проект: «Корректировка корпуса по 

ул. Пушкинской, 70 в г. Харькове (Гостиница для 

аспирантов)». Шифр: 9360 

     

   Рабочий проект.      

30 30 9360 

Том 1. Пояснительная записка. Основные чертежи. 

Архитектурно-строительная, санитарно-техническая,  

технологическая и электротехническая части. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2002 43 -  

31 31 9360-0-ГП 
Генеральные планы. Планы: разбивочный, организации 

рельефа, земляных работ, разбивочных осей. 
То же 2002 - 3  

   Сети.      

32 32 9360 
Внешние инженерные сети. Проект наружных сетей к 

реконструкции нежилого здания под административное 
То же 2004 21 -  
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с пристройкой по ул. Пушкинской, 70. 

33 33 9360-0-ТС 

Общие данные. Теплоснабжение. Заглавный лист, 

транзитная тепловая сеть, план перекладывания. 

Монтажный план, продольный профиль, сечения, схема, 

разрезы. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2002 - 4  

34 34 9360-0-НВК 

Общие данные. Наружная канализация. 

Перекладываемая канализация. План, продольный 

профиль. 

То же 2002 - 3  

   Архитектурно-строительная часть.      

35 35 9360-2-АР 

Общие данные. Ведомость отделки помещений. Планы 

этажей, кровли, вентшахты разрезы, фасады, развертки 

стен, экспликация полов, спецификации. Ведомость 

перемычек. 

То же 2002 - 22  

36 36 9360-2-КЖ 

Схемы расположения и армирования фундаментов, 

расположения каркасов, расположения плит 

перекрытий, лестниц, элементов кровли. Монолитные 

участки. План котлована. 

То же 2002 - 24  

 

До опису внесено  36 (тридцять шість) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 36 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 31 (тридцять одна) 

 (числом)  (словами) 
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Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                                       Н. В. Дудник 

                       (посада,                                                                                                          підпис,                                           розшифрування підпису) 

 

Дата 11.02.2016 р. 

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                                                                              А.К. Малишева  

                                                           (посада,                                                                            підпис,                                 розшифрування підпису) 

         

Дата 11.02.2016 р.      
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Прийнято на державне зберігання 36 (тридцять шість) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з №  1 по № 36 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 31 (тридцять одна) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем  О.В. Омельковец 

(посада)                                                      (підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                                                     Л.А. Ястреб 

(посада)                                                      (підпис,                                   розшифрування підпису) 

Дата  11.03.2016 р. 

 



 

 

Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-536 Фонд Р-169 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 14 (чотирнадцять) 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  15.03.2016 р. 

 


