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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 

проектом: «Прибудова та реконструкція будівлі ЦУМу і ХІПІ». Шифр 9089, (мовою оригіналу: рос. «Пристройка и реконструкция здания 

ЦУМа и ХИПИ». Шифр 9089) за 1992-1995 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. 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, 

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. В стінах інституту склався 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; 



4 

 

 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: робоча документація. 

 Проект: «Прибудова та реконструкція будівлі ЦУМа і ХІПІ», робоча документація розроблена відповідно до завдання на проектування 

директора ЦУМа. Будівля центрального універмагу відноситься до ранньої будівлі, яка розташована в центральній історичній частині міста, 

на куті площ Рози Люксембург та Пролетарської. Ця зона є історичним ядром міста з підвищеною інтенсивністю пішохідного та  

транспортних потоків загальноміського значення, насичена великою кількістю навчальних, наукових, суспільних, соціальних та торгових 

об'єктів. Тильна сторона будівлі використана, щоб не порушити існуючий образ будівлі. Складний рельєф проектом було успішно вирішено. 

Були проведені натурні дослідження і розкриття схилу біля ЦУМу. Проект розроблений для провадження робіт у літній час, стіни виконані з 

одинарної силікатної цегли з розшивками, перекриттями, перегородками. Встановлені алюмінієві віконні блоки, утеплювач підлоги всіх 

поверхів і горищного перекриття - насипний керамзит. Ступінь вогнестійкості будівлі - 11. Для прибудови нової будівлі до існуючого ЦУМу 

необхідно знесення одноповерхових будівель між будівлею універмагу і хімічним корпусом ХІПІ. П'ятиповерхову будівлю ЦУМу складають 

наступні відділи: торгові, демонстраційні, роздаткові зали, комори різного призначення, комерційні, юридичні, плановий відділи, кімнати 

відпочинку і емоційного розвантаження, адміністративні кабінети, зимовий сад, медичні кабінети. В основу архітектурно-планувального 

рішення ЦУМу покладено принцип чіткого виявлення, функціональної структури технологічного процесу, компактність планувального 

рішення, що забезпечує найкоротші і зручні внутрішні зв'язки,а також органічність об'ємного і конструктивного рішення. Будинок 

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

телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізацією. В результаті внесених змін будівля в цілому стала виглядати більш цільною та 

естетичною спорудою. 

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

12.02.2016 р. 
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Фонд  P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-538  

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі-

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Центральний Універмаг в 

м. Харкові». 
     

   
Проект: «Пристройка и реконструкция здания 

ЦУМа и ХИПИ». Шифр:9089 
     

   Рабочая документация.      

   Сети.      

1 1 9089-0-НВК Общие данные. План выноса сетей канализации. 
«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1992 - 2  

2 2 9089-0-ТС 

Общие данные. ЦТП с бойлерной. Планы, разрезы, 

фундамент под насос, схема коммуникаций. 

Транзитная прокладка труб по подвалу. 

То же 1995 - 4  

3 3 9089-0-НЭ 
Общие данные. Схема электроснабжения. Вынос 

существующих сетей электроснабжения. 
То же 1992 - 2  

   Архитектурно-строительная часть.      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 4 9089-2-АР2 

Общие данные. Сечения, фасады, фрагменты 

фасадов, спецификации, ведомость отделки 

помещений, полов, кровли, перемычек, фрагменты 

планов, строительная часть лифтов. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1995 - 34  

5 5 9089-2-АР3 Общие данные. Чертежи, данные для заказа лифтов.  1995 - 6  

6 6 9089-2-АР4 Общие указания.  1995 - 1  

7 7 9089-2-КЖ 

Общие данные. Котлован. Фундаменты свайные, 

разрезы, спецификация, конструкции свай, 

ленточный ростверк. 

То же 1995 - 5  

8 8 9089-2-КЖ1 

Общие данные. Ленточные ростверки, подвал 

монолитный, фундаменты, спецификации, схемы 

расположения элементов фундаментов, подпольных 

каналов, перекрытие, монолитный участок. 

То же 1993 - 19  

9 9 9089-2-КЖ 2 

Общие данные. Каркасы, схемы расположения 

элементов каркаса. Перекрытия, схемы расположения 

элементов перекрытия. Монолитные перекрытия. 

Схемы расположения элементов лестниц. 

Монолитные рамы, витражи, схемы расположения 

элементов витражей. 

То же 1995 - 61  

 

До опису внесено   9 (дев'ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  
 

1 

 

по № 
 

9 

 

у тому числі: 

 

 
Текстових од. зб. - (-)  

 (числом)  (словами)  

Графічних од. зб. 9 (дев'ять)  

 (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 12.02.2016 р. 

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства А.К. Малишева  

                                    (посада,                                                                           підпис,                                 розшифрування підпису) 

         

Дата 12.02.2016 р.      
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Прийнято на державне зберігання 9 (дев'ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 9 у тому числі:  

 

Текстових од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 9 (дев'ять) 

 (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  І.А. Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 03.03.2016 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-538 Фонд Р-169 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев'ять) 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. 

 


