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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: «Будівля Харківської обласної філармонії в м. Харкові». Шифр 9010, (мовою оригіналу: рос. «Здание Харьковской областной 

филармонии в г. Харькове». Шифр 9010) за 1990-1992 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; 
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 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: «Будівля Харківської обласної філармонії в м. Харкові». Будівля Харківської обласної філармонії знаходиться на розі вулиць 

Сумської та Донець-Захаржевського, що є центром міста. Будівництво філармонії було запроектоване згідно з рішенням УКБ 

Міськвиконкому м. Харкова № 255 від 31.10.1988г. і завдання на проектування 1989 р., акту попереднього погодження розміщення об'єкта, 

виданого управлінням містобудування та архітектури від 20.01.1989г. У чотириповерховій будівлі філармонії запроектовані наступні 

приміщення: перший поверх - адміністративні та господарські приміщення, каси, буфет. Другий поверх - концертний зал, хори, ложі, 

прогулянкові тераси. Третій поверх - балкони, світлоапаратні. Четвертий поверх - другий рівень фойє, балкони залу, звукоапаратна і технічне 

приміщення. Зовнішні поверхні стін відбуваються травертином. В обробці фасадів використовувалися камені поліровані, рифлені, під скелю. 

Заповнення каркасів вітражів, вікон, балконних дверей здійснювалося листовим термічним полірованим теплопоглащающім склом з 

бронзовим відтінком. Заповнення внутрішніх каркасів вітражів здійснювалося вітринним склом, вікон-полірованим віконним склом. 

Алюмінієві поверхні покриті під колір старої бронзи. Внутрішню обробку приміщень виконано плитами з травертину. В обробці інтер'єрів 

використовувалися камені, лицьова поверхня яких має наступні фактури :поліровану, рельєфну, скелі. Дерев'яні частини облицьовані 

струганим шпоном твердих порід. Особлива увага приділялася пластиці фасадів та органічного злиття нових форм зі старою забудовою. 

Форма залу і розташування місць у партері та на балконі вибиралася з умови найкращих акустичних характеристик і комфорту для глядачів. 

Будинок обладнаний холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, опаленням, вентиляцією, електропостачанням, 

телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізацією. 

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

комплектування архіву на 2016 рік”. 
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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  № 1-539  

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Приміт

ки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Харківська обласна філармонія в 

м. Харкові». 
     

   
Проект: «Здание Харьковской областной 

филармонии в г. Харькове». Шифр: 9010. 
     

   Рабочая документация.      

   Генеральные планы.      

1 1 9010-0-ГП 

Схема сноса зданий на площадке строительства и 

разборка стен подвалов сносимых зданий и старого 

здания филармони. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1990 - 2  

2 2 9010-0-ГП1 Разбивочный план и план координационных осей. То же б/д - 2  

3 3 9010-0-ГП2 

План расположения зданий и сооружений. План 

организации рельефа и земляных масс. 

Благоустройство. 

То же 1992 - 4  

   Сети.      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 4 9010-0-НВК 
Общие данные. План сетей водопровода, канализации, 

профили водопровода, канализации. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1990 - 4  

5 5 9010-0-ТС1 
Общие данные. Внеплощадочная тепловая сеть, план, 

продольный профиль, камеры, детали. 
То же 1990 - 3  

6 6 9010-0-ТС2 

Общие данные. Внеплощадочная перекладываемая 

тепловая сеть. План. Продольный профиль, камера УТ-

1, детали, транзитная прокладка теплопроводов по 

подвалу филармонии. ЦТП с бойлерной, планы, 

разрезы, схема коммуникаций. 

То же 1991 - 6  

7 7 9010-0-НЭ 

Общие данные. Генеральные планы с сетями 

электроснабжения и слаботочного комплекса. План-

трасса сетей электроснабжения и радиофикации. План-

трасса внеплощадочных сетей электроснабжения. 

То же 1990 - 8  

8 8 9010-1-ЭП.ВМ Ведомость потребности в материалах. То же 1990 2 -  

   Архитектурно-строительный раздел      

9 9 9010-1-АР 

Общие данные. Планы этажей, разрезы, фасады, 

фрагменты фасадов и планов, развертки стен, сечения, 

узлы, спецификация. 

То же 1992 - 42  

10 10 9010-1-АИ 

Общие данные. Ведомость отделки помещений. Схема 

расположения элементов облицовки. Развертки стен, 

фрагменты облицовки. Ведомость отделочных камней. 

Рисунки полов. 

То же 1992 - 13  

11 11 9010-1-КЖ1 Схемы расположения свай, разрезы. То же 1992 - 3  

12 12 9010-1-КЖ2 

Общие данные. Фундаменты, схемы расположения 

фундаментов, развертки стен подвала, расположения 

теплотрассы и подпольных каналов, расположения 

элементов трансформаторной подстанции. Ростверки. 

То же 1992 - 22  

13 13 9010-1-КЖ3 
Общие данные. Перекрытия. Схемы расположения 

элементов перекрытий, расположения опорных 
То же 1992 - 64  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подушек. Монолитные участки: балки, рамы. 

Спецификации. Витражи, схемы расположения 

элементов витражей, подвесного потолка, конструкции 

фахверковых перегородок. 
 

До опису внесено   13 (тринадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 13 у тому числі:  
 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 12 (дванадцять) 

 (числом)  (словами) 

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 13 (тринадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з № 1 по № 13 у тому числі:  

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 12 (дванадцять) 

 (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 10.03.2016 р. 



 

 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-539 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. 

 


