
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ «УКРДІПРОУЗ», 

М.ХАРКІВ 

 
 

 

 

 

Ф О Н Д   Р-169 

Група-комплекс №   1-540 

 О П И С   № 1 

за 2000 - 2003 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2 0 1 6 



2 

 

З М І С Т 

 

Передмова............................................................................................................................................................................................................  Стор. 3-6 

  

Комплекс: «Харківська обласна прокуратура».  

  

Проект: «Пристройка к корпусу по ул. Богдана Хмельницкого, 4 в г. Харькове». Шифр: 9312................................................................. Стор. 6-8 

  

Аркуш-засвідчувач............................................................................................................................................................................................. стор.8-9 



3 

 

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 до корпусу по вул. Богдана Хмельницького, 4 в м. Харкові». Шифр 9312, (мовою оригіналу: рос. «Пристройка к 

корпусу по ул. Богдана Хмельницкого, 4 в г. Харькове». Шифр 9312) за 2000-2003 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, 

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; 
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 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: робочий проект. 

Проект: «Прибудова до корпусу по вул. Богдана Хмельницького, 4 в м. Харкові». Головний корпус обласної прокуратури побудований 

в 1912 р. і є пам'яткою архітектури. Проект розроблений на підставі завдання на проектування прибудови до корпусу обласної прокуратури 

по вул. Богдана Хмельницького, 4, затвердженого прокурором Харківської області 21.06.1999 р. В основу генерального плану покладена ідея 

створення єдиного комплексу, що складається з об'єктів пов'язаних між собою переходами і обмежують простір внутрішнього подвір'я 

Харківської обласної прокуратури. Проектована прибудова корпусу завершує композиційну ідею забудови. В об'ємно-планувальному рішенні 

прибудова являє собою п'ятиповерховий корпус, пов'язаний переходами з існуючими будівлями, фасади прибудови також пов'язані з 

існуючими будівлями та вирішені в стилі споруди початку ХХ століття. Будинок обладнаний холодним та гарячим водопостачанням, 

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

 Благоустрій території передбачає максимальне збереження існуючих зелених насаджень та озеленення скверу вздовж пер. Шота 

Руставелі. У п'ятиповерховій будівлі обласної прокуратури перший поверх займають приміщення технічного призначення, ремонтні зони 

службових автомобілів, на 2, 3, 4-му поверхах розташовані приміщення оперативних працівників, АГЧ, архів, на п'ятому поверсі - кімнати 

для приїжджих, бібліотека. В основу архітектурно-планувального рішення об'єкта обласної прокуратури покладено принцип чіткого 

виявлення функціональної структури технологічного процесу, компактність планувального рішення, що забезпечує найкоротші і зручні 

внутрішні зв'язки, а так само органічність об'ємного і конструктивного рішення. 

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 та 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 

15.02.2016 р. 
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Фонд P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-540  

 

№№ 

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: «Харківська обласна прокуратура в  

м. Харкові» 
     

   
Проект: «Пристройка к корпусу по ул. Богдана 

Хмельницкого, 4 в г. Харькове». 

Шифр: 9312 

     

   Рабочий проект.      

1 1 9312 
Том 1. Пояснительная записка, исходные данные для 

проектирования. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2002 22 -  

2 2 9387гр. 
Том. Градостроительное обоснование строительства 

пристройки к корпусам областной прокуратуры. 
То же 2003 14 -  

3 3 9312-0-ГП 
Генеральные планы: разбивочный план, план 

организации рельефа, план благоустройства. 
То же 2000 - 3  

   Сети.      

4 4 9312-0-НВК 
План внутриплощадочного водопровода, продольные 

профили, колодец. 
То же 2000 - 2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 5 9312-0-НВК1 
Внутриплощадочная канализация, план, профиль, 

таблица колодцев. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2000 - 3  

6 6 9312-0-НВК2 
Перекладываемый водопровод. План, продольный 

профиль. 
То же 2000 - 2  

7 7 9312-0-НЭ План — трасса выноса КЛ1.0кв. Спецификация. То же 2000 - 1  

8 8 9312-0-НЭ1 

Общие данные. Генплан с сетями электроснабжения и 

слаботочного комплекса. Опросный лист для заказа 

панелей. 

То же 2000 - 3  

9 9 9312-0-НС Сводный план инженерных сетей. То же 2000 - 1  

   Архитектурно-строительная часть.      

10 10 9312-1-АР 

Общие данные. План подвала, кладочный план подвала, 

развертки стен, фрагмент плана, облицовка цоколя 

гранитом, фрагмент фасада, спецификации. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2000 - 6  

11 11 9312-1-АР1 

Общие данные. Ведомости перемычек, спецификации. 

Планы этажей, фрагменты планов, план кровли, 

фасады, конструкции шахты лифтов, развертки стен, 

фрагменты фасадов Конструкции крыльца главного 

входа, наружной лестницы, окна, конструкции 

воздухозаборной шахты, перемычки в стене. 

Противопожарные двери, монолитный участок. 

То же 2000 - 33  

12 12 9312-1-ПО Паспорт окраски. То же 2000 4 -  

13 13 9312-1-КЖ 

Общие данные. Схемы расположения свай, элементов 

ленточных фундаментов, конструкции монолитного 

железобетонного ростверка, конструкции свай, план 

разбивки осей. 

То же 2000 - 7  

14 14 9312-1-КЖ1 

Общие данные. Схема расположения элементов 

блочных стен, развертки, сечения, спецификации. 

Схемы расположения элементов перекрытия, 

монолитный участок. 

То же 2000 - 8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 15 9312-КЖ2 

Общие данные. Схемы расположения элементов 

перекрытий Монолитные участки, конструкции 

монолитных участков. Узлы, спецификации. Лестницы,  

схемы расположения элементов лестниц, 

спецификации, металлоконструкции перехода, 

металлоконструкции шпиля, конструкции монолитного 

пояса. Металлоконструкции козырька и покрытия 

лестницы, конструкции воздухозаборного канала. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
2000 - 37  

 

До опису внесено   15 (п'ятнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 15 у тому числі: 
 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (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 15.02.2016 р. 
 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства А.К. Малишева  

(посада, підпис,                                 розшифрування підпису) 
 

Дата 15.02.2016 р. 
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Прийнято на державне зберігання 15 (п'ятнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 15 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (два) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 13 (тринадцять) 

 (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  Н.В. Ларіна 

(посада) (підпис,                                        розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                                      розшифрування підпису) 

 

Дата 11.03.2016 р. 



 

 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-540 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. 

 


