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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: 

«Учбовий корпус кафедри фізичного виховання». Шифр 2893, (мовою оригіналу: рос. «Учебный корпус кафедры физического воспитания». 

Шифр 2893) за 2000-2003 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. 

 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; 

 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; 
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 виготовлення та перевірка кошторисної документації. 

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

Харків на стадії: техно-робочий проект. 

 Проект: «Учбовий корпус кафедри фізичного виховання» розроблено на підставі: завдання на проектування, затвердженого Мінвузом 

УРСР на розробку індивідуального проекту №14-2/848 від 07.05.1980 р., рішення виконкому м. Харкова №524 від 23.07.80 р., архітектурно-

планувального завдання, технічних умов, виданих службами міста. Ділянка, відведена для будівництва навчального корпусу кафедри 

фізичного виховання розташований на території парку «Молодіжний» у центральній частині міста Харкова. Генеральним планом 

передбачено розміщення навчального корпусу кафедри фізичного виховання поряд з площинними спортивними спорудами ХПІ. Таким 

чином, будівництво навчального корпусу завершує формування спортивної зони Харківського політехнічного інститут (далі ХПІ) в системі 

споруд «Молодіжного» парку. 

 Проект пропонує чітке зонування паркових просторів, поділ пішохідних і транспортних потоків на майданчику. Існуючі зелені 

насадження максимально збережені. Ділянка максимально озеленена. Архітектурно-планувальне рішення дозволило максимально 

виключити можливість перетину людських потоків, повністю виключити перетин спортсменів та глядачів, а трансформація спортивних залів 

в зал - манеж отримати приміщення для проведення спортивних свят і легкоатлетичних змагань. Проект отримав Державну премію. 

Проектований корпус призначений для проведення навчально-тренувальної роботи зі студентами ХПІ, змагань з різних видів спорту. Будівля 

складається з 3-х основних видів блоків: блоку спортивних залів, басейну, побутових та допоміжних приміщень. Будівля корпусу складається 

з 3-х поверхів. На 1-му поверсі розміщені роздягальні, медпункт, кімнати відпочинку, навчальні класи, зали для спортивних ігор, спортивної 

гімнастики, важкої атлетики, боротьби, боксу, лабораторії хімічного та бактеріологічного аналізу, технічні приміщення. 

 На 2-му поверсі розміщений зал великої ванни басейну, зал для підготовчих груп, трибуни на 300 місць, викладацькі навчальні класи, 

роздягальні чоловічі і жіночі. На 3-му поверсі розминочний зал басейну, трибуни на 400 місць. У підвалі розміщені приміщення 

водопідготовки, бойлерна, тир, стрілецька галерея, склад зброї, кімната зберігання боєприпасів. 

 Проект корпусу передбачає збірні залізобетонні колони, металеві ферми перекриття. Кладка цегляних стін з силікатної цегли, цегляні 

перегородки виконані з глиняної звичайної цегли. В коридорах і вестибюлях передбачені підвісні стелі з гіпсових плит. Для зовнішнього 
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оздоблення поверхні стін застосовується вапняк, штукатурка, керамічна плитка, облицювання виконується «інкерманським» каменем. 

Внутрішня обробка - водоемульсійна та клейове забарвлення. Вікна алюмінієві. Всі дерев'яні вироби покриті безбарвним лаком. Будинок 

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

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”. 

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 

15.02.2016 р. 
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Фонд  P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-541  

 

№№ 

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: «Харківський ордена Леніна 

політехнічий інститут» 
     

   
Проект: «Учебный корпус кафедры 

физического воспитания». Шифр: 2893 
     

   Техно-рабочий проект.      

1 1 2893 
Пояснительная записка, исходные данные, 

чертежи 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1981 203 -  

2 2 2893-1-ГП  

Генеральные планы: разбивочный план 

вертикальная планировка. Картография земляных 

работ, озеленение, элементы благоустройства. 

То же 1981 - 11  

   Сети.      

3 3 2893-С2-НВК 
Общие данные. План сетей водостока, профили 

водостока. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1981 - 3  

4 4 2893-0-ТС 
Общие данные. Тепловые сети, план, продольный 

профиль, монтажный план, транзитная прокладка. 
То же 1985 - 4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 5 2893-С3- ТС 
Узел управления с бойлерной, схема 

коммуникаций. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1981 - 2  

6 6 2893-С1- НВК 
Профиль проектируемого водопровода, 

деталировка сети, таблица колодцев. 
То же 1981 - 1  

7 7 2893-С2- НВК Профиль напорного водостока. То же 1981 - 1  

8 8 2893-С1-С2-НВК 
Профиль канализации, таблица колодцев и 

спецификация материалов. 
То же 1981 - 1  

9 9 
2893-С1,С2,С3-

НВК,ТС 

План наружных санитарно-технических сетей, 

сетей электроснабжения  и слаботочного 

комплекса. 

То же 1981 - 2  

10 10 
2893-С1,С2,С3,С4-

НС 
Лист согласований. То же 1981 - 1  

11 11 2893-0-НС Сводный план сетей. То же 1981 - 1  

12 12 2893-0-С4-ЭСН 

Общие данные. Генеральный план с сетями 

электроснабжения и слаботочного комплекса. 

План-трасса внеплощадочных сетей 

электроснабжения и радиофикации, схема затяжки 

телефонного кабеля. Схема электроснабжения, 

задание заводам изготовителям на 

электрооборудование. Опросный лист. 

То же 1981 - 8  

13 13 2893-0-НЭ 

Общие данные. Генплан с сетями 

электроснабжения и слаботочного комплекса. 

План-трасса внеплощадочных сетей 

электроснабжения, радиофикации, схема затяжки 

телефонного кабеля. 

То же 1985 - 8  

   Архитектурно-строительная часть.      

14 14 2893-1-АР Общие данные. 
«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 
1981 51 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 15 2893-1-АР 

План разбивочных осей, фасады, фрагменты 

фасадов, планы этажей, кладочные планы, планы 

кровли и подвала, детали кровли, вентшахты, 

разрезы. Мозаичные полы, узлы облицовки, 

подвесные потолки, трибуны. Лестницы, узлы 

ограждения, развертки стен спортивных залов, 

узлы облицовки, фрагменты фасадов, 

аксонометрия. Выделение пускового комплекса. 

«УКРГИПРОУЗ» 

г. Харьков 

1981, 

1986 
- 43  

16 16 2893-1-КЖ 

Общие данные. Маркировочная схема 

фундаментов и фундаментных балок, блочных 

стен. План подземного хозяйства, фундаменты 

под оборудование, конструкции фундаментов. 

Конструкции монолитных диафрагм жесткости. 

Маркировочная схема элементов каркаса, 

прогонов и перемычек. Монолитные участки, 

план венткамеры. Конструкции лестниц. 

Маркировочные схемы плит перекрытия. 

Спецификация к схеме расположения элементов 

перекрытий и покрытия. Крепление столбов, 

монолитные участки. Спецификации элементов к 

маркировкам фундаментых балок, блочных стен, 

подземного хозяйства по пусковым комплексам. 

То же 

1981, 

1984, 

1986 

- 59  

 

 

До опису внесено   16 (шістнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  
 

з №  1 по № 16 у тому числі: 
 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 
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Графічних од. зб. 14 (чотирнадцять) 

 (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. 



10 

 

 

Прийнято на державне зберігання 16 (шістнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 16 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 14 (чотирнадцять) 

 (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 08.03.2016 р. 



 

 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-541 Фонд  Р-169 

 

 

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 15.03.2016 р. 

 


