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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 - лабораторний корпус з прибудованою казармою Харківського вищого військового командного училища 

ім. М. І. Крилова». Шифр 2648, (мовою оригіналу: рос. «Учебно - лабораторный корпус с пристроенной казармой Харьковского высшегого 

военно командного училища им. Н. И. Крилова». Шифр 2648) за 1979-1988 рр., згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація 

яких підлягає внесенню до складу НАФ України» (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 03 від 31.03.1986 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 переіменування: 

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; 



4 
 

 

 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: робоча документація.. 

Проект: «Учбовий - лабораторний корпус з прибудованою казармою Харківського вищого військового командного училища 

ім. М. І. Крилова» виконаний на підставі завдання на проектування, затвердженого заступником Міністра оборони СРСР і заступника 

Міністра оборони СРСР по будівництву розквартировування військ від 27 липня 1978г., листи ХВВКУ№ 150/40 від 29 травня 1979г., 

завдання в/ч 26300, в/ч74105.  

Будівля учбово-лабораторного корпусу знаходиться в м. Харкові в парковій зоні по вул. Динамівській. На раніше забудованому 

майданчику проектується будівля казарми. Будівля учбово-лабораторного корпусу з прибудованою казармою призначена для розміщення в 

ньому спеціальних кафедр, аудиторного фонду, також житлових приміщень для курсантів училища. Передбачається розміщення нижче 

перерахованих факультетів і їх підрозділів: факультет №4, кафедри 42-45, обслуговуючі приміщення, буфет на 36 посадочних місць. До 

складу корпусу також входить аудиторний фонд, що складається з двох аудиторій на 180 місць і трьох на 120 місць, обчислювальний центр та 

спецкласи дисплеїв. Казарма на 520 місць з допоміжними приміщеннями. У основу архітектурно-планувального рішення об'єкту покладений 

принцип чіткого виявлення функціональної структури технологічного процесу, компактність планувального рішення, забезпечені найкоротші 

і зручні внутрішні зв'язки, а так само органічність об'ємного і конструктивного рішення для зручного проживання курсантського складу 

військового училища, нормальну роботу усіх допоміжних служб. Будівля обладнана холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією, 

газопостачанням, опалюванням, вентиляцією та електропостачанням, телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізацією, телебаченням. 

Інженерні рішення не мають аналогів в практиці будівництва вищих військових училищ. Зовнішня обробка учбово-лабораторного 

корпусу і казарми з навісних керамзитобетонных панелей, частково з силікатної модульної цеглини, з червоної (глиняної звичайної цеглини). 
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Зовнішня обробка стінних панелей-фактурний шар на білому цементі з мармуровою крихтою, Колони, зовнішні сходи, цоколь облицьовувати 

полірованими гранітними плитами. Внутрішня обробка-цегляна кладка під штукатурку і облицювання. Перегородки великопанельні 

гіпсобетонні, частково використовується керамічна плитка, пола мозаїчна (терраццо). У деяких приміщеннях закладені знімна технічна 

підлога (фальшпідлога), а також антистатичний лінолеум. 

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 

02.03.2016 р. 
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Фонд  P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-542  
 

№№ 

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: «Харківське вище військове командне 

училище ім. М. І. Крилова» 
     

   
Проект: «Учебно-лабораторный корпус с 

пристроенной казармой». Шифр: 2648 
     

   Рабочая документация.      

1 1 2648 

Освидетельствование состояния строительства учебно- 

лабораторного корпуса Харьковского высшего военного 

командного инженерного училища. Заключение. 

 1981 26 -  

   Генеральные планы.      

2 2 2648-0-ГП 
Генплан, вертикальная планировка, картограмма 

земляных работ, озеленение. 
 1980 - 4  

   Сети.      

3 3 2648-С1-НВК 
Профили перекладываемого и проектируемого 

водопровода, деталировка сети, таблица колодцев. 
 б/д - 3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 4 
2648-К-С2-

НВК 

План канализации и водостока. Профиль канализации и 

водостока, таблица колодцев. 
 1981 - 2  

5 5 2648-С3-ТС 

Реконструкция тепловых сетей: Общие данные, 

монтажный план, камера, подключения, продольные 

профили, сечения каналов, компенсаторные ниши. Узлы 

управления № 2,3,4,5. Транзитная прокладка 

трубопроводов по подвалу комплексного здания. ЦТП, 

план и разрезы, схема коммуникаций. 

 1980 - 11  

6 6 2648-НСТ-3 
План водопроводных перемычек на площадке 25-ой 

насосной станции. 
 1979 - 1  

7 7 
2648-С1, С2, 

С3, С4-НС 
Сводный план инженерных сетей с согласованиями.  1982 - 2  

8 8 2648-ЭЛ-0-НЭ 

Общие данные. План-трасса к подстанциям «Нагорная» 

и к ТП. Опросный лист. Схема электроснабжения. Расчет 

нагрузок. 

 1986 - 13  

9 9 
2648-0-С4-

ЭСН 

Общие данные. Генеральный план с сетями 

электроснабжения и слаботочного комплекса. План-

трасса внеплощадочных сетей электроснабжения. 

Наружного освещения. Схема электроснабжения, 

опросный лист. 

 1983 - 11  

   Архитектурно-строительный раздел.      

10 10 2648-А0-АР Общие данные.  1980 20 -  

11 11 2648-А0-АР 

План подвала, разрезы, планы этажей с 1-го до 14-го, 

технический этаж, план кровли, разрезы фасады, 

фрагменты планов, фасадов. Планы и конструкции 

входов, фрагменты планов шахт спаренных перегородок. 

Вентшахты, подвесные потолки. Конструкции 

амфитеатра аудиторий на 120 и 180 мест, интерьеры, 

планы мозаичного пола. Детали кровли, вентшахты на 

 
1980, 

1981 
- 72  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

крыше, мусоропровод. Ведомость отделки помещений, 

шкаф пожарных кранов, трансформаторная подстанция. 

Ведомость перемычек заполнение оконных проемов, 

дверей, ворот. Спецификация дверных блоков, панелей, 

перегородок. Ограждение лестниц. Венткамера. 

Жалюзийные решетки, детали облицовки гранитом. 

Благоустройство территории. 

12 12 2648-Б-АР Общие данные.  1981 14 -  

13 13 2648-Б-АР 

План подвала и техподполья. Планы с 1-го по 5-ый этаж, 

план чердака, кровли. Вентшахты, разрезы, фасады. 

Фрагменты планов. Планы и разрезы по вентканалам. 

Порядовки кирпичной кладки вентканалов. Детали 

крепления венткоробов. Ограждение мест чистки 

оружия. Блоки пристенных шкафов. Облицовка цоколя 

гранитом, жалюзийные решетки, охранные решетки, 

стеклянная перегородка. Ведомости перемычек и 

заполнения проемов, спецификации. Трибуна, план, 

фасады, разрезы, облицовка пристроенной трибуны, 

декоративные решетки, спецификации. 

 

1981, 

1982, 

1988 

- 28  

14 14 2648-Б-КЖ Общие данные.  1982 11 -  

15 15 2648-Б-КЖ 

Схема расположения свайных фундаментов, 

фундаменты, схема расположения элементов, сечения, 

развертки стен подвала, ростверк монолитный 

ленточный. Каркас, ведомость элементов,  схема 

расположения колонн и ригелей, покрытий и 

перекрытий, развертки, крепления к колоннам 

кирпичной кладки. Монолитные участки, пояса. 

Лестница. Детали усиления плит под вентшахты. Схемы 

расположения элементов конструкций подвесных 

потолков, витраж, ограждение балконов. 

 
1981, 

1982 
- 29  

16 16 2648-А0-КЖ1 Общие данные. Фундаменты, маркировочная схема,  1980- - 18  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

развертки стен подвала, спецификации стен подвала, 

пояса стойки. Монолитный фундамент, армирование 

тумб, плит. Маркировочный план каркасов. План 

арматурной сетки, опалубка армирование монолитных 

диафрагм. Маркировочный план перекрытия. 

Фундаменты, сваи. 

1982, 

1984 

 

До опису внесено   16 (шістнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 16 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 4 (чотири)  

 (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 02.03.2016 р.  

Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                                                                              А.К. Малишева  

 (підпис,             розшифрування підпису) 

Дата 02.03.2016 р.  
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Прийнято на державне зберігання 16 (шістнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 16 у тому числі: 

 
 

Текстових од. зб. 4 (чотири) 

 (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  І.А. Купавцева 

(посада) (підпис,                    розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 07.04.2016 р. 



 

 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-542 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 08.04.2016 р. 

 


