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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 Полтавського факультету Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого». Шифр 9361, (мовою 

оригіналу: рос. «Здание Полтавского факультета Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого». Шифр 9361) за 

2002-2003 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. 

 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 «Полтавський факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого» розроблений на підставі завдання 

на проектування НЮАУ в 2002 р., Рішення Полтавського Міськвиконкому № 285 від 22.09.2002г., Паспорта проекту, виданого 10.12.2002 р., 

Технічних умов виданих службами міста. Майданчик будівництва Полтавського факультету НЮАУ розміщена в сформованому історичному 

центрі м. Полтави по проспекту Первомайському, 14. Ділянка будівництва межує з майданчиком музею авіації та космонавтики, 2-х 

поверховим житловим будинком, житловою забудовою. В основу архітектурно-планувального рішення, комплексу покладено принцип 

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

внутрішні зв'язки, а так само органічність. У процесі проектування були виконані варіанти об'ємно-планувальних рішень комплексу 

Полтавського факультету НЮАУ, на підставі яких був обраний екологічний і функціонально виправданий варіант. Комплекс будівлі органічно 

вписався в ансамбль історичного центру м. Полтави. Архітектурний образ будівлі вирішено на контрастному поєднанні кам'яного масиву 

існуючого і гранично легені з тонким вітражним малюнком нової прибудови. Проект нагороджений Дипломом «Полтавська марка», 

переможець конкурсу за краще будівля і споруда, за високу якість проектування в Україні в 2004 р. Зовнішня обробка стін-штукатурка в 

поєднанні зі скляними панелями. Внутрішнє оздоблення стін і стель у приміщеннях будинку виконана з негорючих матеріалів природного 

каменю та алюмінію. Проектом передбачені наступні розміщення основних приміщень: 

На цокольному поверсі розміщено книгосховище, спортивний зал з побутовими приміщеннями, буфет на 50 місць. На першому 

поверсі розташовані: бібліотека, аванзал, читальний зал. На другому поверсі розташовані навчальні кабінети кафедр, адміністративні 

кабінети. На 2 поверсі нової забудови відведено під актовий зал, аудиторії, реакріацію. Надбудований 3 поверх над існуючим корпусом 

зайнятий навчальними кабінетами кафедри правових дисциплін. На 4 поверсі розташовуються комп'ютерні зали та навчальні кімнати. 
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Будівля обладнується 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”. 

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 

14.03.2016 р. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ P-169 

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-543 

  

№№ 

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: «Полтавський факультет Національної 

юридичної академії України ім. Ярослава 

Мудрого». 

     

   
Проект: «Здание Полтавского факультета 

Национальной юридической академии Украины 

им. Ярослава Мудрого». Шифр: 9361 

     

   Эскизный проект       

1 1 9361 Том. Реконструкция и пристройка корпусов.  2002 25 -  

   Рабочий проект.      

2 2 9361 Том 1. Заключение о техническом состоянии здания.  2002 11 -  

3 3 9361 
Том 3. Пояснительная записка, исходные данные для 

проектирования.  
 2003 92 -  

4 4 9361-0-ГП Генеральные планы: Общие данные. План  2003 - 5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9361-0-ГП1 расположения  зданий и сооружений, планы 

организации рельефа, земляных масс, благоустройство 

и озеленение, снос деревьев. 

   Сети.      

5 5 9361-0-НВК 
План подготовки территории. Демонтаж 

существующей канализации. 
 2002 - 1  

6 6 9361-0-НВК 

Общие данные. Наружные сети водопровода и 

канализации. План. Профиль внутриплощадочного 

водопровода. Внеплощадочные колодцы В2-В4. 

Таблица колодцев. Профиль внутриплощадочной 

канализации. 

 2003 - 4  

7 7 9361-0-НС 
Наружные сети. Сводный план инженерных сетей. 

Лист согласований.  
 2003 - 2  

8 8 9361-0-НЭ 

Общие данные. Схемы питающих сетей. Генплан с 

сетями электроснабжения, наружного освещения и 

слаботочного комплекса. План-трасса кабельной 

линии. 

 2003 - 5  

   Архитектурно-строительный раздел.      

9 9 9361-1-1
А
-АР 

Общие данные. Экспликации полов, спецификация 

материалов. План техподполья, ведомость перемычек, 

планы цокольного этажа, техподполья, фрагменты 

планов, сечения  перемычек. Детали утепления стен. 

Ведомости отделки помещений. 

 2003 - 8  

10 10 9361-1-1
А
-АР1 

Общие данные. Спецификации материалов. Планы 

этажей, кладочные планы, кладочные планы фасадов, 

разрезы. Планы разборки перегородок, развертки стен, 

сечения, утепления. 

 2003 - 24  

11 11 9361-1-1
А
-АР2 

Общие данные. Спецификации материалов. Планы 

этажей, фрагменты планов. Фасады экспликации 
 2003 - 23  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

полов, разрезы, витражи, оконные заполнения, 

спецификации, облицовки гранитными плитами 

цоколя. План подвесного потолка, план кровли. 

Ведомость отделки помещений. План кровли, шахты 

лифтов, декоративные решетки, сечения. 

12 12 9361-1-1
А
-АР3 

Общие данные. Спецификации материалов. 

Ведомость перемычек. Планы этажей, кровли, 

фасады, разрезы, лестницы. Экспликации полов, 

подвесные потолки, оконные заполнения, ведомость 

отделки помещений, сечения. 

 2003 - 30  

13 13 9361-1-1
А
-КЖ 

Общие данные. Схемы расположения нижних сеток 

армирования фундаментной плиты, сечения, 

конструкции сердечников, выпуски монолитных ж/б 

колонн. Схемы расположения элементов стен подвала. 

Схемы расположения элементов монолитного пояса. 

Схемы расположения элементов лестницы, колонн 

каркаса, перекрытий, покрытий, армирования 

кирпичных стен. Свайное основание. 

 2003 - 69  

14 14 9361-1-1
А
-КЖ2 

Общие данные. Схемы расположения элементов 

перекрытия, спецификации, узлы, сечения. 

Перекрытия, схемы расположения несущих 

конструкций, монолитного пояса, элементов 

перекрытий, покрытий, лестниц, фундаменты под 

лестницу, схемы расположения фундаментов. 

Конструкции металлических перемычек. Схемы 

расположения кровельных панелей. Лестницы. 

 2003 - 34  

 

До опису внесено  14 (чотирнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  
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з №  1 по № 14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 11 (одинадцять) 

 (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 14.03.2016 р. 

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                                                                              А.К. Малишева  

                                                           (посада,                                                                            підпис,                                 розшифрування підпису) 

         

Дата 14.03.2016 р. 
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Прийнято на державне зберігання 14 (чотирнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з №  1 по № 14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 11 (одинадцять) 

 (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 

08.04.2016 р. 

 



 

 

Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-543 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 

11.04.2016 р. 

 

 


