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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 

проектами: «Кафедра мистецтвознавства». Шифр 9356, (мовою оригіналу: рос. «Кафедра искусствоведения». Шифр 9356) за 2003 р., 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; 

 проекти нових будівель суспільного призначення; 

 учбові та лабораторні корпуси, актові та спортивні зали, їдальні, школи, гуртожитки, молодіжно-розважальні центри та ін.; 
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 проекти реконструкції і ремонт споруд; 

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

на стадії: робоча документація. 

 Проект «Кафедра мистецтвознавства» розроблений на підставі рішення Полтавського міськвиконкому від 27.05.2002 р, завдання на 

проектування від 15.09.2002 р., паспорта об'єкта і технічних умов, виданих службами міста Полтави. Майданчик будівництва розміщений в 

північній частині комплексу аграрної академії та знаходиться в безпосередній близькості до студентських гуртожитків. Корпус кафедри 

мистецтвознавства розташований в зеленій зоні інституту. Будівля кафедри мистецтвознавства вписується в навколишнє середовище і є 

студентським центром для занять і відпочинку студентів та молоді. Архітектурна композиція будівлі вирішена з урахуванням зорового 

сприйняття як окремих точок, так і з близької відстані. Будівля корпусу кафедри мистецтвознавства 2-х поверхова, передбачені наступні 

підрозділи: навчальний зал з естрадою, кабінет завідувача кафедри, викладацькі, навчальні кабінети, комори для музичних інструментів і 

меблів, господарські приміщення, кімнати охорони, радіовузол, диспетчерська, підсобні приміщення. 

Будівля обладнана холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, опаленням, вентиляцією і 

електропостачанням, телефонізацією, пожежною і охоронною сигналізаціями. Зовнішнє оздоблення будівлі: блоки бетонні, стіни цегляні із 

силікатної модульної цегли. Вікна дерев'яні з подвійним склінням, вітражі алюмінієві, підлоги мозаїчні. Внутрішнє оздоблення з кам'яної 

штукатурки типу «Байрамекс», мастична фарбування. Благоустрій ділянки вирішено з урахуванням сформованих умов паркової зони 

інституту, системою зелених насаджень і зручності зв'язку з іншими підрозділами. 

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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Фонд  P-169  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-544  

 

№№ 

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: «Полтавська державна аграрна академія»      

   
Проект: «Кафедра искусствоведения». 

Шифр 9356 
     

1 1 9356 Пояснительная записка, чертежи, исходные данные.   2003 79 -  

2 2 9356-0-ГП 

Генеральные планы. Общие данные. План расположения 

зданий и сооружений. Благоустройство. План организации 

рельефа, земляных масс, сносимых деревьев, разбивочных 

осей. 

 2003 - 4  

3 3 9356-0-НВК 

Общие данные. Наружные внутриплощадочные сети 

водопровода и канализации. План. Продольный профиль 

водопровода и канализации. Таблицы колодцев. 

 2003 - 3  

4 4 9356-0-ТС 

Общие данные. Наружные внутриплощадочные тепловые 

сети. План. Продольный профиль, монтажный план, 

сечения, узел управления, план, разрезы. 

 2003 - 4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 5 9356-0-ЭКН 

Общие данные. Однолинейная  схема питающих сетей, 

учет электроэнергии. Генплан с сетями электроснабжения 

и наружного освещения. План-трасса кабельной линии. 

 2003 - 4  

   Архитектурно-строительная часть:      

6 6 9356-1-АР 

Общие данные. Ведомость отделки помещений, 

экспликация помещений, экспликация отверстий ниш, 

каналов. План техподполья, теплопункта водомерного 

зала, фасады, разрезы, фрагменты лестниц, ведомость 

перемычек, экспликация полов, детали утепления стен и 

перегородок. 

 2003 - 10  

7 7 9356-1-АР1 

Общие данные. Планы этажей, разрезы, фасады, 

фрагменты наружных лестниц, санузлов. Ведомость 

перемычек, сечения, экспликации полов, спецификации 

изделий, витражи, детали полов. Ведомости отверстий, 

сечения, ведомость отделки помещений, лестницы, 

подвесные потолки. 

 2003 - 27  

8 8 9356-1-ПО Паспорт отделки фасадов и интерьеров.  2003 3 -  

9 9 9356-1-КЖ1 

Общие данные. Усиление плиты бассейна, свайное поле, 

буронабивные сваи. Схемы расположения элементов  

монолитных ростверков, узлы, сечения, спецификации.  

Схемы расположения элементов перекрытия, блочные 

стены, несущий металлический каркас, общие указания, 

техническая спецификация. Схема расположения 

элементов фундаментов, плит, конструкции, монолитного 

пояса, монолитных плит. 

 
2003 

 
- 21  

10 10 9356-1-КЖ2 

Общие данные. Cхемы расположения элементов 

перекрытия, сечения. Конструкции монолитного пояса. 

Схемы расположения элементов лестниц. Несущие 

конструкции фонаря. 

 2003 - 13  
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До опису внесено  10 (десять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (два) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 

 (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 10 (десять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з №  1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (два) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 

 (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 № 1-544 Фонд Р-169 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 8 (вісім) 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 

12.04.2016 р. 

 

 

 


