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Передмова 

 

Георгій Йосипович Тер-Арутюнянц – Заслужений будівельник України, 

висококваліфікований інженер. 

Г. Й. Тер-Арутюнянц народився у 1914 році у Києві у сім’ї лікаря. У 1930 році 

закінчивши навчання у 7-річний українській школі, він вступає у автодорожній технікум в 

м. Житомирі, який закінчив у 1933 році. Ще будучи студентом Георгій Йосипович 

починає свою трудову діяльність у Проектно-вишукувальній організації на транспорті 

“Мосдонстройпроект”. На цьому етапі трудової діяльності він приймає участь в обстежені 

мостів, виконуючи необхідні розрахунки. Саме тут він зрозумів: “Как мало подготовлен к 

самостоятельной инженерной работе, принял решение обязательно продолжить свое 

образование”
1
. 

Роки навчання у Київському Інженерному Будівельному Інституті припадають на 

1935-1940 роки. У тому ж 1940 році, Г. Й. Тер-Арутюнянц одержує повістку про призов в 

армію. Військову службу почав рядовим навчальної роти 91-го хімбатальйону Одеського 

військового округу. З початку війни батальйон безпосередньо змінював дислокацію. 

“Батальон наш  не был задействован в боевых операциях” – пише у своїй автобіографії Г. 

Й. Тер-Арутюнянц. Але, вже у 1942 році 9 технічна бригада резерву 

головнокомандуючого була передана Південному фронту ПВО для захисту від авіації 

можливих переходів – спочатку через Волгу у Саратові, потім через р. Дніпро у Києві
2
. 

У грудні 1944 року Г. Й. Тер-Арутюнянц закінчив вищу офіцерську школу. Був 

демобілізований у серпні 1945 року у звані лейтенанта. Наказом Президії Верховної Ради 

СРСР від 9 травня 1945 року Г. Й. Тер-Арутюнянц був нагороджений медаллю “За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 Після повернення із лав армії Георгій Йосипович одружується з Марією 

Михайлівною Чеботарьовою. В цей же час, у 1945 році починає свій трудовий шлях, в 

інституті “Діпромісто”, про цю подію Георгій Йосипович пише у своїй автобіографії “В 

поисках роботы я сделал выбор на том учреждении, где мне наобещали лучшее, чем в 

других местах обеспечение питанием и получение жилья в сравнительно недалекой 

перспективе”
3
. Розпочав свою трудову діяльність в інституті на посаді інженера-

конструктора, пізніше, з 1950 р. до 1959 р. – головний конструктор. У перелік найбільш 

значущих авторських робіт інженера-конструктора Г. Й. Тер-Арутюнянца за період 1945-

1954 роки увійшли такі проекти: 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Р-229, оп. 1, од. зб. 2, доп. 1, с.6 

2
 ЦДНТА України, Р-229, оп. 1, од. зб. 2, доп. 1, с.8 

3
 ЦДНТА України, Р-229, оп. 1, од. зб. 2, доп. 1, с.9 
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- Забудова м. Тернопіль: проект відбудови будівлі обкому Компартії; музикально-

драматичного театру; медичного інституту; 

- Комплекс виробничих та побутових приміщень склотарного заводу у м. Києві; 

- Забудова селища Верхнього у м. Дніпропетровську; 

- Житлові та громадські будівлі у м. Горлівка та селищах шахтарів. 

У 1959 році Георгія Йосиповича призначають на посаду головного інженера 

інституту, основним напрямом роботи якого, на той час, було планування та забудівля 

міст.  

На цій посаді Г. Й. Тер-Арутюнянц працював 16 років, та у 1975 році вийшов на 

пенсію за віком. 

Під час праці Г. Й. Тер-Арутюнянца головним інженером інституту, розширилось по 

обсягу та тематиці проектування громадських будівель, споруд та житла. Наприклад, були 

розроблені проекти: театрів в Івано-Франківську, Сумах, Ужгороді, Житомирі, Херсоні, 

Рівно; стадіон із плавальним басейном у м. Дніпропетровську; льодовий стадіон у м. 

Києві; готелі у м. Києві та Ужгороді; нове місто енергетиків у Ровенській області; 

санаторні комплекси у Євпаторії, Миргороді, Трускавці, Гандіаді. 

Після виходу на пенсію Георгій Йосипович повертається у проектну майстерню 

інституту у якості конструктора.   

За час роботи у “Діпромісті” Г. Й. Тер-Арутюнянц неодноразово нагороджується 

Грамотами та медалями ВДНГСРСР.  

Наказом Президії Верховної Ради СРСР від 18 листопада 1966 року Тер-Арутюнянца 

нагороджено орденом “Трудового Червоного Прапора”.  

У 1981 році Тер-Арутюнянцу Георгію Йосиповичу Указом Президії Верховної Ради 

УРСР присвоєно почесне звання “Заслуженого будівельника УРСР”. 

Відомості про Тер-Арутюнянца Георгія Йосиповича внесено до Біографічно-

енциклопедичного збірника Держбуду України.  

На час передачі документів до ЦДНТА України, у 2001 році, у Г. Й. Тер-Арутюнянц 

проживав за адресою: м. Київ (252023), вул. Лесі Українки, 3 кв. 119.  

Акти передачі документів на державне зберігання відсутні.  

Документи особового походження Г. Й. Тер-Арутюнянца були опрацьовані у 

ЦДНТА України у 2005 році, в цей же рік взято на облік документи, включені в опис 

постійного зберігання у кількості 14 од. зб.  

У 2013 році планово були проведені роботи з удосконалення даного опису. 

Удосконалення опису проводилось у зв’язку з необхідністю підрахування та взяття 

на облік документів, включених в одиниці зберігання, та приведенням у відповідність з 
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діючими вимогами “Інструкції з обліку у ЦДНТА України” форми опису постійного 

зберігання.  

В результаті удосконалення опису документів особового походження №1 Р-229 було 

виконано наступні види робіт: 

- складено новий, доповнений та уточнений варіант передмови до опису; 

- підрахована кількість документів у складі од. зб., підсумки цієї роботи зафіксовано 

у аркушах-засвідчувачах до од. зб.; 

- всі документи та аркуші в межах одиниць зберігання зашифровані; 

- новий варіант опису складено українською мовою.  

В удосконалений опис включено 15 од. зб., під №15 – старий інвентарний опис 

фонду № 1. 

Схема систематизації документів опису не змінювалась, але дещо змінені назви 

розділів, згідно вимог сучасних методичних рекомендацій. 

У розділ 1 “Рукописи” включено документи, які власноручно написав 

фондоутворювач. Це: переліки творчих робіт Г. Й. Тер-Арутюнянца, спогади про особисте 

життя та інші. 

Розділ 2 - “Біографічні документи” складається із таких документів: анкета, диплом 

про закінчення ВУЗу, посвідчень про нагородження та присудження почесного звання 

“Заслужений будівельник України”, поздоровчих адрес тощо. 

До 3-го розділу - “Зображувальні документи” увійшли фото фондоутворювача, 

індивідуальні та групові фото, а також дружні шаржи на Г. Й. Тер-Арутюнянца від колег. 

Дати одиниць зберігання під №№ 4, 5, 10, 11 встановлюються з певною часткою 

ймовірності, тому вони не враховуються при визначенні крайніх дат документів по опису. 

Фізичний стан документів задовільний. 

Доступ до документів необмежений, включаючи право експонування і консультації. 

 

Передмову склав: 

Головний науковий співробітник       О.М.Мащенко 
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Фонд Р-229 

Опис № 1 (удосконалений)  

 

№ 

з/п 

№ од. зб. 

у межах 

фонду 

Заголовок од. зб. 
Дата од. 

зб. 

К-ть 

од. 

зб. 

К-ть 

док- 

тів 

К-ть 

арк. 

Примітк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Рукописи Г. Й. Тер-Арутюнянца 

1 1  Короткий перелік проектів будівель та 

споруд головним конструктором яких був 

Г.Й. Тер-Арутюнянц. 

Рукопис 

21 грудня 

1992р. 
1 1 1 розсип 

2 2  Біографія Г.Й. Тер-Арутюнянца.  

Рукопис 

01 січня 

1993р. 
1 1 14 розсип 

3 3  Спогади Г.Й. Тер-Арутюнянца “Что я 

помню о своей семье” 

Рукопис 

08 березня 

1994р. 
1 1 38 розсип 

4 4  Перелік найбільш значних авторських 

робіт Г.Й. Тер-Арутюнянца.  

Рукописна копія 

[2001] 1 1 1 розсип 

5 5  Висловлювання відомих мислителів із 

біблейських часів до ХVI століття, зібрані 

Г.Й. Тер-Арутюнянцем з теми “Старикам 

– с симпатией и добрыми назиданиями”. 

Ксерокопія рукопису 

[2001] 1 1 2 розсип 

2.  Документи до біографії Г. Й. Тер-Арутюнянца 

6 6  Диплом про закінчення Г.Й. Тер-

Арутюнянцем Київського інженерно-

будівельного інституту.  

Копія 

5 травня 

1941р. 
1 1 1 розсип 

7 7  Посвідчення про нагородження орденом 

“Трудового Червоного Прапора” Г.Й. 

Тер-Арутюнянца.  

Ксерокопія 

18 

листопада 

1966р. 

1 1 1 розсип 

8 8  Наказ Президії Верховної Ради 

Української РСР та посвідчення про 

присвоєння Г.Й. Тер-Арутюнянцу 

“Заслужений будівельник Української 

РСР”.  

Копія  

20-22 

березня 

1981р. 

1 1 2 розсип 

9 9  Постанова про нагородження Г.Й. Тер-

Арутюнянца, учасника виставки 

“Будівництво”, срібною медаллю. 

Рукописна копія 

2 серпня 

1981р. 
1 1 1 розсип 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10 10  Перелік урядових нагород Г.Й. Тер-

Арутюнянца. 

Рукописна копія 

[2001] 1 1 1 розсип 

11 11  Помітки про Г.Й. Тер-Арутюнянца в 

бібліографічно-енциклопедичному 

збірнику “Держбуд України”.  

Ксерокопія з рукописними 

автобіографічними даними  

[2001] 1 1 1 розсип 

12 12  Біографічна анкета Г.Й. Тер-

Арутюнянца. 

Авторизована ксерокопія   

10 січня 

2001р. 
1 1 3 розсип 

3.  Зображувальні документи 

13 13  Фото Г.Й. Тер-Арутюнянца 

індивідуальні та в групі з однополчанами. 

Ксерокопії фото 

жовтень 

1943 р. 
1 2 2  

14 14  Шаржі на Г.Й. Тер-Арутюнянца, 

зроблені колегами. 

Малюнки  

19 

листопада 

1974 р. 

1 5 5 
нестанд. 

розсип 

15 15  Старий  інвентарний опис фонду №1 2005 р. 1 1 6 оправлено 

 

Всього до опису включено 1 (один) фонд 

 

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

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 15 у тому числі: 

 

            20            (двадцять)           документів 

        (числом)               (словами) 

 

з них 19 (дев’ятнадцять) документів розсипу  на 73 (сімдесят три) аркушах; 

 

1 (один) документ оправлений на 6 (шість) аркушах. 

 

Літерні №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од.зб.) 

Пропущені №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од.зб.) 

 

Укладач опису Головний науковий співробітник                                    О. М. Мащенко 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

Дата 27.09.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 15 (п’ятнадцять) од.зб. 

 (цифрами)  (словами) 

 

 

 

з №  1 по № 15 у тому числі: 

 

            20            (двадцять)           документів 

        (числом)               (словами) 

 

з них 19 (дев’ятнадцять) документів розсипу  на 73 (сімдесят три) аркушах; 

 

1 (один) документ оправлений на 6 (шість) аркушах. 

 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем О.В. Омельковец 

 (підпис,               розшифрування 

підпису) 

Дата 07.11.2013 р. 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

 (підпис,              

розшифрування підпису) 

 

Дата 07.11.2013 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису опису № 1 Фонд Р-229 

 

 

 

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 Н.С. Маєвська                                                

 (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 11.11.2013 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


