
Перелік документів, виявлених в Державному архіві Харківської області  

до on-line виставки “До 85-річчя закінчення будівництва Держпрому” 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 24 лютого 

1926 року  

Доповідь начальника робіт з будівництва 

Будинку Державної Промисловості 

 П.П. Роттерта про висновки Колегії 

Головного економічного  управління 

стосовно будівництва Держпрому у  

м. Харків (із протоколу загальних зборів 

робітників та службовців будівництва 

Держпрому від 24 лютого 1926 року №3) 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.106, арк. 

224-225 

2 Не пізніше  

20 жовтня 

1926 року  

Відомості про кількість робітників, 

задіяних на будівництві Будинку Державної 

промисловості, станом на 20 жовтня 1926 

року (із звіту робочого комітету  

будівництва Будинку Державної 

промисловості, наданого Харківському 

окружному відділу профспілки 

будівельників). 

Без підпису. 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.106, арк. 139 

3 10 грудня 

1926 року  

Рішення робочого комітету Будинку 

Держпромисловості про відрядження за 

кордон начальника робіт з будівництва 

Будинку Держпромисловості інженера  

П.П. Роттерта  для вивчення виробничого 

досвіду  (із протоколу засідання робочого 

комітету будівництва Будинку  

Держпромисловості від 10 грудня 1926 

року №4). 

Засвідчена копія. 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.106, арк. 65 

4 31 грудня 

1926 року  

 

Доповідь начальника робіт з будівництва 

Будинку Держпромисловості П.П. Роттерта 

про підсумки та перспективи роботи на 

зимовий період   (із протоколу засідання 

робочого комітету будівництва Будинку 

Держпромисловості від 31 грудня 1926 

року №7). 

Засвідчена копія. 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.106, арк. 28, 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

5 28 квітня  

1927 року 

Лист тимчасово виконуючого обов’язки 

начальника робіт з будівництва Будинку 

Держпромисловості Л. Ройтенберга  до 

Харківського окружного відділу 

профспілки будівельників  із зазначенням 

кількості робітників за спеціальностями, 

необхідної для здійснення будівельних 

робіт у травні 1927 року 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.211, арк. 38 

 

 

 

 

 

 

 

6 22 липня  

1928 року  

Протокол траурних, у зв’язку із смертю  

Ф. Е. Дзержинського, об’єднаних зборів 

комуністів, комсомольців, робітників та 

службовців – будівників Будинку 

Держпромисловості від 22 липня 1928 року 

№8 з ухвалою: клопотати перед 

відповідними організаціями про присвоєння 

“гиганту-будівлі”  ім’я 

 Ф. Е. Дзержинського 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.106, арк. 

169-170 

7 25 липня  

1928 року 

Лист заступника голови Всеукраїнського 

правління Державного страхування 

Осадчого [ім’я не вказано] заступникові 

голови Харківського виконавчого комітету 

С. Канторовичу з повідомленням про 

розпорядження правління завершувати 

будівництво Будинку Держпромисловості з 

19 липня 1928 року 

Ф.Р-845, оп.3, 

спр.1581, арк. 51 

 

 

 

 

 

 

 

8 3 травня  

1928 року 

Доповідь начальника робіт з будівництва 

Будинку Держпромисловості П.П. Роттерта 

про результати обстеження будівлі 

Держпрому  Комісії робітничо-селянської 

інспекції (із протоколу технічної наради 

Будинку Держпромисловості від 3 травня 

1928 року). 

Засвідчена копія. 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.397, арк. 20-

21 

 

 

 

 

 

 

9 26 жовтня  

1928 року 

Ескіз “карнавального трактора”, 

направлений до  робочого комітету 

будівництва Будинку  Держпромисловості 

на затвердження (трактор мав бути 

застосований під час урочистих заходів, 

присвячених завершенню будівництва). 

Підпис автора нерозбірливий. 

 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 24 



1 2 3 4 

10 Не пізніше  

29 жовтня 

1928 року 

“План проведения Октябрьских торжеств 

на постройке Дома Госпромышленности”, 

складений  комісією з організації 

урочистостей, присвячених 11-й річниці 

Жовтневої революції при Будинку  

Держпромисловості,  наданий 

Харківському окружному відділу 

профспілки будівельників 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 25 

 

 

 

 

11 1 

листопада 

1928 року  

Стаття в газеті “ Комсомолець України ”  за  

1 листопада 1928 року  “Залізо-бетонне 

серце починає битися” [ім’я автора 

скорочено] про особливості будівлі та 

можливості функціонального використання 

Будинку Держпромисловості  

Фонд науково-

довідкової 

бібліотеки ДАХО, 

Газета 

 “Комсомолець 

України” за  

1 листопада 

1928 року, с. 4  

  

12 Не пізніше 

6 

листопада  

1928 року 

Обіжник  комісії з організації урочистостей, 

присвячених 11-й річниці Жовтневої 

революції при Будинку Держпромисловості 

до редакцій харківських газет про   рішення 

здійснити випробування всіх 

трансформаторів та електропроводки в 

корпусах Держпрому в ніч з 6 на 7 

листопада та з 7 на 8 листопада 1928 року, в 

результаті чого має утворитися 

“феерически красивая картина”  

 

 

 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 38 

13 6 

листопада  

1928 року 

Протокол загальних урочистих зборів 

робітників та службовців будівництва 

Будинку  Держпромисловості від  

6 листопада 1928 року №1, присвячених  

11-й річниці Жовтневої революції і 

завершенню будівництва Будинку 

Державної промисловості  

ім. Ф.Е. Дзержинського. 

Засвідчена копія. 

 

 

 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 20-

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

14 [6 

листопада  

1928 

року]. 

[Учасники загальних зборів робітників та 

службовців будівництва Будинку  

Держпромисловості, присвячених 

завершенню будівництва, біля 

центрального корпусу Держпрому]. 

Фотографія. (Зберігається в архівній справі   

“Протоколы заседаний рабочего комитета 

постройки Дома Госпромышленности” 

разом з протоколом загальних урочистих 

зборів робітників та службовців 

будівництва Будинку Держпромисловості 

від 6 листопада 1928 року №1, присвячених  

11-й річниці Жовтневої революції і 

завершенню будівництва Будинку 

Державної промисловості). 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 19 

15 Не пізніше 

7 

листопада  

1928 року 

Макет грамоти для нагородження учасників 

 будівництва Будинку Державної 

промисловості у м. Харків 

Ф.Р-1432, оп.1, 

спр.529, арк. 36 

зв, 37 

16 1970-ті 

роки  

Будинок Державної промисловості на  

майдані ім. Дзержинського у м. Харків. 

Поштова листівка. 

Ф.Р-6478, оп.3, 

спр.4, арк. 144 

17 1998 рік Будинок Державної промисловості у період 

будівництва (м. Харків, 1927 рік). 

Копія фотографії.  

Ф.Р-6478, оп.3, 

спр.4, арк. 63 

18 Без дати Будівництво корпусу “А” Будинку 

Державної промисловості (м. Харків, 1927 

рік). 

Копія фотографії. 

Ф.Р-6478, оп.3, 

спр.4, арк. 58 

19 Без дати Будинок Державної промисловості  

у м. Харків у 1930-ті роки. 

Копія фотографії. 

Ф.Р-6478, оп.3, 

спр.4, арк. 15 

20 Без дати Будинок Державної промисловості у 

 м. Харків у 1930-ті роки. 

Копія фотографії. 

Ф.П-11589, оп.1, 

спр.319, арк. 2 

 

Головний спеціаліст відділу інформації 

та  використання документів                            О.В. Сафонова  


