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Головний архітектор проекту ___________ 

Розробник ___________ Ю. Тиж

Том 1. Коригування проекту.

Книга 1. Архітектурно-планувальне рішення.
Книга 2. Паспорт опорядження фасадів.



ЗМІСТ

Зміст.
Склад.
Підтвердження ГАП.

Книга 1. Коригування проекту. Архітектурно-планувальне рішення.

1.1 Технічне завдання на коригування.

1) Загальна пояснювальна записка.
2) Архітектурне рішення.

- Плани (базовий та після коригування).
- Фасад.

Книга 2. Паспорт опорядження фасадів.

2.1 Вихідні дані

1) Підстави для розроблення. Завдання на проектування.
2) Документи, що засвідчують право власності на

пам ятку. Свідоцтво про власність’ .
3) Акт огляду технічного стану пам ятки в складі охоронного договору).’ (
4) Реставраційне завдання.
5) Короткі історичні відомості.

2.2 Основна частина

1) Схема розташування об єкта проектування в планувальній’
структурі міста.

2) Схема розташування в структурі кварталу.
3) Плани поверхів БТІ (М 1:100).
4) Фотофіксація існуючого стану пам ятки.’
5) Обов язкові загальні вимоги.’
6) Коротка характеристика пам ятки.’
7) Перелік вимог, що необхідно виконати до початку опоряджу-

вальних робіт.
8) Креслення фасаду памятки в кольорі.
9) Відомість (таблиця кольорів) опорядження фасадів.
10) Пропозиції підсвічування об єкта та схема розташування освітлю-’

вальних приладів.
11) Загальні вказівки щодо проведення ремонтно-реставраційних

робіт з опорядження фасадів.
12) Технологія виконання робіт.
13) Кваліфікаційні сертифікати.



СКЛАД

Книга 1. Архітектурно-планувальне рішення.

Книга 2. Паспорт опорядження фасадів.



Проект розроблений відповідно до чинних норм,
правил та стандартів.

Головний архітектор проекту ___________ 



Відомість про учасників проектування

Книга 1. Коригування проекту ГАП ___
Книга 2. Паспорт опорядження фасадів Архітектор Тиж Ю.          _______



Книга 1
Архітектурно-планувальне рішення



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ТОВ __________             

«____»    ____________   2017 р. 

Завдання 
на коригування проекту 

«ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА ПРИСТОСУВАННЯ  
ЧАСТИНИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ 

ПІД ЗАКЛАД ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» 

по вул. Андріївський узвіз 38, м. Київ 

№ 
пп   Розділи  Умови реалізації проекту 

1. Архітектурні 
рішення 

Розробити зміни до планувального рішення із 
можливістю пристосування існуючого 
віконного прорізу як додаткового входу з боку 
вул. Андріївський узвіз. 

2. Паспорт 
опорядження фасадів

Розробити рішення фасаду із можливістю 
пристосування віконного прорізу як входу до 
закладу. 

Головний архітектор пpоекту  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА









План після коригування( )

2-ий вхід-вихід



Фасад чоловий

2-ий вхід-вихід



Книга 2
Паспорт опорядження фасадів



Книга 2
Паспорт опорядження фасадів

Розділ 2.1 - Вихідні дані



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ТОВ __________            

____________   2012 р. 

Планово-технологічне завдання 

на проектування  об’єкту 

«Улаштування пивної зали по вул. Андріївський узвіз 38, м. Київ» 

№   Розділи  Умови реалізації проекту 

1. 
Тип закладу, його 

технологічна 
потужність 

Пивна зала 
Кількість умовних місць  - 49,  
кількість умовних страв - 588 

2. Товаропостачання
закладу 

Заклад працює на: 
         на м'ясних, рибних та овочевих 

порційних напівфабрикатах . 
         готова кулінарна продукція 

(промислового виробництва); 
         товаропостачання – централізоване, від 

виробників 
         Купівельні товари, бакалея – прямі 

поставки. 

3. Виробнича програма

Асортимент : 
         холодні страви та закуски з м’ясної та 

рибної гастрономії; 
         холодні страви з м’яса; 
         холодні закуски та соління; 
         супи прозорі та заправні; 
         другі страви різного асортименту з 

овочевих, рибних та м’ясних напівфабрикатів; 
         гарніри круп’яні, овочеві консерви; 
         салати  фруктові; 
         кондитерські та хлібобулочні вироби 

промислового виготовлення; 
         напої фруктові,  мінеральні води; 
         гарячі напої (кава натуральна, чай); 
         соки натуральні, фруктові та овочеві; 
         коктейлі молочні, фруктові 



безалкогольні; 
         коктейлі алкогольні; 
         великий асортимент пива; 
         алкогольні напої. 

Середня обертовість місця - 4. 

4. Технологічне
обладнання 

Робота технологічного обладнання – на 
електроенергії. 
Типи та кількість технологічного обладнання 
визначити проектом. 
Норма витрати води споживачами 0,14 л/с 
Умовна електрична потужність  70 кВт 
Марка обладнання та фірма постачальник 
визначається на основі проведення тендеру. 

5. Режим роботи та
персонал 

Режим роботи 12 год (1,5 зміни) 
Кількість працюючих – 10 чоловік. 

ПОГОДЖЕНО 

Головний інженеp пpоекту  

























КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Житловий будинок 1-ї пол. 19 ст., в якому проживали Анненков О. С., 
Булгаков М. О., Воскресенський І. П., Муравйов А. М. (архіт., іст.). 

Андріївський узвіз, 38 
 
Розташований червоній лінії забудови вулиці, на ділянці із значним ухилом 

рельєфу вздовж фасаду. 
Первісний об'єм двоповерхового, з підвалом, цегляного тинькованого 

будинку має центрально-осьову симетричну композицію фасаду, витриманого у 
формах класицизму. Над першим рустованим поверхом проходить широкий 
міжповерховий пояс. Бічні композиційні осі відзначені по другому поверху 
тридільними вікнами, що імітують трифорій. У міжвіконних простінках другого 
поверху вміщено пари безордерних пілястрів. У 2-й пол. 19 ст. будинок було 
розширено прибудовами з боку Володимирської вул. (зокрема, у 1880, арх. 
В.Ніколаєв). 

В оформленні цих прибудов використано прийоми цегляного стилю із 
застосуванням неоготичних деталей. З 1820-х pp. власником будинку і великої 
садиби на розі Андріївського узвозу і Володимирської вул. був Анненков 
Олександр Семенович (р. н. не-від.-1850-і pp.) — курський поміщик, археолог-
аматор. Під час проживання у Києві здійснив низку археологічних розкопок в 
історичній частині міста, зокрема у своїй садибі на сучасних вулицях 
Володимирській і Андріївському узвозі, на території Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, Трьохсвятительської та Десятинної церков. Ним було 
знайдено численні старожитності, серед яких і давньоруські скарби. Частину цих 
знахідок було передано музею університету, найцінніші О.Анненков привласнив, 
через що коштовності були розпорошені та частково втрачені для науки. 

1835-45 рр. входив до складу Тимчасового комітету для дослідження 
старожитностей у Києві. 1828-42 з його ініціативи і його коштом була збудована 
нова Десятинна церква на місці давнього храму.  

У спадкоємців Анненкова садибу придбав А.Муравйов, який володів нею 
у 1859-74. Муравйов Андрій Миколайович (1806-74) — письменник, 
пам'яткоохоронець, почесний член Московської і Київської духовних академій. З 
1859 жив у Києві, спочатку у дерев'яному флігелі на території садиби, з 1868 — 
у головному будинку. У 1860-х pp. організував роботи з ремонту і реставрації 
Андріївської церкви, зміцнення схилів Андріївської гори, влаштував у стилобаті 
храму церкву в ім'я преподобного Сергія. Займався охороною пам'яток в 
історичній частині Києва, зокрема, за його піклуванням відхилено проект 
розміщення військових об'єктів на Старокиївській горі, відремонтовано каплицю 
над Хрещатицьким джерелом, споруджено церкву на пошанування святих Бориса 
і Гліба у Вишгороді. Був ініціатором відновлення традиційних хресних ходів до 
Хрещатицького джерела. Один із засновників (1864) та голова (з 1869) Свято-
Володимирського братства у Києві.  



Зібрав велику колекцію старожитностей, у т. ч. ікон, хрестів, краєвидів 
Києва, для якої у цьому будинку було відведено спеціальну кімнату.  

Автор численних творів з питань релігії, історії церкви, краєзнавства, 
мемуарів тощо. Ще 1844 у Санкт-Петербурзі вийшла його книжка «Опис Києва». 
У період проживання в Києві були опубліковані «Листи митрополита 
московського Філарета до А. М. М.» (1869), «Знайомство з російськими поетами» 
(1871) та ін. Був знайомий з багатьма видатними російськими письменниками, 
деякі з них відвідували його будинок у Києві. Так, його гостями були поети 
Ф.Тютчев (1869), О.Апухтін (1873), які присвятили йому свої вірші. Помер у 
цьому будинку, похований в Андріївській церкві. 

У 1-й пол. 20 ст. на другому поверсі будинку проживав Воскресенський 
Іван Павлович (1870-і pp.-1966) - лікар-педіатр і терапевт, директор 
Олександрівського дитячого притулку на Подолі. Працював також у лікарні 
Товариства швидкої медичної допомоги. Другий чоловік В. Булгакової — матері 
письменника Булгакова Михайла Опанасовича (1891-1940). У 1913-16 
М.Булгаков жив тут після одруження, коли навчався на медичному факультеті 
Київського університету. Зупинявся тут і 1923 під час приїзду з Москви. У 
радянський час І.Воскресенський також мав лікарську практику. Напередодні 
Великої Вітчизняної війни переїхав до Казахстану. 

Нині частину першого поверху займає магазин. 
 

Михайло Кальницький, Світлана Ноженко, Тетяна Скібіцька 
 



Книга 2
Паспорт опорядження фасадів

Розділ 2.2 - Основна частина



Схема розташування
об єкта проектування в планувальній’

структурі міста

Андріївський узвіз 38



Схема розташування в структурі кварталу.

Андріївський узвіз 38





Фотофіксація існуючого стану пам ятки’

вул. Андріївський узвіз, 38



Фотофіксація існуючого стану пам ятки’

вул. Андріївський узвіз, 38







 
 
 
 
 
 
 
 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМ‘ЯТКИ 
 

Житловий будинок 1-ї пол. 19 ст. 
 

Андріївський узвіз, 38 
 
Будинок розташований по червоній лінії забудови вулиці, на ділянці із 

значним ухилом рельєфу вздовж фасаду. 
Первісний об'єм двоповерхового, з підвалом, цегляного тинькованого 

будинку має центрально-осьову симетричну композицію фасаду, витриманого у 
формах класицизму. Над першим рустованим поверхом проходить широкий 
міжповерховий пояс. Бічні композиційні осі відзначені по другому поверху 
тридільними вікнами, що імітують трифорій. У міжвіконних простінках другого 
поверху вміщено пари безордерних пілястрів. У 2-й пол. 19 ст. будинок було 
розширено прибудовами з боку Володимирської вул. (зокрема, у 1880, арх. 
В.Ніколаєв). 

В оформленні цих прибудов використано прийоми цегляного стилю із 
застосуванням неоготичних деталей. 

Нині частину першого поверху займає магазин. 







Відомість (таблиця кольорів) опорядження фасадів.



Пропозиції підсвічування пам ятки’



Схема розташування освітлювальних приладів
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