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У 1945 р. при Проектно-кошторисній конторі 
управління капітального ремонту Київського міськ- 

Коротка історія та інформація про 
приміщення бібліотеки

є одним із структурних підрозділів відділу науково-
технічної та ділової документації. Бібліотека репрезен-
тує повноцінний довідково-координаційний центр для 
працівників інституту та дає можливість: перевірити 
чинність нормативних документів у галузі будівницт-
ва; підібрати технічну й довідкову літературу з усіх га-
лузей нового будівництва, реконструкції, капітального 
та поточного ремонту будівель і споруд; ознайомитися 
з офіційними нормативно-правовими актами України.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 14 143 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 107 осіб.
Чисельність штатних працівників – 2 особи.

виконкому організовано невеличку бібліотеку для забез-
печення працівників технічною, нормативною та худож-
ньою літературою. Оскільки конторі надавались окремі 
приміщення в різних районах Києва, де саме знаходилась 
бібліотека наразі встановити не можливо.

У 1958 р. для роботи контори надано триповерхо-
вий будинок № 8 на вул. Героїв революції (нині вул. 
Трьохсвятительська). Під бібліотеку та проектний 
кабінет було виділено два великих приміщення на 
другому поверсі будинку.

У 1968 р. Проектно-кошторисну контору перейме-
новано на Республіканський проектний інститут «Укр-
житлоремпроект». Серед важливих і відповідальних 

Бібліотека Державного науково-
дослідного та проектно-

вишукувального інституту 
«НДІпроектреконструкція» 

Будівля на вул. Героїв Революції, 8 
(нині вул. Трьохсвятительська), де з 1958 р. до 1974 р. 

розміщувалася бібліотека. 1974 р. 



Будівля на вул. Димитрова, 24, де з 1974 р. до 1998 р. 
розміщувалася бібліотека. 1998 р.

проектів з реконструкції будівель та споруд інститутом 
«Укржитлоремпроект» було розроблено та втілено в 
життя проект десятиповерхового корпусу на вул. Ди-
митрова № 24, куди проектний інститут переїхав у січні 
1974 р. На п’ятому поверсі виробничої споруди розмі-
стили бібліотеку, проектний кабінет та архів інституту.

У 1998 р. інститут «Укржитлоремпроект» пе-
рейменовано в Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектре-
конструкція» й переміщено на б-р Лесі Українки в 
дев’ятиповерхову будівлю № 26, що збудована у 
1965 р. за проектом Гіпрограду (нині «Діпромісто»). 
Бібліотека, проектний кабінет та архів розташовано 
на сьомому поверсі цієї споруди.

- площа бібліотеки – 52,3 м2;
- наявність читальної зали – 1 (6 місць);
- наявність виставкових залів – функції виставкової 
зали виконує конференц-зала;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує косметичного 
ремонту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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