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Передмова
Красицький Петро Фотійович, український архітектор, народився 23
червня 1906 р. у Києві в родині художника Фотія Степановича Красицького,
який був вихідцем із бідних селян Звенігородського повіту Київської губернії.
Мати, Красицька Ганна Фотієвна, була домогосподаркою і виховувала п'ятьох
дітей. Хрещеним батьком Красицького П.Ф. був Дядченко Григорій
Кононович, відомий український художник. За сприяння композитора
Лисенка М.В. батько Красицького П.Ф. Красицький Ф.С. здобув освіту та
працював як художник і педагог у різних навчальних закладах Києва.
У 1923 р. Красицький П.Ф. закінчив середню школу в Києві, а з 1924 р.
розпочав трудову діяльність. Працював у книгарні Київської філії
"Книгоспілки" (до червня 1927 р. – пакувальником, до липня 1928 р. –
продавцем), був відбірником літератури в Держвидаві України (1928-1930
рр.). Із вересня 1926 р. по жовтень 1927 р. Красицький П.Ф. навчався в
Київському кооперативному інституті. У 1930 р. вступив до Київського
інженерно-будівельного інституту на архітектурний факультет і закінчив його
в лютому 1936 р. Із 1934 р. почав працювати архітектором у Київських
проектних організаціях (Київтрансузелпроект, бригада з проектування будівлі
Верховної Ради УРСР, госпуправління ЦВК УРСР, Гражданпроект). У 1939 р.
одружився і переїхав до Москви, де працював старшим інженером
Центрального відділу житлово-комунального господарства Наркомату шляхів
сполучення СРСР .
У 1945 р. Красицькому П.Ф. було присвоєне почесне звання інженермайора шляхів і будівництва. У цьому ж році Красицький П.Ф. був
переведений на роботу з Москви до Києва. Із 1945 р. по 1961 р. працював у
проектному інституті Київгіпротранс (до 1951 р. - Київтрансузелпроект) як
головний архітектор, а в 1961 р. за конкурсом перейшов на роботу до
Науково-дослідного інституту експериментального проектування у відділ
архітектурно-конструкторського бюро на посаду головного архітектора
проекту. У 1954 р. Красицький П.Ф. був нагороджений знаком "Ударник
Сталінського заклику".
У 1964 р. Красицький П.Ф. знову їде до Москви, працює в
Мосгіпротрансі головним архітектором архітектурно-будівельних майстерень.
У 1966 р. вийшов на пенсію. У 1968 р. Красицький П.Ф. тимчасово працював
у Всесоюзній проектній конторі Геолстройпроект на посаді головного фахівця
в архітектурно-будівельному відділі. Того ж року був звільнений у зв'язку із
закінченням терміну тимчасової роботи.
Красицький П.Ф. був висококваліфікованим спеціалістом у галузі
проектування експериментальних і типових проектів промислових,
громадських споруд і житлових будинків, а також у галузі науково-довідкової
роботи.
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Красицький П.Ф. керував проектуванням одноповерхових і
багатоповерхових універсальних промислових корпусів: залізничних
підшипників (м. Дніпропетровськ), заводу залізобетонних труб і опор
(м. Запоріжжя), експериментального гаража на 600 автомобілів (м. Київ),
багатоповерхового промислового корпусу № 9 із технічними поверхами,
багатоповерхового герметизованого корпусу з технічними поверхами
(м. Саранськ). Серед його робіт також житлові будинки в Києві, Москві,
Чкалові (1934-1935, 1938-1939 рр.), реконструкція Будинку дітей
залізничників (м. Москва, 1940 р.), будівля Верховної Ради УРСР (1936-1937
рр., архітектор – Заболотний), архітектурне оформлення станції "Дніпро"
Київського метрополітену та ін.
Помер Петро Фотійович Красицький 11 квітня 1968 р.*
До ЦДАМЛМ України документи фонду були передані у 1971 р.
дружиною архітектора Красицькою Ганною Іванівною. У лютому 2013 р.
документи були взяті на науково-технічне опрацювання, в результаті якого
створено опис № 1 на 19 од.зб. за 1914 – 1969 рр.
За обсягом опис невеликий. Серед творчих документів фотографії
будівель та фоторепродукції проектів вокзалів на станціях Арзамас ІІІ, Біла
Церква, Миронівка, Київського електромеханічного технікуму залізничного
транспорту та ін.; проектні завдання на відбудову та будівництво приміського
вокзалу на станції Дарниця (м. Київ); типові вокзали у напрямку Москва-КиївЛьвів; перелік будівельних об'єктів.
Листування представлене лише листами до Красицького П.Ф.
Красицької І., [сестри], та невстановленої особи.
Розділ "Документи до біографії Красицького П.Ф." містить
автобіографію, нотаріальну копію свідоцтва про народження, документи про
роботу в книготорговельній і видавничій "Книгоспілці", Центральному відділі
житлово-комунального господарства Наркомату шляхів сполучення СРСР,
Київському науково-дослідному інституті експериментального проектування
(посвідчення, довідки, трудова книжка, перепустка, виписки з наказів,
виробнича характеристика); повідомлення Київської міськради про відмову у
призначенні персональної пенсії; документи про членство в Спілці
архітекторів СРСР (довідки, особовий листок із обліку кадрів); рапорт і лист
Красицького П.Ф. до проектно-будівельних установ із питань будівництва
архітектурних об'єктів та преміювання; довідки про склад сім'ї та ін.
У розділі "Зображувальні документи" зберігаються індивідуальні
фотографії Красицького П.Ф. та в групі з невстановленими особами;
фотографії зруйнованого в роки Великої Вітчизняної війни Києва.
Наступна справа представлена листом Дядченко М. Красицькій Г.І.,
[дружині Красицького П.Ф.].
*

Красицький П. Автобіографія / П. Красицький – ЦДАМЛМ України – Ф. 350; оп. 1; од. зб. 7, 10.
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Документи у розділах систематизовано за хронологією. Фізичний стан
документів задовільний.
Всі документи опису сформовані за структурно-хронологічною
ознакою та опрацьовані згідно з методичним посібником «Робота з
документами особового походження», К.: 2009.
Передмову склала:
провідний спеціаліст
відділу довідкового апарату
та обліку документів
01.03.2013 р.

Т.Л. Пуганова
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Список скорочень
авториз.

авторизований

арк.

аркуш

б/д

без дати

ЖКГ

житлово-комунальне господарство

ім.

імені

ін.

інші

к.

кінець

КІБІ

Київський інженерно-будівельний інститут

м.

місто

маш.

машинопис

не пізн.

не пізніше

НКШС

Народний комісаріат шляхів сполучення

р.

рік

СА

Спілка архітекторів

СРСР

Союз Радянських Соціалістичних Республік

УРСР

Українська Радянська Соціалістична Республіка
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Іменний покажчик
№№ од. зб.
Дядченко М.

18

Красицька Г.І.

18

Красицька І.

5

Красицький Ф.С., батько

11

8

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора ЦДАМЛМ України
_____________Т.М. Малярчук
21.03.2013 р.
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№
пп

Заголовок справи

Дати
К-сть К-сть Прим
документі док. арк.
ітки
в

І. Творчі документи
Красицького П.Ф.
1.

Фотографії будівель та
фоторепродукції проектів вокзалів
на станціях Арзамас ІІІ, Біла
Церква, Миронівка, Київського
електромеханічного технікуму
залізничного транспорту та ін.

1945-1952

7

9

9

№
пп

Заголовок справи

Дати
К-сть К-сть Прим
документі док. арк.
ітки
в

2.

Приміський вокзал на станції
Дарниця, Київ.
Проектні завдання на відбудову та
будівництво. Основні положення.
Авториз. маш., копії з
фотокопіями креслень та схем.
Зброшуровані примірники.
Додаток: фотографії будівель.
Арк. №№ 45, 46.

1950, 1953

4

46

3.

Типові вокзали у напрямку
Москва–Київ–Львів.
Проектне завдання на
будівництво. Основні положення.
Авториз. маш., копія з
фотокопіями креслень та схем.
Зброшурований примірник.

1953

1

19

4.

Перелік будівельних об’єктів.
[Автограф], авториз. маш.

[к. 1950-х]

2

4

ІІ. Листи Красицькому П.Ф.
5.

Красицької І., [сестри ].

14 квітня
1944

1

1

6.

Невстановленої особи.

24 вересня
1944, 17
травня
1945

2

2

23 березня
1964

1

1

ІІІ. Документи до біографії
Красицького П.Ф
7.

Автобіографія.
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№
пп

8.

Заголовок справи

* * *
Свідоцтво про народження.
Нотаріальна копія.

Дати
К-сть К-сть Прим
документі док. арк.
ітки
в
28 лютого
1914

1

1

9.

Документи про навчання в
Київському кооперативному
технікумі, Київському
кооперативному інституті
ім. В. Я. Чубаря, КІБІ, на курсах
підвищення кваліфікації
архітекторів: посвідчення,
довідки, матрикул.

1926–1939

6

14

10.

Документи про роботу в
книготорговельній і видавничій
«Книгоспілці», у відділі ЖКГ
НКШС, Київському науководослідному інституті
експериментального
проектування: посвідчення,
довідки, трудова книжка,
перепустка, виписки з наказів,
виробнича характеристика.

1927–1964

15

32

11.

Повідомлення Київської міськради
Красицькому П. Ф. про відмову у
призначенні персональної пенсії.

18 квітня
1931

1

1

12.

Документи про членство в
СА СРСР: довідки, особовий
листок із обліку кадрів.

1942–1945

3

8

13.

Рапорт і лист Красицького П.Ф. до
проектно-будівельної установи з
питань будівництва архітектурних
об'єктів та преміювання.

не раніше
1947, 12
січня 1952

2

2

11

№
пп

14.

Заголовок справи

* * *
Довідки про склад сім’ї
Красицького П. Ф. та ін.

Дати
К-сть К-сть Прим
документі док. арк.
ітки
в
2 серпня
1941, 21
січня 1942

2

2

Індивідуальні фотографії
Красицького П.Ф.
Оригінали, копії.

[1930-і,
1940-і]

4

5

* * *
Фотографія Красицького П.Ф. в
групі з невстановленими особами.
Копія.

[1930-і,
1940-і]

1

1

б/д

2

2

13 березня
1969

1

3

14 квітня
1983

1

3

ІV. Зображувальні
документи
15.

16.

17.

* * *
Фотографії зруйнованого у роки
Великої Вітчизняної війни Києва.
Копії.

* * *
18.

Лист Дядченко М.
Красицькій Г.І.,[дружині
Красицького П.Ф.].
* * *

19.

Здавальний опис № 1.

В даний опис № 1 з № 1 по № 19 внесено 19 (дев'ятнадцять) одиниць
зберігання, 57 (п’ятдесят сім) документів на 156 (ста п’ятдесяти шести)
аркушах.
Опис склала:
провідний спеціаліст
07.03.2013 р.

Т.Л . Пуганова

12

СХВАЛЕНО
Протокол ЕПК ЦДАМЛМ України
від 21.03.2013 р.
№3
Прийнято на державне зберігання до архіву-музею 19 (дев'ятнадцять)
одиниць зберігання, 57 (п’ятдесят сім) документів на 156 (ста п’ятдесяти
шести) аркушах.
Документи передала:
провідний спеціаліст
07.03.2013 р.

Т. Л. Пуганова

Документи прийняла:
Головний спеціаліст
07.03.2013 р.

Т. М. Снєжкова

13

Додаток
до опису
фонду

1
1
350

Список літератури
переданої до ЦДАМЛМ України згідно з актом
№ 4 від 20.06.1978.
№№

п/п

Автор і назва

1

2

1.

Шевченко Т.
Гайдамаки. –
К.: Криниця, 1918.

Кількість
прим.
3
1

Інв. №
4

Примітки
5

36672

Всього до опису внесено 1 (одну) назву літератури у 1 (одному) примірнику.
Список склала:
01.03.2013 р.

О.С. Алєксєєнко,
завідувачка сектору
друкованих видань

