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Ми продовжуємо знайомство з 
історією головного корпусу Харківсько
го національного технічного універси
тету сільського господарства ім. Петра 
Василенка. Сьогоднішня розповідь 
буде присвячена тим організаціям, які 
розташовувалися в цій будівлі. В мину
лій статті ми розповідали, що з дня її 
відкриття до 1919 р. тут працював Хар
ківський комерційний інститут. У 1920 
році він був об'єднаний з юридичним 
факультетом університету і став Інсти
тутом народного господарства, а по
тім він був переведений в інше примі
щення (будинок колишньої єврейської 
богодільні при Харківській хоральній 
синагозі).

З 1920 р. в цьому будинку поча
ла працювати Українська центральна 
партійна школа (Вища партійна школа 
при ЦК КП(б)У) із дворічним терміном 
навчання, яка у 1922 р. була реоргані
зована у Комуністичний університет 
імені Артема -  перший в Україні ви
щий партійний навчальний заклад, 
який готував кадри керівних партійних, 
державних (радянських), профспілко
вих працівників (термін навчання -тр и  
роки, з 1927р. -  чотири).

У 1932 р. Комуністичний уні
верситет був реорганізований у Вищу 
комуністичну сільськогосподарську 
школу, яка готувала партійних органі
заторів для сільського господарства.

З січня 1941 р. навчальний кор
пус було передано Харківському сіль
ськогосподарському інституту, якому у

1946 р. було присвоєно ім'я видатного 
вченого Василя Васильовича Докучае
ва. У січні 1966р. перед цією будівлею 
(головним корпусом ХСГІ) було відкри
то пам'ятник цьому видатному росій
ському вченому. ХСГІ працював в цьо
му будинку до 1977р.

Впродовж 1960-1970-х років на 
базі Інститутського науково-дослідного 
господарства «Комуніст» було побудо
вано науково-навчально-виробничий 
комплекс ХСГІ інституту, гуртожитки 
для студентів, житлові будинки для 
викладачів та працівників інституту. 
Починаючи з 1978р. приймальна комі
сія інституту та і сам інститут повністю 
переїхав на нове місце дислокації, де 
працює і зараз.

З 1977 р. будівля по вул. Арте
ма,44 була передана Харківському ін
ституту механізації та електрифікації 
сільського господарства. Разом з будів
лею було передано і архітектурно-буді
вельний факультет сільськогосподар
ського інституту, що розміщувався в цій

будівлі. Цей факультет в рамках ХІМЕСГ 
працював до 1990 р. і вів підготовку фа
хівців за двома спеціальностями: «Ар
хітектура і планування сільських насе
лених місць» і «Сільськогосподарське 
будівництво».

Поступово керівництво інституту 
механізації та електрифікації сільсько
го господарства , що розміщувалося на 
пр. Московський, 45, переїхало на вул. 
Артема, 44. Сюди ж переїхали і керівні 
структури громадських організацій ін
ституту.

Слід зазначити, що у 1978р. було 
передано і іншу будівлю ХСГІ -  по вул. 
Мироносицькій (вул. Дзержинського, в 
той час), 92.

Майже 40 років навчальний за
клад розміщується в цих прекрасних 
будинках, створених по проекту архі
тектора Олексія Миколайовича Беке
това.
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