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     До 1919 р. в будинку розташовувалося 
Комерційне училище.
  
     З 1920 р. став розміщуватися інститут 
народного господарства.

      У 1930 р. — Інститут радянського 
будівництва і права, перейменований
у 1933 р. в Загальноукраїнський 
комуністичний інститут радянського 
будівництва і права, а в 1937 р. 
перетворений в Харківський юридичний 
інститут імені Дзержинського. 

     У 1991 р. інститут був реорганізований
в Українську державну юридичну академію. 

     У 1995 р. академії було надано статус 
національного самоврядного закладу 
вищойї освіти, а в листопаді того ж року 
присвоєно ім'я великого князя Київської 
Русі Ярослава Мудрого.

 (вул. Пушкінська, 77)



  

        Потяг, у якому їхала вся царська родина, 
зійшов з рейок 17 жовтня 1888 року під 
Харковом поблизу станції Борки.
     
     Прибічники  побудови Комерційного 
училища у харківський  Купецькій Громаді 
використали, здавалося б, прикру подію з 
аварією потяга миттєво і практично. 

     Вони запропонували присвятити 
відкриття училища імператорській особі і 
питання було одразу “чудесно” вирішено 
вже 26 жовтня 1888 року.



  

        Фінансувалося за рахунок збору з членів 
Харківського купецького товариства при 
виборі патентів. Управлялося Опікунською 
радою (серед опікунів Олексій Алчевський, 
Микола фон Дітмар), Навчальним 
комітетом.

     Купецька Громада на чолі зі старостою
М. Жевержеєвим приймає постанову, 
підписану 148 її членами, у якій йшлося про 
фінансування будівництва: 
з купців I-ої гільдії брати по 50 рублів, 
а з II-ої — 15 рублів. 

        Достойним прикладом для наслідування 
у підтримці розбудови нового для Харкова 
навчального закладу стали перши пожертви: 
   1200 рублів зроблена М. Гельферіхом, 
“харківським комерсантом і благодійником”,  
   1000 рублів зроблена М.О. Жевержнєвим.

 Гельферіх Максиміліан 
Християнович (1828-1901) 

Алчевський Олексій 
Кирилович (1835-1901) 



  

«Нечего и говорить,— писал через полвека в «Автобиографии» 
Алексей Николаевич, — с каким энтузиазмом взялся я за 
осуществление в натуре первого своего архитектурного 
произведения; <…> пришлось преодолеть немало трудностей, 
связанных, больше всего, с косностью Купеческого общества, которое 
являлось хозяином, с недоверием к молодому архитектору; <…> по 
мере вырастания стен здания из земли меня постепенно оставили в 
покое, и я, совмещая в себе и автора проекта, и прораба, с моим 
единственным сотрудником, студентом 3-го курса Технологического 
института, стоя на лесах, являлись подлинными хозяевами 
постройки…».



  

Краткий очерк возникновения в г. Харькове 
Коммерческого училища в память события 17-го 
октября 1888 г. / Сост. Секретарь Попечительного 
Совета ХКУ П. Верховский. Харьков, 1894.



  
Харьковское коммерческое училище императора Александра III : 1891 год : 
составлял проект и строил акад. архитектор А. Н. Бекетов. – [Б. м. : б. в., 1891?]. – 6 л.

     Фотоальбом знайомить із 
зовнішнім виглядом та 
інтер'єрами одного із перших 
спеціальних навчальних 
закладів сфери комерційної 
освіти, що діяв у 1893–1919 рр.

   Оригінал друкованого
документу зберігається в
ХДНБ ім. В. Г. Короленка 



  



  



  
Пестріков Михайло 

Родіонович (1864-1930) 
Селезньов Іван 

Федорович (1856-1936) 



  

Однією з окрас будівлі 
стала згадувана 
“домова церква”,
як було прийнято у ті 
часи у великих 
навчальних закладах. 
Згідно з путівником
А. Гусєва (1902), домова 
церква Нерукотворного 
Спаса Харківського 
Комерційного училища, 
була найкрасивішою
та найбагатшою серед 
інших домових
церков міста. 



  
     Викладачі та студенти правового факультету 
Хрківського інституту народного господарства.



  



  

     Колишні фронтовики: студенти 4 групи ІV курсу
 Харківського юридичного інституту. Харків,1949 р.

В. Сташис — у другому ряду п`ятий ліворуч.

     Нарешті восени 1952 року будинок-
красень з величними парадними сходами, 
бібліотекою, актовим залом, навчальними 
аудиторіями, відсвяткував своє друге 
народження.

       Відбудову знівеченого війною головного 
корпусу Університету добре пам'ятав 
Володимир Володимирович Сташис: “Тоді 
ми, студенти, відшукавши Бекетівський 
проект, за допомогою архітекторів, 
будівельників усе-таки зуміли відтворити 
цю споруду. Працювали на ній, не рахуючись 
із часом, не сподіваючись на зарплату.
Ми любили наш Харків, нашу країну ”.



  
Панов В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 



  

       Під фундаментом будинку 
знаходиться “жерстяний 
ящик”, а в ньому на мідній 
дошці викарбовано 
історичний документ, у якому 
зокрема зазначено:
 “В лето от Рождества 
Христова 1890 г., июня 17 
дня ...  совершена по 
проекту...  А. Н. Бекетова, 
закладка здания 
Коммерческого училища ...,
и при нем храма во имя 
Нерукотворного образа 
Христа Спасителя, 
иждивением Харьковскаго 
купечества...”.

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
Уклад., дизайн:  голов. бібліотекар Рибалова О. М.
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