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П Е Р Е Д М О В А  

 

 До Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) в 1992 році надійшла на державне зберігання 

науково-дослідна документація за 1969-1974рр. «Отчеты по научно-исследовательским работам г. Киев» від Науково-дослідного і проектного 

інституту містобудування "Київ НДПІмістобудування" Держбуду СРСР, м. Київ. Документація мала гриф «секретно». 

 Інститут займався науково-технічними і науково-прикладними дослідженнями з питань містобудування, що забезпечували розвиток і 

реконструкцію міст та регіонів України, будівництво та реконструкцію об'єктів житлового і громадського призначення у комплексі з 

розв’язанням економічних і екологічних проблем забудови міст; розробленням питань їх інженерного забезпечення, благоустрою та 

транспортного обслуговування. 

 У період з 1945 по 1974рр. мав наступні перейменування: 

 1945-1963рр. - Науково-дослідний інститут містобудування Академії Архітектури УРСР (НДІ містобудування) у складі Академії 

Архітектури УРСР. 

 З 1963р. - Науково-дослідний і проектний інститут містобудування "Київ НДПІмістобудування" Держбуду СРСР, м. Київ. 

Обробка документів була проведена згідно з «Основными правилами работы с научно-технической документацией в государственных 

архивах СССР», які затверджені наказом Головархіву СРСР від 07.03.1985р. № 80.  

 До опису внесені Звіти про науково-дослідні роботи у кількості 4 одиниць зберігання, а саме: схеми з благоустрою міста Києва, схеми 

благоустрою парків міста Києва, схеми розміщення монументів та пам’ятників в місті Києві, Державний музей народної архітектури та 

побуту УСРС в місті Києві. 

 На підставі листа організації-здавальника від 03.11.2009р. №165ДСК і акта комісії ЦДНТА України з питань державної таємниці від 

04.11.2009р. №8 з частини документів (4 одиниці зберігання) було знято гриф «секретно». Був проведений комплекс робіт, спрямованих на 

підвищення інформаційно-пошукового рівня опису для передачі на загальне зберігання. Новий опис №3 було складено відділом режимно-

секретної роботи ЦДНТА України згідно з Робочою інструкцією «Порядок укладання та обліку описів науково-технічних документів», 

схваленою Науково-методичною радою ЦДНТА України 21.02.2008р., протокол № 02. 

 До нового опису №3 складено титульний аркуш, зміст, передмову, аркуші-засвідчувачі. Чотири одиниці зберігання, які внесені до 
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нового опису №3, пройшли обробку в 1992 році, а саме: на титульних аркушах проставлені штампи із написанням архівного шифру, 

пронумеровано аркуші та складено аркуші-засвідчувачі. В 2011 році здійснювалося перешифрування документів. В межах комплексу 3-32, 

опису №2,  одиниці зберігання з №30с по №33с, які мали гриф «секретно», внесені до нового опису №3 під номерами одиниць зберігання з 

№304 по №307.  

 Новий опис №3 комплексу 3-32 складається з 4 текстових одиниць зберігання за 1969-1974 роки.  

Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

Передмову склав начальник відділу РСР                                                                                 Т. М. Островерх 

20.07.2011р. 
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Фонд  № 100  

Опис № 3  

Група-комплекс  № 3-32  
 

№№ 

з/п 

№ 

компле-

ксу 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
Отчеты по научно-исследовательским 

работам 

   

  

    Город Киев      

1 3-32 304 02775 Схемы благоустройства г. Киева 
КиевНИИПгра-

достроительство 
1969 53   

2  305 02778 
Схемы благоустройства парков Киева (на период 

до 2000 года) 

КиевНИИПгра-

достроительство 
1970 56   

3  306 02779 Схема размещения монументов и памятников 
КиевНИИПгра-

достроительство 
1970 31   

4  307 04054 

Государственный музей народной архитектуры 

и быта УССР в г. Киеве 

Альбом 

 

КиевНИИПгра-

достроительство 
1974 11   
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До опису внесено   4 (чотири) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  304 по № 307 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 4 (чотири) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - - од. зб. - 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису архівіст I категорії                                            О. І. Сіренко 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата  

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                  Т.М. Островерх                                                                     

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 15.08.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 4 (чотири) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  304 по № 307 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 4 (чотири) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - - од. зб. - 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем                                                                   І.А. Купавцева 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                         Л. А. Ястреб 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 30.09.2011 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису 3 група-комплекс 3-32 Фонд  Р-100 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 7 (сім) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     К.О. Підрепна 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2011 р. 

 


