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ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Різноманітні картографічні твори, які створені упродовж багатьох століть картографами,
науковцями, фахівцями різних галузей економіки, зберігаються в численних бібліотеках, архівах,
музеях України. Активізація наукових досліджень з історії картографії України, що спостерігається в
останні два десятиліття, окресли ла питання збереження та відповідно каталогізації картографічної
спадщини. З'явилися перші бібліографічні покажчики картографічних творів і літератури з історії
картографії України, започатковано видання про картографічні фонди бібліотек і архівів.
Проте поза увагою дослідників до сих пір залишається великий обсяг картографічних матеріалів, що
міститься в проектній документації. Цю прогалину покликане заповнити пропоноване довідкове
видання. У ньому зібрано відомості про карти та плани XX ст., які входять до складу проектної
документації Центрального державного науково-технічного архіву України - установи, що зберігає
науково-технічну
документацію,
створену
провідними
науково-дослідними,
проектними,
конструкторськими, технологічними організаціями країни.
Проекти, до складу документації яких входять карти, плани та схеми, представляють основні галузі
народного господарства Української РСР. Картографічні матеріали укладали при проведенні інженерногеологічних вишукувань для будівництва об'єктів теплоенергетики (Запорізької, Курахівської,
Миронівської, Придніпровської, Слов'янської державних районних електростанцій), транспорту
(газопроводи "Уренгой - Помари - Ужгород", "Оренбург - Західний кордон СРСР", "Середня Азія Центр", "Дашава - Київ", промислових підприємств (Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь, Донсода
тощо). Вони надають докладну інформацію про особливості природних умов територій, на яких
розташовано об'єкти промисловості. Карти та плани у складі містобудівних проектів (генеральні плани
розвитку міст та їх частин), проектів об'єктів цивільного будівництва (наукових, культурно-освітніх,
торгових закладів, житлових будинків тощо) містять відомості щодо територіального та архітектурнопланувального розвитку населених пунктів України.
Будівництво гідроелектростанцій - Дніпрогес, Каховська, Кременчуцька, Канівська та ін.
забезпечувалося значним картографічним матеріалом. Будівництво споруд, організація водосховищ
ГЕС, створення захисних смуг - призводили до значних змін у рельєфі місцевості, порядку
використання земель та адміністративному устрої територій. Наприклад, під час будівництва
Каховської ГЕС затоплення водосховищем у тій чи іншій мірі охопило близько 90 населених пунктів
Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Відомості про такі перетворення містять
картографічні документи ЦДНТА України - плани відчуження територій, кресленики генеральних
планів нових населених пунктів, проектні плани земельної організації господарства області, плани
захисних зон тощо.
Багато картографічних матеріалів укладено при опрацюванні "Комплексної схеми використання
водних і земельних ресурсів Української РСР". Численні карти та плани входять до Генеральної схеми
водопостачання Донбасу та Криворіжжя, до проектів меліоративних заходів (зрошення, зарегулювання
поверхневого стоку), до проектних завдань розробки родовищ корисних копалин.
З публікацією опису картографічних архівних документів ЦДНТА до наукового обігу введено цінну
інформацію про картографічні матеріали як складову частину проектної науково-технічної
документації. Видання надає можливість не тільки ознайомитись та практично використовувати
великий пласт оригінальної картографічної інформації, але й за допомогою картографічних матеріалів
вивчати історію розвитку вітчизняної науки і техніки. Це ілюструють конкретні проекти з перетворення
та змін природи, освоєння земель, промислового, транспортного та житлового будівництва.
Ростислав Сосса

директор

Державного

науково-

виробничого підприємства "Картографія ", доктор
географічних наук

ПЕРЕДМОВ А
Довідник “Картографічні матеріали у складі проектної документації фондів Центрального державного науково -технічного архіву
України” є продовженням роботи з описування картографічних архівних документів ЦДНТА України. Завданням укладачів було
виявлення картографічних матеріалів з фондів архіву, систематизація відомостей про них з метою розкриття їх видової та тематичної
різноманітності.
Під час роботи над довідником використано досвід українських і російських архівістів. Останнім часом в Україні вийшли друком
роботи, у яких описано великі масиви архівних карт і планів і зроблено спробу уніфікації описування документів, систематизаці ї
відомостей про них. Це, насамперед, спеціальний довідник Державного архіву Херсонської області “Колекція карт і планів. Опис фонду
№302” [2], а також розроблений у Центральному державному науково-технічному архіві України довідник “Картографічні матеріали у
складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України)” [1]. Великий масив друкованих карт систематизовано й описано в
довіднику “Картографічні твори на територію України”, виданий ДНВП “Картографія” [14].
Укладачами довідника також вивчено статті українських істориків і архівістів, у яких розглянуто архівні картографічні матеріали.
Переважна частина таких досліджень має вузьку тематичну спрямованість і охоплює відносно невеликі обсяги унікальних карт та планів.
Досить часто увагу українські фахівців привертають фонди зарубіжних архівів. Так, у публікаціях П. А. Ричкова оглянуто фонди
Російського державного воєнно-історичного архіву і Віденського Воєнного архіву, які містять документи про планування та з абудову міст
України ХVІІ–ХХ ст. [10, 11]. Із колекцією планів західноукраїнських фортець, що зберігається у Дипломатичному архіві М іністерства
закордонних справ Франції, з найомить Я. М атвіїшин [4]. В. А. Пірко у своїх стаття х звертається до картографічних документів Державного
воєнно-історичного архіву і Державного архіву давніх актів Російської Федерації [7–8].
Безумовно, укладачами враховано досвід з описування й систематизації картографічних архівних документів російських дослідників.
Зокрема, використано укладені працівниками ВНДІДАД та розроблені спеціально для архівістів методичні рекомендації “Организация
использования архивных картографических документов” [5], у яких розкрито видові ознаки карт (проекція, масштаб тощо), надано
відомості про основні з містові групи, ознайомлено із картографічними методами дослідження.
Загальне оформлення довідника проводилося відповідно до методич них рекомендацій “Вимоги до підготовки довідкових архівноархеографічних видань” [15].
Для зручності користування великим масивом отриманих довідкових даних описи карт і планів розподілено за територіальною ознак ою
відповідно до економічного районування країни. Питання щодо розподілу території України на макрорегіони, які характеризуються
соціальною і господарською своєрідністю, відмінностями у внутрішньорегіональних та міжрегіональних зв'язках, майже століття є
предметом наукових дискусій. Основою для визначення загальної структури довідників прийнято схему В. А. Поповкіна, яка
використовується у багатьох сучасних навчальних посібниках з економіки України. За прийнятою схемою описові статті картографічних
документів ЦДНТА України поділено на шість частин:
– карти України;
– карти і плани Донецько-Придніпровського економічного району (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька обл.);
– карти і плани Західноукраїнського економічного району (Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська,
Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Чернівецька обл.);
– карти і плани Північно-Східного економічного району (Харківська, Сумська, Полтавська обл.);
– карти і плани Причорноморського економічного району (Одеська, М иколаївська, Херсонська обл., Автономна Республіка Крим);
– карти і плани Центральноу країнського економічного району (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська обл.).
За винятком першої, кожна частина довідника складається з кількох розділів, перший з яких містить відомості щодо карт пев ного
економічного району, а в інших описано карти кожної з областей, що входять до цього економічного району. У свою чергу описові статті,
що входять до розділів, присвячених окремій області, згруповано в підрозділи за ознакою просторового обсягу таким чином:
– карти області;
– карти адміністративних районів області;
– плани окремих населених пунктів та їх частин.

Географічні назви в межах розділу подано в алфавітному порядку. Карти та плани, які належать до однієї адміністратив ної одиниці
(область, район, місто тощо), розміщено згідно з нумерацією фондів та комплексів за зростанням номер а. Такий порядок розподілу
матеріалу дозволяє користувачеві швидко отримати повну інформацію про архівні карти певного району країни.
Кожна з описових статей довідника присвячена окремому аркушу картографічного документа. Структуру статей стандартизовано за
наступною схемою:
– назва карти (плану), подана мовою оригіналу;
– архівні пошукові відомості документа;
– дата укладання карти або плану;
– назва проекту, для якого складався документ, стадії його розробки, а також назва об’єкта, що проектувався, та окремої частини
проектної документації, до якої увійшов картографічний документ;
– назва організації-розробника документа;
– визначення тематичного різновиду карти і пояснення щодо її з місту і призначення у проекті для якого вона складалася;
– прізвища та посади розробників карти або плану (за наявністю таких відомостей);
– відомості щодо інструментів та матеріалів за допомогою яких виготовлено документ;
– масштаб карти (плану);
– фізичні виміри аркуша документа, подані в мм.
Орієнтиром для виявлення картографічних документів для довідника став напрям діяльності фондоутворювача – промислове і цивільне
будівництво, організація транспортних шляхів, використання природних ресурсів тощо. Розробка таких проектів передбачає досконале
вивчення території, на якій планується будівництво, що знаходить своє відображення у складі проектної документації, до якої належать
різновидові карти і плани. До видання увійшли описи лише горизонтальних карт і планів. У довіднику описано 3514 картографічні
документи 150 комплексів 51 фонду ЦДНТА України за період 1906–1990 рр.
Переважна більшість описаних карт (2037 од.) міститься в проектах Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Укргідропроект ім. С. Я. Жука. Карти і плани з проектів цього розробника представлені в усіх розділах довідника. Єдиним фондом у
документах якого також зустрічаються карти всіх економічних районів України, є фонд Київського відділення Державного інституту по
проектуванню гідротехнічних, рибоводно-меліоративних і ставкових споруд Гідрорибпроект (ф. Р-149); він містить 43 карти. Багато
картографічних матеріалів серед документів Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектно го інституту
Теплоелектропроект (ф. Р-31) – 211 од., Всесоюзного науково-дослідного та проектного інституту з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (ф. Р-84) – 299 од. і Харківської філії Українського державного інституту по проектуванню підприємств хар чової
промисловості Укрдіпрохарчопром (ф. Р-10) – 133 од. У таблиці надано відомості щодо наявності карт кожного з економічних районів
країни у фондах ЦДНТА України.
Таблиця 1.
Наявність карт і планів у фондах ЦДНТА України

Номер
фонду

Карти
України

Карти
ДонецькоПридніпровського р-ну

Карти Західноукраїнського
р-ну

Карти ПівнічноСхідного
р-ну

Карти
Причорноморського
р-ну

Карти
Центральноукраїнського
р-ну

1

–

–

–

25

95

–

2

–

–

–

2

–

–

3

258

806

88

429

227

229

4

–

9

–

–

–

–

5

–

–

–

6

–

10

6

–

–

–

–

–

91

7

–

36

–

–

–

–

8

–

9

8

–

–

–

9

–

1

–

–

–

–

10

–

46

13

54

11

9

11

–

–

–

–

1

–

28

–

12

–

–

–

3

29

–

1

–

–

–

–

31

1

117

–

87

6

–

32

–

36

–

10

–

–

33

–

–

–

5

–

–

35

–

2

–

–

–

–

37

–

–

2

–

–

–

46

–

42

–

–

23

–

49

–

–

–

3

–

–

51

–

4

–

–

–

–

52

1

7

–

2

–

–

57

–

2

–

–

17

–

59

–

–

–

–

–

4

72

–

–

–

13

–

–

75

–

45

–

–

–

–

84

32

6

167

38

–

56

85

–

13

–

–

–

2

86

–

2

–

–

7

–

89

–

–

65

–

–

–

98

–

–

–

–

–

5

103

–

–

–

–

1

11

105

–

2

3

–

–

7

111

8

–

10

–

–

–

114

2

–

–

–

–

–

124

–

30

–

–

–

–

125

–

–

6

–

–

–

132

–

3

–

–

–

–

140

–

–

–

–

5

–

149

4

14

11

4

3

7

150

–

–

–

1

–

–

156

2

–

–

5

–

–

159

–

–

10

–

–

2

164

–

–

6

–

–

–

167

–

3

–

–

–

–

181

–

2

–

–

–

–

187

–

–

18

–

–

–

194

–

–

–

–

–

8

195

–

–

–

–

1

6

215

–

–

–

5

–

–

227

–

–

–

13

–

–

Хронологічні рамки утворення картографічних документів визначаються межами 1906–1990 рр. Для зручності користувачів
укладачами складено наступну таблицю, з якої можна діз натися про наявність в архіві карт і планів кожного з економічних районів
України з певним датуванням. Найдав нішим з архівних картографічних документів є план відведення земельної ділянки для побудови
Суздальського гостинного двору – торгових рядів у м. Харків, який входить до архівної колекції планів міста і знаходиться у фонді
Українського державного тресту цивільного будівництва Укрцивільбуд (ф. Р-32).
Таблиця 2.
Дати створення картографічних документів

Дата

Карти
України

Карти
ДонецькоПридніпровського р-ну

Карти Західноукраїнського
р-ну

Карти
ПівнічноСхідного
р-ну

Карти
Причорноморського
р-ну

Карти
Центральноукраїнського
р-ну

б. д.

–

21

1

2

12

3

1906

–

–

–

1

–

–

1909

–

–

–

2

–

–

1910

–

–

–

-

–

–

1914

–

–

–

5

–

–

1915

–

–

–

3

–

–

1916

–

–

–

1

–

–

1917

–

–

–

1

–

–

1918

–

–

–

2

–

–

1925

–

1

–

–

–

–

1926

–

2

–

1

–

–

1927

–

2

–

–

–

–

1928

–

–

–

2

–

–

1929

–

5

–

3

–

–

1930

–

19

–

2

–

–

1931

–

4

–

1

–

–

1932

–

1

–

1

1

–

1933

10

12

–

1

–

2

1934

1

9

–

–

2

–

1935

10

1

–

1

2

–

1936

12

20

–

1

8

–

1937

–

13

–

–

1

–

1938

2

13

–

–

2

–

1939

–

17

–

8

–

–

1940

–

20

–

2

–

4

1941

1

55

–

–

1

–

1944

–

6

–

3

5

–

1945

1

2

18

1

3

–

1946

3

165

14

3

–

8

1947

3

10

12

1

–

19

1948

40

18

26

4

1

1

1949

10

18

24

4

–

12

1950

–

23

18

3

3

7

1951

–

60

2

3

39

18

1952

14

131

11

5

150

8

1953

2

30

6

7

12

5

1954

–

46

6

4

2

17

1955

7

25

5

32

–

68

1956

5

19

1

75

1

61

1957

–

12

5

141

–

14

1958

4

37

6

30

6

3

1959

2

35

10

16

5

10

1960

2

14

41

38

9

23

1961

2

17

25

12

–

10

1962

27

46

15

18

7

12

1963

24

38

11

56

10

12

1964

24

48

8

22

15

16

1965

74

116

12

23

47

15

1966

–

22

5

18

11

7

1967

1

29

7

2

–

7

1968

6

10

–

2

1

6

1969

–

17

–

9

–

4

1970

5

19

1

3

8

8

1971

–

6

1

2

1

4

1972

1

14

–

1

1

5

1973

2

10

3

–

–

5

1974

–

5

37

12

–

5

1975

1

4

–

5

–

–

1976

2

2

–

5

–

8

1977

6

–

–

12

–

2

1978

–

–

–

8

–

1

1979

–

2

–

4

–

–

1980

–

–

9

–

–

1

1981

1

–

–

22

–

–

1982

2

–

10

12

–

2

1983

–

–

–

4

–

2

1984

1

–

–

13

–

–

1985

–

–

–

1

–

–

1986

–

–

–

18

–

1

1987

–

–

36

4

–

12

1988

–

–

9

4

–

18

1989

–

–

7

–

–

1

1990

–

–

5

–

–

3

Згідно із загальноприйнятою класифікацією [12, 13] за змістом карти розрізняють на загально-географічні – ті, на яких відображено
сукупність основних елементів місцевості, гідрографію, рельєф, населені пункти тощо, та тематичні, як і розроблялися для розкриття
властивостей конкретного елементу чи явища (особливостей клімату, наявності корисних копалин тощо) у певних територіальних межах.
У свою чергу тематичні карти поділяються на дві великі групи: карти природних явищ (інша назва – фіз ико-географічні карти) та карти
суспільних явищ (соціально-економічні карти). У цих групах виділяють підгрупи карт з більш вузькою тематикою. Усі карти, представлені
у Довіднику, – тематичні. Переважна більшість з них відноситься до групи карт суспільних явищ, а саме – до економічних карт. Ці
документи розкривають різні аспекти розвитку галузей виробництва, агропромислового комплексу, транспортних мереж, містобудування.
Більшу частину карт масиву становлять генеральні плани об’єктів цивільного і промислового будівництва, плани землевідведення і
землекористування. Карт природних явищ відносно небагато. Це переважно геологічні й гідрологічні карти, що зумовлено загальним
порядком розробки проектів (обов’язкове проведення інженерно-геологічних досліджень майбутніх будівельних майданчиків) та
загальною тематикою проектів (вивчення водних ресурсів регіону). У таблиці надано відомості щодо наявності в архівній проектній
документації картографічних матеріалів різної тематики.
Таблиця 3.
Тематика картографічних матеріалів ЦДНТА України

Карти
України

Карти
ДонецькоПридніпровського р-ну

Карти
Західноукраїнського
р-ну

Карти
ПівнічноСхідного
р-ну

Карти
Причорноморського
р-ну

Карти
Центральноукраїнського
р-ну

Геологічні

68

159

74

127

66

15

Кліматичні

57

1

6

4

1

–

Ґрунтів

4

31

–

7

25

–

Гідрологічні

43

238

33

56

21

43

Ландшафтні

–

2

1

–

–

–

Ботанічні

2

2

–

–

–

–

Екологічні

20

20

6

36

5

4

Адміністративні

3

2

25

3

–

–

Населення

–

1

–

–

–

–

Економічні

111

653

229

372

184

165

Різновид карти

Соціальної
інфраструктури

–

141

33

97

95

223

Картографічні документи розрізняються за характером практичної спрямованості їх змісту. Спеціалісти відокремлюють
інвентаризаційні (констатаційні) карти; оціночні карти використовуються для оцінювання придатності чи ефективності природних чи
економічних умов при вирішенні певної проблеми. За практичним напрямком змісту також визначають групи карт, на яких вказані засоби
та види раціонального в икористання умов та ресурсів (рекомендаційні), та ті, що відображають очікуваний у майбутньому стан
розміщення об’єктів та явищ (прогнозні). Найбільша частина карт та планів у проектній документації є інвентарними (оглядові карти
майданчиків під будівництво, кліматичні карти, плани землекористування тощо) і рекомендаційними (генеральні плани об’єктів
будівництва). Щодо прогнозних карт, то майже всі вони складалися для проекту організації меліоративних з аходів на території України.
Таблиця 4.
Відомості про картографічні документи різної практичної спрямованості змісту

Різновид карти

Карти
України

Карти
ДонецькоПридніпровського р-ну

Карти Західноукраїнського
р-ну

Карти ПівнічноСхідного р-ну

Карти
Причорноморського
р-ну

Карти
Центральноукраїнського
р-ну

Інвентарн.

149

631

62

295

78

175

Оціночні

56

152

110

87

118

29

Рекомендац.

62

427

209

278

169

242

Прогнозні

41

40

26

42

32

4

Тематична і видова різноманітність представлених у довіднику матеріалів передбачає використання його інформації у різних сф ерах
практичної, наукової і навчальної діяльності. За допомогою цього видання стає можливим більш активне введення до наукового обігу
інформації документів архів них фондів, що відповідає одному з основ них напрямів інформаційної діяльності державних архів них установ.
Досвід підготовки довідників з відомостями про картографічні матеріали архів ної науково-технічної документації викладено в робочій
інструкції “Порядок складання оглядів картографічних документів ЦДНТА України” [9].
Довідник укладено згідно з планом видавничої діяльності Центр ального державного науково-технічного архіву України. Керівники
роботи – директор ЦДНТА України Є. В. Семенов, заступник директора ЦДНТА України – М . А. Балишев, начальник відділу
використання інформації документів А. О. Алєксєєнко; відповідальний виконавець – провідний спеціаліст відділу використання інформації
документів О. Є. Дождьова.
Укладачі Довідника висловлюють подяку науковим редакторам Довідника, д-ру істор. наук, проф. Ірині Борисівні М атяш і д-ру
географ. наук, проф. Ростиславові Івановичу Соссі, реценз ентам

Довідника, директору Державного архіву Херсонської обл. Віктору

Федоровичу Боровику і зав. кафедрою документознавства Національного аерокосмічного університету “ХАІ”, канд. філос. наук, проф.
Аллі Євгенівні Прилуцькій, а також працівникам ДНВП “Картографія” за надану допомогу у підготовці видання.

ЧАСТИНА 1
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1.
Карт а бассе й на р. Д не пра
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 3, арк. 153, 1952 р.
Карта входить до звіту про дослідження гідрологічного режиму р. Дніпро, проведені для техн. проекту
Каховської ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
оглядовою картою басейну р. Дніпро, на якій позначено наявні і запроектовані ГЕС.
Світлокопія; 1:2 500 000; 467х550 мм
2.
О рга низа ц ия пер евозок грузов ст ро ит е льст ва Каховс кой Г ЭС. Пу н кт ы в ывоза г рузов ст ро ит ель ст ва
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 300, арк. 7, 1952 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченого організації
річкового перевезення буд. вантажів. Розділ розроблено працівниками Ленінградського відділення
Державного Інституту з проектування та вишукувань на річковому транспорті Діпрорічтранс (м. СанктПетербург). На схематичній карті позначено місця розташування родовищ пісків, гранітів, вапняків, а
також підприємств будівельних матеріалів, продукцію яких передбачалося використати для будівництва
Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь старш. інженер А. Н. Сисоєва, начальник від.
Пряніков.
Фото; б. м-бу; 230х150 мм
3.
Карт а с рас по ложе н ие м водохра н ил и щ кас када Г ЭС Н и жн его Д не пра
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 889, арк. 2, 1 962 р.
Карта входить до фотоальбому техн. звіту про будівництво Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено ГЕС,
розташовані
вздовж
нижньої
течії р. Дніпро
(Любецька,
Київська,
Канівська,
Кременчуцька,
Дніпродзержинська, Дніпрогес ім. Леніна, Каховська), дніпровські вдсх з відповідними площами
зрошення, насосні ст. та магістральні канали.
Фото, кольорові олівці; б. м-бу; 211х263 мм
4.
Карт а бассе й на р. Д не пр
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 893, арк. 181, 1956 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо вивчення гідрологічних умов р. Дніпро, складеної для
техн. проекту Кременчуцької ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті басейну р. Дніпро позначено наявні і запроектовані ГЕС, а
також гідрометеорологічні ст.
Світлокопія; б. м-бу; 334х342 мм
5.
Карт осхе ма р- на де йст в ия Кре м ен чуг ско й Г Э С
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1402, арк. 6, 1956 р.
Карта входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено наявні у середині 1950 х роках і
запроектовані
ГЕС,
лінії
електромереж
і
підстанції
різної
напруги,
розташовані
вздовж
течій р. Дніпро, р. Дон, р. Сіверський Донець і р. Дністер.
Фото; б. м-бу; 220х100 мм
6.
П лан Кр е ме нчуг ско го в- ща с раз ме ще н ие м от водя ще й сет и и г луби н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1451, арк. 44, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, у якому вивчено питання
організації протималярійних заходів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Кременчуцького
вдсх
(Полтавська,
Кіровоградська,
Черкаська обл.) позначено запроектовані дамби для захисту територій від затоплення та надано
відомості щодо вимірів глибини, висоти хвиль на різних ділянках вдсх.
Фото, кольорова туш, акварель; 1:25 000; 825х535 мм
7.
Участ к и акт ив ного лова и м ел иорат ив н ые ка н ал ы в зоне с работ к и водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1479, арк. 79, 1955 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техн. проекту рибогосп. освоєння Кременчуцького
вдсх через появу великого водного басейну після будівництва Крем енчуцької ГЕС. Проект складено
працівниками Київського відділення Державного Інституту Гідрорибпроект. На карті, що охоплює
територію трьох обл. України (Кіровоградської, Черкаської і Полтавської) позначено ділянки, на яких
планувалося проводити активний в илов риби і запроектовані риболовецькі колгоспи. Склав документ
проектувальник Урбатіс.
Світлокопія; 1:100 000; 1820х650 мм
8.
Схе мат и чес кая карт а К ре ме н чугс кого водохра н и ли ща
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1644, арк. 26, 1956 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і
організації портівукриттів, складеного працівниками Київського відділення Державного Інституту з
проектування річкового транспорту Лендіпрорічтранс. Карта є ілюстрацією до розділу, в якому

проаналізовано
навігаційні
умови
на
Кременчуцькому
вдсх,
зокрема,
питання
організації
обслуговування суднохідних шляхів. На карті позначено порти, пристані і обстановочні пости вдсх. У
складанні документа брали участь начальник від. проектування водних шляхів С. І. Коршунов, ГІП Я.
В. Купріянов.
Фото; 1:200 000; 294х195 мм
9.
Альбо м сов м е ще нн ых п лано в
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1699, 21 арк., 1955 р.
Документ є ілюстративним додатком до частини проектного завдання заходів із поліпшення судноплавних
умов нижнього б’єфу Кременчуцького вдсх, у якій вивчено питання організації означених заходів.
Альбом планів складено працівниками Київського відділення Державного Інституту з проектування
річкового транспорту Лендіпрорічтранс (м. Київ). Альбом складається з 19 аркушів, на яких подано
порівняльні плани перекатів р. Дніпро, зроблені у 1950–1955 рр. У документі зібрано плани
Власівського,
Кременчуцького,
Ковалевського,
Демурівського,
Редутського,
Крячківського,
Лобачевського,
Богулівського,
Трійницького,
Сол ошинського,
Мічурінського,
Ульянівського,
Кривозаборівського, Бородаївського, Шульгівського, Кабанівського, Верхньодніпровського, Аульського,
Приютського і Дніпродзержинського перекатів.
Альбом світлокопій; 1:10 000; 460х510 мм
10.
Геолог и чес кая карт а бассе й на р. Севе рс к и й Доне ц
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 188, арк. 70, 1948 р.
Карта входить до зведеної пояснювальної записки щодо зарегулювання і використання р. Сіверський
Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною геологічною
картою басейну р. Сіверський Донець. Основою документа є карта, розроблена працівником Харківського
НДІ геології Л. Карякіним.
Фото; 1:1 500 000; 165х205 мм
11.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Сет ь м ет еороло ги чес к их ст ан ц и й
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 151, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець з позначеними
метеорологічними ст., на яких проводилися дослідження. У складанні документа брали участь канд .
техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х263 мм
12.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред няя м еся ч ная т е мп ерат ура воздуха на у ров не мор я. Я нвар ь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 152, 1948 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень температури у січні. У складанні документа брали участь
канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х263 мм
13.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред няя м еся ч ная т е мп ерат ура воздуха на у ров не мор я. И юль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 153, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень температури у липні. У складанні документа брали участь
канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 234х260 мм
14.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред няя годовая т е м перат ура воздуха на уров не мор я
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 154, 1948 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх річних значень температури. У складанні документа брали участь
канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 243х257 мм
15.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Ян варь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 155, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у січні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 237х267 мм

16.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Фе вра ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 156, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у лютому. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 234х260 мм
17.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Ма рт
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 157, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у березні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х265 мм
18.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Ап ре ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 158, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у квітні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 242х262 мм
19.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. М а й
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 159, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у травні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х256 мм
20.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. И ю нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 160, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у червні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х260 мм
21.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. И ю ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 161, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у липні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х255 мм
22.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Август
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 162, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у серпні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 236х260 мм
23.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Се нт ябрь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 163, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у вересні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х258 мм
24.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. О кт яб рь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 164, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і

каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у жовтні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х263 мм
25.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Нояб рь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 165, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у листопаді. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 233х264 мм
26.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред нее мес яч ное ко ли чест во осад ков. Де кабр ь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 166, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у грудні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х252 мм
27.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред ни е годов ые сум м ы осадков. Год
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 167, 1948 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх річних значень кількості опадів. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 236х267 мм
28.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. А пре ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 168, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягів випарювання у квітні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х265 мм
29.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Май
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 169, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у травні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 234х263 мм
30.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. И юн ь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 170, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у червні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х263 мм
31.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. И юль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 171, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного пр ацівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у липні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 230х264 мм
32.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Ав густ
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 172, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у серпні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 237х260 мм

33.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Се нт ябр ь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 173, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у вересні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х265 мм
34.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Окт ябрь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 174, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у жовтні. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х262 мм
35.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Ноябрь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 175, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх значень обсягу випарювання у листопаді. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 224х260 мм
36.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. С ред не- м ноголет нее ис па ре ни е. Год
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 176, 1948 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників середніх річних значень обсягу випарювання. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х264 мм
37.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год м ин и ма ль ного ис паре н ия
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 177, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників мінімальних річних значень обсягів випарювання. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро с ередніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 236х258 мм
38.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 178, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних річних значень обсягів випарювання. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 240х262 мм
39.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. А пре ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 179, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у квітні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х258 мм
40.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. Ма й
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 180, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у травні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 236х263 мм
41.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. И ю нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 181, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і

каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є к артою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у червні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х258 мм
42.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. И ю ль
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 182, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у липні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 228х263 мм
43.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. Авгу ст
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 183, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у серпні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 233х260 мм
44.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. Се нт ябр ь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 184, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у вересні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 228х263 мм
45.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. О кт яб рь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 185, 1948 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у жовтні. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 236х264 мм
46.
Карт а бассе й на р. Се ве рс ки й До не ц. Год ма кс и маль ного ис паре н ия. Но ябрь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 186, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо показників максимальних значень обсягів випарювання у листопаді. У складанні
документа брали участь канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х264 мм
47.
Повт о ряе мост ь голол еда. Схе ма
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 187, 1948 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект для ген. схеми водопостачання і
каналізації Донбасу та Криворіжжя. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій надано
відомості щодо частоти виникнення ожеледі на цій території. У складанні документа брали участь
канд. техн. наук Гук, начальник бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Світлокопія, туш; 1:2 500 000; 238х252 мм
48.
Си вер ск и й До не ц. Вод н ы й т ра нс порт
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 190, арк. 197, 1948 р.
Карта входить до проекту поліпшення суднохідних умов р. Сіверський Донець. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є картою
басейну р. Сіверський Донець, на якій позначено запроектовану судноплавну трасу, наявні і
перспективні порти та зупиночні пункти. У складанні документа брали участь інженери Львов і
Померанцев.
Світлокопія; б. м-бу; 940х280 мм
49.
Схе ма т опо изуче н ност и басс ей на р. Сев ерс к и й Дон ец
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 210, арк. 1, 1935 р.
Карта входить до огляду фізикогеографічних умов р. Сіверський Донець, складеного для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя працівниками Харківського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій позначено
території, де проведено топографічну зйомку, матеріали якої використовувалися для розробки проекту.
Калька, туш; б. м-бу; 540х600 мм

50.
Карт огра м ма т о поизу че нност и бассе й на р. Севе рс к ий До не ц
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 226, арк. 1, 1938 р.
Карта входить до огляду фізико географічних умов р. Сіверський Донець, складеного для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя працівниками Харківського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на якій позначено
території, де проведено топографічну зйомку, матеріали якої використовувалися для розробки проекту.
Калька, туш; 1:1 000 000; 780х690 мм
51.
Карт а бассе й на р. Юж н ы й Буг
Ф. Р3, к. 1157, оп. 8, од. зб. 13, арк. 11, б. р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техн. проекту Первомайської ГЕС на р. Південний
Буг, складеного працівниками Українського відділення ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
є картою басейну р. Південний Буг, на якій позначе но наявні водомірні пости, а також межі умовного
розподілу русла цієї річки, прийнятого з метою ефективного використання її ресурсів.
Світлокопія; 1:2 000 000; 302х218 мм
52.
Схе ма ко м пл ек сно го ис по льзова ни я р. Д не пр I и I I очеред и (2 и 3 пят ил ет и и)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 2, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). Проблема Великого Дніпра охоплювала такі водогосподарські завдання, як
регулювання річкового стоку, використання гідроенергетичного потенціалу, реконструкція маршрутів
водного транспорту, організація промислового і побутового водопостачання населених пунктів,
розвиток меліорації і рибоводства. На карті р. Дніпро позначено об’єкти, запроектовані для
вирішення цих питань, зведення яких планувалося у 1933–1936 рр.
Фото; 1:1 500 000; 222х292 мм
53.
Бассе й н р. Д не п ра. Карт а полез н ых ис копае м ых
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 23, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). На карті України позначено основні родовища корисних копалин, для
транспортування яких з місць видобутку заплановано використати водні ресурси р. Дніпро.
Фото; 1:1 500 000; 227х285 мм
54.
Бассе й н р. Д не п ра. Карт а э не ргет иче ск их ресур сов
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 24, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). На карті України позначено родовища вугілля і торфу, на базі яких
заплановано створити великі індустріальні комбінати.
Фото; 1:1 500 000; 233х280 мм
55.
К рабоче й ги пот езе Боль шого Д не п ра. Схе ма рас по ложе н ия соо руже н и й И нгул ец кого узла (ва р иант раздель н ых т он не ле й)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 49, 1933 р.
Схематична карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного
використання ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних
споруд
Укргідровод
(м.
Харків).
У
проекті
розглянуто
питання
організації
будівництва
НижньоДніпровської ГЕС. На схематичному плані показано принципове розташування споруд ГЕС за одним
із варіантів, згідно з яким попуск води передбачено проводити через роздільні тунелі, пробиті у
скелях правого берега. У складанні документа брав участь інженер Могилко.
Фото; б. м-бу; 104х103 мм
56.
Сред н ие су м м ы осад ков за п ер иод 1891 – 1915
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 153, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації штучного зрошення водами р.
Дніпро. В рамках розв’язання проблеми проведено різноманітні кліматологічні дослідження. На карті
приведено середні сумарні показники кількості опадів для території південно східної частини України
за даними спостережень 1891–1915 рр.
Фото; б. м-бу; 172х123 мм
57.
Схе ма и рр ига ц ион й с ет и в п робле м е Бо ль шого Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 156, 1933 р.
Схематична карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного
використання ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідр отехнічних
споруд Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації штучного зрошення
водами р. Дніпро. На карті південносхідної частини України позначено основні запроектовані
іригаційні споруди.
Фото; б. м-бу; 122х173 мм
58.
Схе ма п рое кт и руе м ых т ра нс порт н ых орос ит е ль н ых ка на лов в р -не Н. Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 159, 1933 р.
Схематична карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного
використання ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних

споруд Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації штучного зрошення
водами р. Дніпро. На карті південносхідної частини України позначено основні запроектовані
зрошувальні канали.
Фото; б. м-бу; 174х233 мм
59.
О рош ен ие Н и ж него П рид не п ровь я по схе м е Бо ль шого Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 161, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації штучного зрошення водами р.
Дніпро. На карті позначено варіанти розташування запроектованих гідротехнічних споруд, призначених
для зрошування території південно східної частини України.
Фото; б. м-бу; 230х168 мм
60.
Схе ма т опог ра фи чес ко й изуче н ност и басс ей на р. Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 230, 1933 р.
Схематична карта входить до загальної пояснювальної записки техно робочого проекту комплексного
використання ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних
споруд Укргідровод (м. Харків). На карті європейської частини СРСР позначено ділянки, на яких у
1928–1933 рр. різними установами і організаціями проводилися топографічні зйомки.
Світлокопія; 1:500 000; 220х287 мм
61.
П родук ц ия се льс кого хозя йст ва бассе й на Верх не го Дн еп ра на 1937 –1942 –1947 гг.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 26, арк. 38, 1935 р.
Карта входить до економічної частини робо чої гіпотези реконструкції Верхнього Дніпра, складеної
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті європейської частини СРСР за допомогою діаграм приведено
заплановані на 1937–1942–1947 рр. валові показники основних видів с. г.продукції (зернових, овочів,
м’яса тощо).
Фото; б. м-бу; 116х168 мм
62.
Схе мат и чес кая карт а ус лов ного эн ер гет и чес кого райо н иро ван ия по югу СС СР
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 7, 1935 р.
Карта входить до короткої анотації “Енергетика Нижнього Дніпра”, що міститься у складі
техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро. Проект розроблено працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). На схематичній карті територію України розподілено на умовні рни, об’єднані спільними
енергетичними комплексами: Придніпров’я, Донбас, Нижній Дніпро, Кримська АРСР, Одеський рн тощо.
Фото; б. м-бу; 105х85 мм
63.
Схе ма и рр ига ц ион но й сет и юж ного и запад ного л евобе реж н ых масс иво в Н иж него Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 59, 1935 р.
Схематична карта входить до короткої анотації “Енергетика Нижнього Дніпра”, що міститься у складі
техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро. Проект розроблено працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті південної частини України позначено запроектовані водогосподарські споруди:
канали, греблі, насосні ст., вдсх тощо.
Фото; б. м-бу; 137х122 мм
64.
Схе ма эле кт ро снаб же ни я оро ше н ия. Вар иа нт І
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 60, 1935 р.
Схематична карта входить до короткої анотації “Енергетика Нижнього Дніпра”, що міститься у складі
техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро. Проект розроблено працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті південної частини України позначено один з варіантів розм іщення об’єктів
мережі енергопостачання, запроектованих для зрошувальних комплексів.
Фото; б. м-бу; 97х80 мм
65.
Схе ма эле кт ро снаб же ни я оро ше н ия. Вар иа нт ІІ
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 60, 1935 р.
Схематична карта входить до короткої анотації “Енергетика Нижнього Дніпра”, що міститься у складі
техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро. Проект розроблено працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті південної частини України позначено один з варіантів розміщення об’єктів
мережі енергопостачання, запроектованих для зрошувальних комплексів.
Фото; б. м-бу; 95х80 мм
66.
Схе ма в ысо ково льт н ых связе й по Югу С СС Р. 1947 г. Вар иа нт У кр г идэпа
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 75, 1935 р.
Схематична карта входить до короткої анотації “Енергетика Нижнього Дніпра”, що міститься у складі
техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро. Проект розроблено працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
південної
частини
України
позначено
основні
високовольтні
лінії
електропередач, будівництво яких запроектовано до 1947 р.
Фото; б. м-бу; 113х88 мм

67.
Ген ера ль ная схе ма э ле кт рос набже н ия Н и жн его Д не пра ва р иант I
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 28, арк. 7 зв., 1936 р.
Схематична карта входить до проекту організації зрошення територій р. Дніпро, складеного
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехн ічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південної частини України позначено один із варіантів
проведення основних ліній електромережі і електростанцій, призначених для енергопостачання цієї
території.
Фото; 1:200 000; 92х70 мм
68.
Ген ера ль ная схе ма э ле кт рос набже н ия Н и жн его Д не пра ва р иант I I
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 28, арк. 7 зв., 1936 р.
Схематична карта входить до проекту організації зрошення територій р. Дніпро, складеного
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південної частини України позначено один із варіантів
проведення основних ліній електромережі і електростанцій, призначених для енергопостачання цієї
території.
Фото; 1:200 000; 94х76 мм
69.
Ген ера ль на я схе ма э ле кт рос набже н ия Н и жн его Д не пра ва р иант I I I
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 28, арк. 7 зв., 1936 р.
Схематична карта входить до проекту організації зрошення територій р. Дніпро, складеного
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південної частини України позначено один із варіантів
проведення основних ліній електромережі і електростанцій, призначених для енергопостачання цієї
території.
Фото; 1:200 000; 88х70 мм
70.
Схе ма в ысо ково льт н ых связе й Боль шого Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 28, арк. 8, 1936 р.
Схематична карта входить до проекту організації зрошення територій р. Дніпро, складеного
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті європейської частини СРСР позначено наявні і запроектовані
високовольтні лінії електропередач, ГЕС і ТЕЦ.
Фото; б. м-бу; 80х165 мм
71.
Ком п ле кс ная схема оп ыт ного ороше н ия и энер госнаб же ни я мест ной про м ы ш ле н нос т и на У кра и не и в Кр ы м у по т расс е
ир р ига цио н ного т ра нс порт ного кана ла Дн еп р – К р ы м
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 28, арк. 11, зв., 1935 р.
Схематична карта входить до проекту організації зрошення територій Нижнього Дніпра, складеного
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південної частини України позначено основні запроектовані
іригаційні споруди. Карту доповнено таблицями розрахунків потреби майбутніх зрошувальних систем у
електропостачанні.
Фото; б. м-бу; 110х115 мм
72.
Схе ма рас поло же ни я попус ков ых водохран и л и щ
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 16, 1936 р.
Схематична карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками
Українського відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м.
Харків). Згідно з проектом водний шлях Херсон – Ленінград, основою якого повинна була стати р.
Дніпро, пов’язував два моря – Чорне і Балтійське. На карті позначено вдсх, які за проектом входили
до системи Великого Дніпра. До окремих таблиць внесено основні характеристики цих вдсх.
Фото; 1:15 000 000; 120х174 мм
73.
Карт огра м ма поч ве н но -м ел иорат ив ного райо н ирова н ия т е рр ит ор и и Н иж него Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 77, 1936 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками Українського
відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). На карті,
що охоплює території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Од еської обл. і пова Крим, надано
відомості про склад і особливості місцевих ґрунтів. У складанні документа брав участь ґрунтознавець
Макаренко.
Фото; б. м-бу; 168х117 мм
74.
Ген ера ль ная схе ма оро ше н ия Н и ж него Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 8 0, 1936 р.
Схематична карта входить до загальної зведеної записки до проекту “Проблема Великого Дніпра”,
складеного працівниками Українського відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено основні іригаційні канали, греблі, вдсх і
території, що підлягають зрошенню на території сучасних Причорноморського, Центрального і
Придніпровського економічних рнів України.
Фото; б. м-бу; 121х133 мм
75.
М и кро кл и мат ич ес кое ра йон и рова ни е Ни ж него Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 81, 1936 р.
Схематична карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”. складеного працівниками
Українського відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м.

Харків). На карті за допомогою діаграм приведено показники кількості опадів на території сучасних
Причорноморського, Центрального і Придніпровського економічних рнів України.
Фото; б. м-бу; 159х100 мм
76.
Схе ма насос н ых уст а ново к на ир р ига ц ион но й сет и оро ше ни я Н иж не го Д не п ра (ге н пла н)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 91, 1936 р.
Схематична карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті позначено запроектовані іригаційні канали, греблі, ГЕС і насосні ст.,
розташовані на території Причорноморського, Центрального і Придніпровського економічних рнів
України.
Фото; 1:420 000; 164х122 мм
77.
Схе ма Донбасс – Кр иво рожс к и й ко мб и нат . 1947 год
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 105, 1936 р.
Схематична карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект
(м. Харків). У проекті розглянуто проблему водопостачання Донбасу. На карті позначено запроектовані
штучні канали і насосні ст., завдяки будівництву яких передбачено обводнювати території
Причорноморського, Центрального і Придніпровського економічних рнів України.
Фото; б. м-бу; 170х112 мм
78.
Карт а эн ерго ра йон и рован и я и э ле кт ро наг рузок Боль шого Д не п ра 1947 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 144, 1936 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками Українського
відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
територію Європейської частини СРСР умовно розподілено на рни з різними основними джерелами
енергопостачання, а також надано прогнозні (на 1947 р.) відомості щодо потреб в електроенергії для
кожного з цих рнів.
Фото; б. м-бу; 80х158 мм
79.
Схе ма эле кт ро снаб же ни я оро ше н ия. Вар иа нт І
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 66, арк. 58, 1935 р.
Схематична карта входить до техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро,
складеної працівниками Українського відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті південної частини України позначено
запроектовані мережі енергопостачання для зрошувальних комплексів.
Фото; б. м-бу; 97х80 мм
80.
Ген ера ль ная схе ма оро ше н ия из Н иж не го Д не п ра вар иа нт а с са мот еч н ы м Ю ж но -У кра и нс к и м ка нало м
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 138, арк. 22, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо комплексного використання ресурсів р. Дніпро, присвяченої
вивченню її енергетичного потенціалу. Документ складено працівниками Українського відділення
Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південно східної частини України надано відомості щодо одного з варіантів організації додаткового зрошення
с.г. земель шляхом використання Південноукраїнського каналу. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи Ш. С. Певзнер, старш. інженер І. С. Зіньковецький.
Фото; б. м-бу; 152х103 мм
81.
Ген ера ль ная схе ма оро ше н ия из Н иж не го Д не п ра. Ва р иант ма ш ин ного о рош ен ия
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 138, арк. 23, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо комплексного використання ресурсів р. Дніпро, присвяченої
вивченню її енергетичного потенціалу. Документ складено працівниками Українського відділення
Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південно східної частини України надано відомості щодо одного з варіантів організації додаткового зрошення
с.г. земель шляхом використання зональної системи каналів з машинним водопостачанням. У складанні
документа брали участь керівник інж. групи Ш. С. Певзнер, старш. інженер І. С. Зіньковецький.
Фото; б. м-бу; 150х108 мм
82.
Схе ма рас поло же ни я ирр и гац ио нн ых ка налов в зоне ороше н ия Ю га У кра и н ы и Кр ы ма по т рет ье му вар иа нт у с самот е чн ы м
И нгу ле ц ки м ка нало м
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 138, арк. 24, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо комплексного використання ресурсів р. Дніпро, присвяченої
вивченню її енергетичного потенціалу. Документ складено працівниками Українського відділення
Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південно східної частини України надано відомості щодо одного з варіантів організації додаткового зрошення
с.г. земель шляхом використання Інгулецького каналу. У складанні документа брали участь керівник
інж. групи Ш. С. Певзнер, старш. інженер І. С. Зіньковецький.
Фото; б. м-бу; 103х158 мм
83.
Карт а бассе й на р. Д не пра со ст во ра ми регу л иру ю щ их вдсх и Г Э С п р и н их
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 138, арк. 105, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо комплексного використання ресурсів р. Дніпро, присвяченої
вивченню її енергетичного потенціалу. Документ складено працівниками Українського відділення
Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенерг опроект (м. Харків). На карті басейну р.

Дніпро позначено наявні та запроектовані ГЕС і вдсх. У складанні документа брали участь керівник
інж. групи Ш. С. Певзнер, старш. інженер І. С. Зіньковецький.
Фото; б. м-бу; 162х223 мм
84.
Схе мат и чес кая г еолог и чес кая карт а бассе й на Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 144, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої вивченню
інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із стратиграфічними підрозділами і літологічним
складом території європейської частини СРСР. У складанні документа брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв,
керівник інж. групи А. Х. Межибожський, начальник сектору інж. геології І. Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 555х555 мм
85.
Схе мат и чес кая карт а ч ет ве рт и ч н ых от ложе н и й бассе й на Дн еп ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 145, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД схеми комплексного ви користання р. Дніпро, присвяченої вивченню
інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із геологічним походженням і складом
четвертинних відкладень на території європейської частини СРСР. У складанні документа брали участь
ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж. групи А. Х. Межибожський, начальник сектору інж. геології І.
Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 580х565 мм
86.
Схе мат и чес кая г еомо р фо ло г иче ска я ка рт а бассе йна Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 146, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої вивченню
інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із геоморфологічними умовами території
європейської частини СРСР. У складанні документа брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж.
групи А. Х. Межибожський, начальник сектору інж. геології І. Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 565х550 мм
87.
Схе мат и чес кая карт а ф изи ко -гео лог ич ес ких яв ле ни й и ра йо нов воз мож ного их рас п рост ра не ни я в бассе й не Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 147, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої вивченню
інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті приведено прогнозні дані щодо вірогідності карстових і
зсувних явищ на території європейської частини СРСР. У складанні документа брали участь ГІП
Є. А. Бакшеєв, керівник
інж.
групи А.
Х. Межибожський,
начальник
сектору
інж.
геології
І. Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 555х555 мм
88.
Схе ма глуб и н залега н ия и засоле н ност и гру нт ов ых вод басс ей на Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 148, арк. 1, 1952 р.
Схематична карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої
вивченню інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із гідрогеологічними умовами
(глибина залягання горизонту ґрунтових вод, рівень їх засоленості) території європейської частини
СРСР. У складанні документа брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж. групи А. Х. Межибожський,
начальник сектору інж. геології І. Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 547х544 мм
89.
Схе мат и чес кая и нже не р но -геоло ги че ска я ка рт а бассей на Д не пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 149, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої вивченню
інженерногеологічних умов Верхнього Дніпра. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із інженерно геологічними умовами території
європейської частини СРСР. У складанні документа брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж.
групи А. Х. Межибожський, начальник сектору інж. геології І. Б. Сендорович.
Світлокопія, акварель; 1:2 500 000; 678х567 мм
90.
Гид рогео лог ич ес кая схема зон ы оро ше ни я. 1 -й вар иант кас када (в услов и ях защ ит ы) в сочет ан и и с І І І вариа нт о м схем ы
ир р ига ци и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 164, арк. 12, 1953 р.
Схематична карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої
водогосподарським розрахункам кількості води, що повертається після зрошення до р. Дніпро. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано
відомості щодо змін у інженерно геологічних умовах території європейської частини СРСР, що мають
відбутися через реалізацію одного з варіантів проекту ірігації. У складанні документа брали участь
ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж. групи В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:1 000 000; 738х368 мм

Гид рогео лог ич ес кая схе ма зон ы оро ше ни я. 1 -й вариа нт кас када (в услов иях защ ит ы) в сочет а н ии с І І вариа нт ом схем ы
ир р ига ци и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 164, арк. 13, 1953 р.
Схематична карта входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, присвяченої
водогосподарським розрахункам кількості води, що повертається після зрошення до р. Дніпро. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано
відомості щодо змін у інженерно геологічних умовах території європейської частини СРСР, що мають
відбутися через реалізацію одного з варіантів проекту ірігації. У складанні документа брали участь
ГІП Є. А. Бакшеєв, керівник інж. групи В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:1 000 000; 740х368 мм
92.
Водн ы е пут и сооб ще ни я
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 654, арк. 1, б. р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті європейської частини СРСР позначено
запроектовані водні шляхи між Чорним і Балтійським морями (ЧорноморськоБалтійський, Дніпровсько Волзький, ДонецькоДніпровський, Дніпровсько Вісленський, ДніпровськоНеманський шляхи та Березинська
водна система). У складанні документа брав участь інженер П. Паншин.
Калька, туш, кольорова туш; 130 верст:1 дюйм; 408х323 мм
93.
Карт а чет верт ич н ых от ло же н ий бас се йна Д не п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 831, арк. 1, б. р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із геологічним походженням і складом
четвертинних відкладень на території європейської частини СРСР. Карту складено Н. Дмитрієвим і
Л. Карякіним.
Калька, туш, акварель; 1:1 500 000; 730х1048 мм
94.
Схе ма Бо ль шого Д не пра пе рво й оче ред и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1057, арк. 2, 1934 р.
Схематична карта входить до техн. проекту Олександрівської греблі на р. Бузулук, який розроблявся
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті р. Дніпро
позначено заплановані до зведення у 1933–1936 рр. об’єкти маршрутів водного трансп., регулювання
стоку вдсх, промислового і побутового восдопостачання населених пунктів.
Калька, туш; 1:1 500 000; 410х580 мм
95.
Схе мат и чес кая карт а рас п рост ра не н ия пес ков в бас се йн е Дн еп ра и его пр ит око в
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1098, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою рну Нижнього Дніпра, на якій
позначено місця залягання піщаників.
Калька, туш; 1:2 000 000; 660х774 мм
96.
Карт а услов ного э не рго райо н иро ван ия и э ле кт ро нагрузо к зон ы Сред не го Дн еп ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1956, арк. 1, 1935 р.
Карта входить до схеми комплексного використання р. Дніпро, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). На карті територію України умовно розподілено на
рни з різними основними джерелами енергопостачання, а також надано відомості щодо потреб в
електроенергії для кожного з цих рнів.
Калька, туш; б. м-бу; 620х486 мм
97.
Схе ма ка нала Д не п р – До нбасс. О ре льс к ий вар иа нт
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 1, арк. 13, 1965 р.
Схематична карта входить до паспорту проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено трасу запроектованого каналу для
подачі води з р. Дніпро до Донбасу, який починається у Дніпропетровській, прямує Харківською і
закінчується у Донецькій обл. У складанні документа взяв участь ГІП І. В. Середин.
Кольорова світлокопія, г уаш; 1:750 000; 398х288 мм
98.
Схе ма и нж ен ер но -гео лог ич ес кого ра йо ни рова н ия
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 5, 1965 р.
Схематична карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій вивчено питання інженерногеологічних умов
означених рнів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті, що охоплює територію східної України, позначено межі
інженерногеологічних
рнів
(Донецький
басейн,
Дніпровс ькоДонецька
западина,
Український
кристалічний масив, Причорноморська западина).
Світлокопія, акварель; 1:750 000; 390х286 мм
99.
Обзор ная карт а мест о рожде н ий ест ест ве н н ых ст ро ит е ль н ых мат ер иало в
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій вивчено питання інженерно геологічних умов означених
рнів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті, що охоплює територію східної України, позначено родовища будівельних
91.

матеріалів (піщанику, граніту, вапняку). У складанні документа брали участь голов. геолог сектору
інж. геології В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова.
Світлокопія, акварель; 1:1 000 000; 390х286 мм
100. Схе мат и чес кая карт а бассе й на р. Севе рс кого До нца
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 8, арк. 54, 1965 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівоберіжжя
Дніпропетровської обл., розробленої працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті території басейну р. Сіверський Донець (Харківська, Донецька,
Луганська обл.) позначено вдсх і гідрометричні ст.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000 000; 543х615 мм
101. Обзор ная карт а ра спо ложе н ия водохран и л ищ
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 19, арк. 113, 1965 р.
Карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., присвяченої використанню місцевого стоку. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
східної частини України позначено наявні і запроектовані вдсх. У складанні документа брали участь
старш. інженери Н. Д. Пятуніна, Н. В. Ступіна, інженери В. П. Бєльський, К. В. Бондаренко.
Світлокопія; б. м-бу; 492х384 мм
102. Схе ма вар иа нт ов пода чи вод ы в До нбасс из вн е шн их ист оч н и ков
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 14, 1965 р.
Схематична карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено варіанти проходження трас каналів для
зовнішнього водопостачання Донбасу: Орельський, Каховський, Запорізький, Айдарський, Сулинський,
Бєлгородський і Оскольський.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 330х287 мм
103. Схе ма ка нала Д не п р – До нбасс. О ре льс к ий вар иа нт . Водос набже н ие и оро ше н ие по вар иа нт у II I
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 59, 1965 р.
Схематична карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено трасу і основні споруди (насосні ст.,
магістральні водогони) каналу Дніпро – Донбас. За затвердженим проектом канал бере початок у
Дніпродзержинському вдсх вище гирла р. Оріль.
Світлокопія, акварель; 1:750 000; 392х287 мм
104. Схе ма кана ла Д не п р – До нбасс. Ор ель ск и й, Запо рожс к и й и Каховс ки й вар иа нт ы на урове нь 1970 г. (к в ыбору вар иа нт а
т расс ы)
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 22, арк. 22, 1965 р.
Схематична карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено варіанти (орільський, запорізький,
каховський) траси запроектованого каналу Дніпро – Донбас. У складанні документа брали участь ГІП І.
В. Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія; 1:750 000; 810х524 мм
105. Кана л Дн еп р – Донбас с. Эле кт ро снаб же ни е ст ро ит ел ьст ва и насос н ых ст а н ци й кана ла (участ о к Д не пр – Лозовая)
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 22, арк. 26, 1965 р.
Карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на територію Донбасу
з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті розглянуто варіанти енергопостачання для будівництва каналу
Дніпро – Донбас і роботи насосних ст. на ділянці Дніпро – Лозова. У складанні документа брали
участь ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Рабінович.
Світлокопія; 1:200 000; 1000х789 мм
106. Схе ма вар иа нт ов ввода Д не про вс кой вод ы в Донбас с
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 22, арк. 28, 1965 р.
Схематична карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено чотири варіанти подавання води
з р. Дніпро до каналу Дніпро – Донбас. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин,
керівник інж. групи М. П. Єлагіна, голов. інженер Каменська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:750 000; 810х670 мм
107. Кол ич ест во и сост ав ст оч н ых вод, сб рас ывае м ы х в бассе й н р. Севе рс к ий До не ц на п ер иод 1980 г.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 120 –121, 1965 р.
Карта входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій вивчено питання якості води основних річок Донбасу.

Документ є картою русла р. Сіверський Донець, на якій за допомогою діаграм наведено показники
кількості і складу стічних вод, що за прогнозом мають надходити від підприємств і великих населених
пунктів до річки у 1980 р. У складанні документа брав участь керівник групи інж. розрахунків
Гідрохімічного Інституту (м. Новочеркаськ) О. С. Рождова.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 785х1310 мм, 870х810 мм
108. Сан ит ар ное сост оя н ие бассе й на р. Севе рс к и й Доне ц
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 31, арк. 66, 1965 р.
План входить до частини проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., у якій вивчено
питання сан. стану води у джерелах
водопостачання, які використовуються на території Донбасу. Карту складено в УНДІ комунальної
гігієни (м. Київ). На карті надано відомості щодо сан. ст ану води у р. Сіверський Донець у 1960ті
роки.
Світлокопія; б. м-бу; 780х446 мм
109. Карт огра м ма разм ещ ен и я т еп лов ых и г идроэ ле кт рост а н ци й У кра и нс кой ССР на пер сп ект иву 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 12, 1965 р.
Картограма входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні і запроектовані ТЕЦ та ГЕС України.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 400х287 мм
110. Схе ма г идро мет р и чес ко й сет и на т е рр ит ор и и У к раи нс ко й С СР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 25, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено основні водомірні пости на водоймищах України.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 393х287 мм
111. Водопот ребле н ие про м ы ш ле н ност и и го родов Ук р аи нс ко й С СР на 1970 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 39, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано прогнозні відомості щодо обсягів питного і техн. водоспоживання
великих міст УРСР у 1970 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 393х287 мм
112. Водопот ребле н ие про м ы ш ле н ност и и го родов Ук раи нс ко й С СР на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 40, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано прогнозні відомості щодо обсягів питного і техн. водоспоживання
крупних міст УРСР у 1980 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 395х288 мм
113. Безвозв рат н ые пот е ри вод ы п ро м ы шл ен ност ь ю и го родам и У кра и нс кой ССР на 1970 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 42, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано прогнозні відомості щодо обсягів безповоротних витрат води для потреб
промисловості крупних міст УРСР у 1970 р.
Світлокопія; б. м-бу; 395х287 мм
114. Безвозв рат н ые пот е ри вод ы п ро м ы шл ен ност ь ю и го родам и У кра и нс кой ССР на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 43, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано прогнозні відомості щодо обсягів безповоротних витрат води для потреб
промисловості крупних міст УРСР у 1980 р.
Світлокопія; б. м-бу; 395х287 мм
115. Ген ера ль ная схе ма ко м пле кс ного ис пользова н ия и охран ы водн их ресурсов Ук ра ин ско й СС СР. Сущест ву ю щ ие и
прое кт ируе м ы е водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 116, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено наявні і запроектовані вдсх УРСР.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 500х380 мм
116. Совре м ен ное заг ряз не ни е по верх ност н ых вод У к раи нс ко й С СР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 14, 1964 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Карта знайомить зі станом забруднення водоймищ УРСР у 1960 ті роки Умовними позначками
виділено частини річок із водою, придатною до питного водопостачання, техн. водопостачання, та
непридатні до використання.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 410х290 мм

117. Карт а загряз не н ия и и ст още н ия подзе м н ых вод У СС Р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 18, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Карта знайомить зі станом забруднення ґ рунтових вод УРСР у 1960ті роки Умовними
позначками виділено водозабори, у яких зафіксовано забруднення, а також ділянки можливого
вичерпання водоносних джерел.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 390х288 мм
118. П рог ноз ка чест ва вод ы в водое мах У кра и нс кой СС Р на у рове нь 1970 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 28, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Карта знайомить із прогнозними даними щодо стану забруднення водоймищ України у 1970 ті
роки Умовними позначками виділено частини річок із водою, придатною до питного водопостачання,
техн. водопостачання, і непридатні до використання; показники концентрації шкідливих речовин, які
потрапляють до водоймищ із промисловими стоками підприємств.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 527х372 мм
119. П рог ноз ка чест ва вод ы в водое мах У кра и нс кой СС Р на у рове нь 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 29, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Карта знайомить із прогнозними даними щодо стану забрудненняводоймищ України у 1980 ті роки
Умовними позначками виділено частини річок з водою, придатною до питного водопостачання, техн.
водопостачання, і непридатні до використання; показники концентрації шкідливих речовин, які
потрапляють до водоймищ із промисловими стоками підприємств.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 527х372 мм
120. Безвозв рат ное водо пот реб ле н ие всех от ра сле й народ ного хозя йст ва на у ров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 48, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті надано відомості щодо прогнозних (для 1980 р.) обсягів промислових витрат води,
що не відновлюються.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 297х210 мм
121. Схе ма вар иа нт ов пода чи вод ы в До нбасс из вн е шн их ист оч н и ков
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 91, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони во дних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті позначено варіанти проекту траси (орельський, каховський, запорізький,
айдарський, супинський, бєлгородський, оскольський), призначених для подавання води у промислові
рни Донбасу. За результатами їх аналізу прийнято орельський варіант.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 382х287 мм
122. Схе ма ка нала Д не п р – До нбасс. О ре льс к ий вар иа нт
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 100, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті позначено трасу запроектованого каналу Дніпро – Донбас за орельським варіантом,
згідно з яким вода каналом від Дніпродзержинського вдсх прямує до ст. Лозова, далі через р. Бритай
тече до р. Сіверський Донець і подається каналом до Донбасу.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 392х287 мм
123. Схе ма пода чи вод ы из р. Д не п р на водоснаб же ни е п ро м пред п ри ят и й и оро ше н ие зе ме ль в бассе й нах ре к И нгу л и И нгул ец
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 103, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів У РСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті позначено варіанти проекту траси (табурищенський, інгулецький, каменський,
апостолівський, антиінгулецький), призначеної для забезпечення потреб у воді промисловості та сіл.
госп. Кіровоградської, Миколаївської і Дніпропетровської обл. За результатами аналізу проектів
прийнято Інгулецький варіант.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х288 мм
124. Схе ма рас прост ран ен и я под пора от К ре ме н чугс кого вдсх на Д не пре в п реде лах бассе й на р. Су л ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 121, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Карту розроблено для планування заходів із захисту басейну р. Сула від затоплення водами
Кременчуцького вдсх. На документі територію басейну розподілено на ділянки залежно від ступеня
затоплення.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 290х287 мм

125. Схе ма ко м пл ек сн ы х водохозяйст в ен н ых ме ро пр ият и й У к раи нс ко й С СР на у рове нь 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 146, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресур сів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано відомості щодо водогосподарських заходів (створення каналів і захисних
споруд, прокладання водоводів, організації зрошення земель тощо), запланованих до реалізації на
території України до 1980 р.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 510х400 мм
126. Карт а от нос ит ел ьно й вод ност и У к раи н ы за 1954 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 137, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1954 р.). У розробці документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук.співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
127. Карт а от нос ит ел ьно й вод ност и У к раи н ы за 1952 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 138, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів УРСР,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1952 р.). У розробці документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
128. Карт а от нос ит ел ьно й вод но ст и У к раи н ы за 1949 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 139, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1949 р.). У розробці документа брали участь канд. те хн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
129. Карт а от нос ит ел ьно й вод ност и У к раи н ы за 1932 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 140, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1932 р.). У розробці документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
130. Карт а от нос ит ел ьно й вод ност и У к раи н ы за 1958 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 141, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1958 р.). У розробці документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
131. Карт а от нос ит ел ьно й вод ност и У к раи н ы за 1959 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 142, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок України відповідно до градацій Т. Н. Кочукової (за дослідженнями
1959 р.). У розробці документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський,
наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:4 000 000; 400х400 мм
132. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1954 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 143, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів УРСР,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1954 р. У розробці документа брали участь

канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, кольорові олівці, туш; б. м-бу; 400х290 мм
133. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1959 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 144, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1959 р. У розробці документа брали участь
канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 400х290 мм
134. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1958 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 145, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1958 р. У розробці документа брали участь
канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 400х290 мм
135. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1932 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 146, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів УРСР,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1932 р. У розробці документа брали участь
канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 400х290 мм
136. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1949 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 147, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1949 р. У розробці документа брали участь
канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 400х290 мм
137. Обес пе че н ност ь ст о ка гла вн ей ш их р ек УС СР в 1952 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 148, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відо мості щодо
забезпеченості річного стоку головних річок України у 1952 р. У розробці документа брали участь
канд. техн. наук І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, кольорові олівці, туш; б. м-бу; 400х290 мм
138. Подзе м н ы й п р ит ок в гла вн ей ш ие ре ки У ССР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 174, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів УРСР,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного притоку головних річок України. У розробці документа брали участь канд.
техн.
наук
І. А. Желєзняк,
П. Ф.
Вишневський,
наук.
співроб.
К. А. Лисенко,
аспірант
Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, кольорові олівці, туш; б. м-бу; 400х290 мм
139. Но р ма годового ст ока ма л ых р ек У кра и нс кой ССР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 184, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті нав едено середні показники
забезпеченості річного стоку річок України. У розробці документа брали участь канд. техн. наук
І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш; 1:2 500 000; 570х420 мм

140. Коэ ф ф иц ие нт ва риа ц и й годового ст о ка ма л ых р ек У кра и нс кой ССР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 185, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів УРСР,
складеного працівниками Інституту гідр ології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті наведено середні показники
забезпеченості річного стоку річок України. У розробці документа брали участь канд. техн. наук
І. А. Желєзняк, П. Ф. Вишневський, наук. співроб. К. А. Лисенко, аспірант Т. М. Красовська.
Типог рафський друк, туш; 1:2 500 000; 570х420 мм
141. П ло щади прудов
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 9, арк. 159, 1964 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню змін поверхневого стоку на території України,
які відбуваються під впливом господарської діяльності. Звіт складено працівниками Інституту
гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони
водних ресурсів УРСР. На карті територію України розподілено на п’ять рнів відповідно до середніх
показників площ ставків цих рнів. У складанні документа брали участь начальник від. гідрологічних
досліджень Л. Г. Онуфрієнко, керівники робот В. І. Мокляк і канд. техн. наук І. А. Желєзняк,
відповідальний виконавець П. Ф. Вишневський.
Типог рафський друк, туш; 1:4 000 000; 130х180 мм
142. Пот е ри на ис паре н ие водохра н ил и щ в сред н и й год
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 9, арк. 167, 1964 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню змін поверхневого стоку на території України,
які відбуваються під впливом господарської діяльності. Звіт складено працівниками Інституту
гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони
водних ресурсів УРСР. На карті наведено середні показники втрат води за рахунок випарювання з
поверхні вдсх України. У складанні документа брали участь начальник від. гідрологічних досліджень
Л. Г. Онуфрієнко, керівники робот В. І. Мокляк і канд. техн. наук І. А. Желєзняк, відповідальний
виконавець П. Ф. Вишневський.
Типог рафський друк, туш; 1:4 000 000; 130х180 мм
143. Схе ма рас пр едел ен ия а гро кл и мат ич еск их зон на Ук ра ин е
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 9, арк. 195, 1964 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню змін поверхневого стоку на території України,
які відбуваються під впливом господарської діяльності. Звіт складено працівниками Інституту
гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони
водних ресурсів УРСР. На карті територію України розподілено на чотири агрокліматичні зони: вологу,
нестійку, засушливу, дуже засушливу. У складанні документа брали участь начальник від.
гідрологічних досліджень Л. Г. Онуфрієнко, керівники робот В. І. Мокляк і канд. техн. наук
І. А. Желєзняк, відповідальний виконавець П. Ф. Вишневський.
Типог рафський друк, туш; 1:4 000 000; 130х180 мм
144. Сред не м ного лет н и й годово й ст о к У кра и н ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 35, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охорони водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
картою середнього річного стоку річок України. У складанні документа брали участь канд. техн. наук
І. А. Желєзняк,
наук.
співроб. Р.
В.
Дімінська,
З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська,
Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1500 000; 920х572 мм
145. Карт а изо ли н и й ср едне го годового ст о ка юго -запад ной част и СС СР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 30б, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охорони водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
картою річного стоку річок України, основою для якої стала карта річного стоку річок СРСР, складена
К. П. Воскресенським.
Світлокопія; 1:1500 000; 286х285 мм
146. Бассе й н р. Севе рс к и й Доне ц
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 28, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Сіверський Донець промисловими стоками
зі вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 590х628 мм
147. Бассе й н р. Д не п р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 29, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука

(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Дніпро промисловими стоками зі
вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 596х630 мм
148. Сан ит ар ное сост оя н ие Дес н ы. На ру ше ни е г иг ие н иче ск их нор мат ивов
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 30, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Десна (Чернігівська, Сумська обл.)
промисловими стоками і надано відомості щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення,
неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 590х640 мм
149. Бассе й н р. Ю ж н ы й Бу г
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 31, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Південний Буг промисловими стоками зі
вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 600х628 мм
150. Бассе й н р. Д не ст р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 32, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Дністер промисловими стоками зі
вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 590х627 мм
151. Сан ит ар ное сост оя н ие бассе й на р. Д не п р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 68, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Дніпро промисловими стоками зі
вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 700х630 мм
152. Сан ит ар ное сост оя н ие Дес н ы ( 1958 – 1961 гг.). Нару ше н ие г иг ие н и чес ких но р мат иво в
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 79 а, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Десна (Чернігівська,
Сумська обл.) промисловими стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків станом на 1958–
1961 рр.
Світлокопія; б. м-бу; 487х356 мм
153. Сан ит ар ное сост оя н ие р. Рось
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 92 а, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Рось промисловими
стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 450х290 мм
154. Сан ит ар ное сост оя н ие бассе й на р. Севе рс к и й Доне ц
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 145, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Сіверський Донець
промисловими стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 745х435 мм
155. Сан ит ар ное сост оя н ие р. Юж н ы й Буг
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 193, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Південний Буг
промисловими стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 590х628 мм
156. Схе ма сан ит ар ного сост оя н ия ре к У к раи нс ко й С СР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 244, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо ступеня забруднення річок України
промисловими стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 840х590 мм

157. Ист о чн и к и загр язне н ия водое мо в У к раи н ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 245, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейнів річок України
промисловими стоками зі вказівками щодо промислових підприємств.
Світлокопія; б. м-бу; 880х600 мм
158. Ме ст а возмож ного заг ряз не ни я подзе м н ых (г ру нт ов ых) вод
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 29, арк. 93, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів країни. Це питання розроблено працівниками УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ). На карті України позначено вірогідні місця забруднення підземних вод
промисловими стоками підприємств різних галузей промисловості. У складанні документа брали участь
канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, канд. мед. наук В. В. Цапко.
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 875х610 мм
159. Безвозв рат ное водо пот реб ле н ие всех от ра сле й народ ного хозя йст ва на у ров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 63, арк. 8, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано відомості щодо обсягів водоспоживання обл. України на 1980 р.
Світлокопія; б. м-бу; 285х163 мм
160. Водообес печ ен ие п ро м ы шле н ност и и городов Ук ра ин ско й С СР на 1980 год
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 63, арк. 15, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано відомості щодо джерел водопостачання і обсягів водоспоживання обл.
України на 1980 р.
Світлокопія; б. м-бу; 380х285 мм
161. Совре м ен ное заг ряз не ни е по верх ност н ых вод н ых ре сурсов У кра и нс кой СС Р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 63, арк. 22, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано відомості щодо ступеню забруднення річок України промисловими стоками.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 390х285 мм
162. Схе мат и чес кая карт а У к раи нс ко й С СР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 71, арк. 8, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив розвитку деревообробної і лісохімічної промисловості. Документ
складено працівниками ДПІ Діпролістранс (м. Санкт Петербург). На карті позначено основні
підприємства різних галузей виробництва, великі електростанції, родовища корисних копалин України.
У складанні документа брали участь ГІП Е. Є. СагСадурський, старш. інженер В. М. Жуков, інженери
А. Ф. Іванова і Н. Г. Лєксіна.
Фото; б. м-бу; 376х290 мм
163. Схе мат и чес кая карт а Ук раи нс ко й ССР. Разм ещ ен ие п ром. р -но в лесохи м и чес кой и цел л ю лоз но -бу маж ной п ром ы ш ле н ност и.
Хара кт ер ист ика их водо пот реб ле ни я и водоот веде ни я
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 71, арк. 43, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив розвитку деревообробної і лісохімічної промисловості. Документ
складено працівниками ДПІ Діпролістранс (м. Санкт Петербург). На карті територію України розподілено
на сім промислових рнів, надано відомості щодо особливостей водопостачання підприємств
лісохімічної і целюлознопаперової промисловості у межах кожного з рнів. У складанні документа
брали участь ГІП Е. Є. СагСадурський, старш. інженер В. М. Жуков, інженери А. Ф. Іванова і
Н. Г. Лєксіна.
Фото; б. м-бу; 384х288 мм
164. Схе мат и чес кая ка рт а Ук раи нс ко й ССР. Вод н ые г рузопот ок и леса, ле созагот овит е ль н ые и ле соп ере рабат ы ва ю щи е
пр едп р ият и я
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 72, арк. 1, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив розвитку деревообробної і лісохімічної промисловості. Документ
складено працівниками ДПІ Діпролістранс (м. Санкт Петербург). На карті позначено наявні (на 1960 ті
роки) і прогнозні (на 1980ті роки) обсяги і напрямки вантажів лісозаготовчих і лісопереробних
підприємств, які перевозяться водними шляхами. У складанні документа брали участь ГІП Е. Є. СагСадурський, старш. інженер В. М. Жуков, інженери А. Ф. Іванова і Н. Г. Лєксіна.
Фото, акварель; 1:1 000 000; 1520х1056 мм
165. Схе мат и чес кая карт а У к ра и нс ко й С СР. С п лав н ые пут и и зон ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 72, арк. 2, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив розвитку деревообробної і лісохімічної промисловості. Документ

складено працівниками ДПІ Діпролістранс (м. Санкт Петербург). На карті позначено наявні (на 1960 ті
роки) і прогнозні (на 1980ті роки) обсяги і напрями молевих і плотових сплавів, а також перевезень
суднами вантажів лісозаготовчих і лісопереробних підприємств. У складанні документа брали участь
ГІП Е. Є. СагСадурський, старш. інженер В. М. Жуков, інженери А. Ф. Іванова і Н. Г. Лєксіна.
Фото, акварель; 1:1 000 000; 1520х1060 мм
166. Карт а ле сов э коно м и чес к их ра йонов У кра и нс кой СС Р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 72, арк. 3, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив розвитку деревообробної і лісохімічної промисловості. Документ
складено працівниками ДПІ Діпролістранс (м. СанктПетербург). На карті територію України розподілено
на сім промислових рнів, і надано відомості щодо розміщення і переважного складу лісів у межах
кожного з них. У складанні документа брали участь ГІП Е. Є. СагСадурський, старш. інженер
В. М. Жуков, інженери А. Ф. Іванова і Н. Г. Лєксіна.
Фото на тканевій основі, акварель; 1:1 750 000; 950х570 мм
167. Ис по льзован ие водн ых ресу рсов д ля разв ит ия с ель ско го хозяйст ва У кра и нс кой ССР. Карт а г идро гра ф ич ес кой сет и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 1, арк. 8, 1964 р.
Карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено повноводні річки України, наявні у 1960 ті роки вдсх і зрошувальні
канали.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х295 мм
168. Ис по льзован ие водн ых ресурсов для развит и я сел ьс кого хозяйст ва Ук раи нс ко й ССР. П ри род но -к л и мат и чес к ие зон ы. Зон ы
обеспе че н ност и раст е ни й в лаго й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 1, арк. 9, 1964 р.
Карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено кліматичні зони і зони різної забезпеченості рослин вологою на
території України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х295 мм
169. Ис по льзован ие водн ых ресу рсов д ля разв ит ия с ель ско го хозяйст ва У кра и нс кой ССР. О ро ше ни е зе мел ь на 1970 г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 54, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні і запроектовані об’єкти водогосподарських заходів,
спрямованих на обводнення с.г. угідь України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х294 мм
170. Ис по льзован ие водн ых ресу рсов для развит ия сел ьс кого хозяй ст ва У кра и нс ко й ССР. Схе ма служб ы экс п луат ац и и
оросит е ль н ых с ист е м
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 92, 1964 р.
Карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця розташування управлінь експлуатацією зрошувальних систем і
каналів України зі вказівками на їх відомчу належність.
Типог рафський друк; б. м-бу; 395х294 мм
171. Ист о чн и к и э нер гос набже н ия о рос ит е ль н ых насос н ых ст ан ц ий на пе риод 1963 –1970 годы
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 5, арк. 35, 1964 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
складеної Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено основні зрошувальні насосні ст., джерела для їх енергозабезпечення
(ДРЕС, ГЕС) і лінії енергозв’язку.
Типог рафський друк, кольорова туш; б. м-бу; 394х292 мм
172. Карт а изо ли н и й но р м оро ше н ия на 1 ге кт ар се вооборот но й пло щад и в с редн есухо м году (75 % обес пе че нност и) в м 3
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 14, арк. 72 а, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню меліорації сіл. госп. на території Одеської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено середні показники зрошення для різних природних зон Україн и.
Типог рафський друк; б. м-бу; 367х288 мм
173. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Оро ше н ие зе ме ль
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 29, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні та ті, зведення яких планувалося у 1970–1980ті роки
системи зрошування на території України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 386х292 мм

174. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Осу ше ни е зем ел ь
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 36, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено площі на території України, призначені до осушення у 1970–
1980ті роки
Типог рафський друк; б. м-бу; 395х293 мм
175. Ком п ле кс ная схема испо льзова ни я водн ых и зем ел ьн ых ресур сов Укра и нс ко й ССР. Разме ще н ие и мо щ ност и ме лио рат и вн ы х
насос н ых ст ан ц и й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 40, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні і запроектовані до будівництва у 1970–1980ті роки на
території України насосні ст. державних і колгоспнорадгоспних зволожувальних систем.
Типог рафський друк; б. м-бу; 388х292 мм
176. Ком п ле кс ная схе ма ис пользова н ия водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой С СР. И ст оч ни к и эне ргос набж ен и я
ме л иорат и в н ых насо сн ых ст ан ц ий и схе ма ос нов н ых с ист е м
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 41, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні та запроектовані до будівництва у 1970–1980ті роки
на території України джерела енергопостачання (ТЕС, ГЕС, ГАЕС) для меліоративних насосних ст., а
також мережу електропередачі між ними.
Типог рафський друк; б. м-бу; 393х292 мм
177. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Прот ивоэроз ион н ы е меро п ри ят и я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 48, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено території України, на яких заплановано провести у 1970–
1980ті роки лісомеліоративні, гідротехнічні і лісовідновлювальні заходи.
Типог рафський друк; б. м-бу; 388х292 мм
178. Ком п ле кс ная схема ис пользова н ия водн ых и земе ль н ых ресур сов Ук раи нс ко й СС Р. Схе ма разме ще н ия объе кт ов
прот иво павод ков ых, прот ивосе лев ых и прот ивоо полз нев ых ме ро пр ият и й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 53, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено території України, на яких заплановано здійснення
протипаводкових, протиселевих і протизсувних заходів.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х292 мм
179. Ком п ле кс ная схема ис пользова н ия водн ых и зем ел ьн ых ресу рсов Ук ра ин ско й ССР. Про гноз каче ст ва воды в водоемах на
урове нь 1970 г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 94, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено прогнозні показники якості води у крупних ріках України на
1970 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х292 мм
180. Ком п ле кс ная схема ис пользова н ия водн ых и зем ел ьн ых ресу рсов Ук ра ин ско й ССР. Про гн оз каче ст ва воды в водоемах на
урове нь 1980 г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 95, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено прогнозні показники якості води у крупних ріках України на
1980 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х292 мм
181. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой С С Р. Разме щ ен ие п ро мбаз ст рой и ндуст р и и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 96, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті позначено наявні у 1960 ті роки, запроектовані до будівництва і
розширення заводи залізобетонних конструкцій і ремонтні підприємства України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х292 мм
182. Ком п ле кс ная схема ис пол ьзован ия водн ых и земе ль н ых ресур сов Ук раи нс ко й ССР. Кол ич ест во управ ле н ий экс п луат ац и и
осуш ит ель н ых и орос ит е ль н ых с ист е м по област я м на 1980 год
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 97, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті для кожної з обл. України надано відомості щодо прогнозної кількості

управлінь з експлуатації зрошувальних і осушувальних систем, а також показники обсягів земельних
узгідь (у тис. га), на яких заплановано провести меліоративні заходи до 1980 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х292 мм
183. Пе реб роска Д не п р – Ин гуле ц – И нгу л
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 111, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). Проект переброски стоку р. Дніпро з Кременчуцького вдсх до басейну р. Інгулець
і до вододілів Інгулець – Інгул, Інгул – Південний Буг складено з метою розширення зрошувального
землеробства в Кіровоградській, Миколаївській і Дніпропетровській обл. України. На карті, що
охоплює
територію зазначених обл.,
позначено споруди
(канали,
вдсх, насосні ст.
тощо),
запроектовані для реалізації цього проекту.
Типог рафський друк; б. м-бу; 184х292 мм
184. Ве роят ност ь весе н н их засух
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 6, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різним відсотком вірогідності весняних засух.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
185. Ве роят ност ь засух в т е п л ы й пе р иод
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 6, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідр опроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різним відсотком вірогідності засух у теплу
пору року.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
186. Ве роят ност ь лет н их засух
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 6 зв., 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різним відсотком вірогідності літніх засух.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
187. Ве роят ност ь о се нн их засух
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 6 зв., 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України із різним відсотком вірогідності осінніх засух.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
188. Ма кс и маль ная п родол жит е ль ност ь пер иодов бездожд ья (д ни)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк . 7, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різними показниками середньої кількості днів
без опадів протягом року.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
189. Сред нее ч ис ло засуш ли в их дне й (а пре ль – о кт ябрь)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 7, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різними показниками середньої кількості
засушливих днів протягом квітня – жовтня.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
190. Чи сло д не й с п ыл ьн ы м буря м и. Год
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 7 зв., 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різними показниками кількості пилових бур
протягом року.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм

191. Чи сло д не й с сухове я ми а п рел ь – окт яб рь
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 7 зв., 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різними показниками середньої кількості
суховіїв, протягом квітня – жовтня.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 160х115 мм
192. Схе ма по чве н но - мел ио рат ив ного р-н и рова ни я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 27, арк. 19, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню питання організації меліорації на території України. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено межі рнів України з різним ступенем потреби у додаткових
меліоративних заходах.
Типог рафський друк; б. м-бу; 395х293 мм
193. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Плот ност ь осу ше ни я зе мел ь на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 12, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР,
присвяченого
осушуванню
заболочених
земель
України.
Схему
розроблено
працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті позначено наявні і запроектовані до будівництва у 1970–1980ті роки водогосподарські об’єкти,
функції яких спрямовані на осушення земель для подальшого використання їх у сільському
господарстві.
Типог рафський друк; б. м-бу; 397х292 мм
194. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. П ере вод
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 22, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено питання осушування заболочених земель. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
зображено меліоративну систему у гирлі р. Перевід (Чернігівська, Київська, Полтавська обл.).
Завдяки її спорудженню ставало можливим осушення 7,7 тис. га заболочених земель.
Типог рафський друк; б. м-бу; 398х293 мм
195. Ком п ле кс ная схема ис по льзован и я водн ых и земе ль н ых ресурсов Ук ра ин ско й ССР. Схе мат и чес кая карт а рас прост ран ен и я
водно й эроз ии на У к раи не
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 7, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню питання захисту земель України від шкідливого впливу води. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті України позначено рни з різним ступенем розповсюдження водної
ерозії. У легенді є примітка про те, що ерозії піддано 9,92 млн. га с. г.угідь із загальної
кількості 43,5 млн. га площі.
Типог рафський друк; б. м-бу; 385х292 мм
196. Ком п ле кс ная схема ис по льзован и я водн ых и земе ль н ых ресу рсов Ук раи нс ко й СС Р. Схе ма рас прост ра не н ия п ыл ьн ых бурь
1928 г. на т е рр ит ор и и У СС Р
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 8, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню питання захисту земель України від шкідливого впливу води. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті України позначено рни з різним ступенем видування ґрунтового
шару, та осаду пилу через пилові бурі. Приведено дані є результатом спостережень, проведених С. О.
Воробйовим у 1928 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 386х292 мм
197. Ком п ле кс ная схема ис пользова н ия водн ых и земе ль н ых ресур сов Ук раи нс ко й СС Р. Схе ма разме ще н ия объе кт ов
прот иво павод ков ых, прот ивосе лев ых и прот ивоо полз нев ых ме ро пр ият и й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 120, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню питання захисту земель України від шкідливого впливу води. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті України позначено рни, в яких планувалося будівництво споруд
для захисту об’єктів господарства від паводків, селів і зсувів.
Типог рафський друк; б. м-бу; 386х292 мм
198. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия вод н ых и зем ель н ых ре сурсов У к раи нс ко й ССР. О с нов н ые водохра н ил и ща, ка нал ы и
водоводы, ис по льзуе м ые дл я водос набже н ия городов и п ро м ы ш ле нност и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 32, арк. 17, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР,
присвяченого
проблемам
водопостачання,
гідроенергетики,
водного
трансп.
і
рибного
господарства України. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена

Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті України позначено наявні і
запроектовані до будівництва у 1966–1980 рр. вдсх, канали і водоводи.
Типог рафський друк; б. м-бу; 387х294 мм
199. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Р ыбохозяйст ве нн ы е меро п ри ят и я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 32, арк. 59, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР,
присвяченого
проблемам
водопостачання,
гідроенергетики,
водного
трансп.
і
рибного
господарства України. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті України позначено наявні і
запроектовані до будівництва у 1966–1980 рр. рибогосподарські підприємства (рибопитомники,
нерестововиросні, рибоводні заводи тощо).
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х294 мм
200. Ком п ле кс ная схе ма ис пользова н ия водн ы х и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой С СР. Аг рок л и мат и чес кое ра йон и рован ие и
адм ин ист рат ив ное де ле н ие
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 33, арк. 17, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню земельних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
позначено агрокліматичні зони на території України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 396х294 мм
201. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Аг ропо чв ен ное райо н иро ван ие
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 33, арк. 19, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню земельних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
картою ґрунтів території України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 396х294 мм
202. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. С пе циа л изац ия с ель ско го хозяйст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 33, арк. 25, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню земельних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано
відомості щодо спеціалізації сіл. госп. у різних природних зонах України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 396х294 мм
203. Ком п ле кс ная схема ис пол ьзован ия водн ых и земе ль н ых ресур сов Ук раи нс ко й ССР. Водн ы е ресурс ы (в мало водн ы е годы 95 %
обеспе че н ност и) на уров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 34, арк. 17, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню земельних ресурс ів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
позначено межі басейнів основних річок України, за допомогою діаграм надано відомості про обсяги
поверхневого стоку цих басейнів та про співвідношення іх з обсягами підземних вод, гідравлічно не
пов’язаних з ними.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
204. Ком п ле кс ная схема ис по льзован и я водн ых и земе ль н ых ресурсов Ук ра ин ско й ССР. Об ъе м ы водопот реб ле н ия на уровне 1 980
г.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 34, арк. 21, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню водних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті за
допомогою діаграм подано прогнозні відомості про обсяги водоспоживання для різних галузей
господарства.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
205. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой С СР. Водохозяйст в ен н ы й балан с обл. на уровн е
1980 года (в маловод н ы й год 95 % обе сп ече н ност и)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 34, арк. 35, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню водних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті за
допомогою діаграм подано прогнозні дані про обсяги наявних водних ресурсів і водоспоживання для
різних напрямів господарства України.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
206. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия водн ых и зе ме ль н ых ре сурсо в У кра и нс кой СС Р. Водохра н ил и ща и п ереб рос к и ст ока
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 34, арк. 36, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого вивченню водних ресурсів України. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті

позначено наявні і запроектовані до будівництва у 1966–1980 рр. вдсх і канали для переведення стоку
річок.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
207. Карт огра м ма гид ро ме лио рат ив но й изуче н ност и У кра и нс кой СС Р
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 4, 1964 р.
Картограма є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). У карті зведено дані про гідромеліоративну вивченість
території України станом на середину ХХ ст.: позначено наявні гідромеліоративні системи; системи
для яких складено проектні завдання; масиви, для яких розроблено схеми або ТЕД. Укладач карти
інженер М. П. Єлагіна.
Калька, туш; 1:2 500 000; 612х480 мм
208. Карт а г идро ресур сов У к раи нс ко й С СР и Молдав ско й С СР
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 6 –6 а, 1964 р.
Карта є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено водні об’єкти України і Молдови (моря,
річки, озера і вдсх).
Калька, туш, олівець; 1:1 000 000; 925х640 мм, 930х748 мм
209. Схе ма рас поло же ни я водо пост ов в бассе й не р. Се вер ск и й До не ц
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 2, арк. 56, 1970 р.
Карта входить до схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті позначено водопости для підрахунку стоку і рівня води на р. Сіверський Донець.
Світлокопія; б. м-бу; 350х287мм
210. Кана л Д не пр – До нбасс (1 -я очер едь). Разм е ще ни е пло щаде й оро ше н ия (на урове нь 1980 года и за его пр едела м и). До не цка я,
Луга нс кая, Д не про пет ро вс кая, Рост овс кая и Ха рь ковс кая об л.
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 7, арк. 79, 1968 р.
Карта входить до схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С.Я. Жука (м. Харків). На
карті позначено траси каналів Сіверський Донець – Донбас і Дніпро – Донбас, а також наявні і
запроектовані площі зрошення, розташовані в межах Донецької, Луганської, Дніпропетровської і
Харківської обл.
Світлокопія, кольорові олівці, акварель; б. м-бу; 390х288 мм
211. Обзор ная схе ма басс ей нов Сев ерс кого До н ца и ре к Пр иазовь я
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 7, арк. 79 а, 1970 р.
Карта входить до схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука. На карті
позначено
траси
наявних
і
запроектованих
каналів,
вдсх,
водопости,
розташовані
в
басейнах р. Сіверський Донець і річок Приазов’я.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 380х290 мм
212. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий глубо ковод н ый т ран спо рт н ы й пут ь в с ист е м е водн ых пут е й С ССР и Вост оч но й Евро п ы
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 1, арк. 12, 1963 р.
Карта входить до ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті, що охоплює значну територію східної Європи, позначено наявні у 196 0ті роки і запроектовані
водні канали, транспортні гідровузли, порти та ГЕС.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 280х282 мм
213. Карт а -схе ма разм ещ ен и я полез н ых ис ко пае м ых и ос нов н ых от расле й п ро м ы шле н ност и в зоне в л ия ни я Че рно мо рс ко Балт и йс кого вод ного пут и на 1 980 г.
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 1, арк. 41, 1963 р.
Схематична карта входить до ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного
шляху, розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті, що охоплює території України, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії та Естонії,
позначено основні родовища корисних копалин і наведено прогнозні дані про розташування крупних
промислових підприємств у 1980 р.
Типог рафський друк; 1:2 000 000; 242х282 мм
214. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий водн ы й пут ь и его будущ ие соеди не н ия
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 2, арк. 3, 1963 р.
Карта входить до ілюстративних матеріалів ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного
транспортного шляху, розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті, що охоплює території України, Білорусі, Молдови, Литви і Латвії,
позначено трасу ЧорноморськоБалтійського водного шляху. Згідно з проектом, трасу прокладено від
Балтійського моря по р. Неман, яка за допомогою каналу з’єднувалася із р. Прип’яттю. Від цієї ріки
через р. Дніпро шлях прямував до Чорного моря.
Типог рафський друк, кольорові олівці; 1:2 000 000; 542х670 мм

215. Схе мат и чес кая карт а бассе й на р. П р ип ят ь
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 3, арк. 57, 1963 р.
Карта входить до розділу ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
присвяченого вивченню природних умов басейну р. Дніпро, зокрема р. Прип’ять. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті, що
охоплює території України і Білорусі, позначено наявні у 1963 р. водопости і гідроствори басейну р.
Прип’ять.
Світлокопія; 1:1 500 000; 403х362 мм
216. Схе мат и чес кая карт а э коно м и чес к их ад м и н ист рат ив н ых р- нов УС СР
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 14 –14 а, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідр оенергопроект (м. Харків).
На карті України позначено межі економічних рнів, а також наявні і запроектовані гідроспоруди
(греблі, канали, вдсх тощо).
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 1884х640 мм, 1900х650 мм
217. Схе мат и чес кая г ид рогео лог иче ска я ка рт а основ н ых водонос н ых го ризо нт ов У СС Р
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 26, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Карта знайомить з літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні води території
України. Документ складено на основі матеріалів Українського геологічного управління Інституту
геологічних наук АН УРСР.
Калька, туш; 1:1 500 000; 970х793 мм
218. Карт а г идрог еолог и чес к их ра йоно в ц ент раль но й и севе р ной част е й У СС Р с на нес ен и м о пор н ых водо пу нкт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 13, арк. 146 –147, 1963 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті позначено межі гідрогеологічних рнів на території центральної і північної частини
України. Документ складено працівниками Українського геологічного управління Інституту геологічних
наук АН УРСР.
Світлокопія, туш, акварель; 1:1 500 000; 507х657 мм, 500х660 мм
219. Карт а г идрог еолог и чес к их ра йоно в ц ент раль но й и севе р ной част е й У СС Р с на нес ен и м о пор н ых водо пу нкт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 13, арк. 148 –152, 1963 р.
Карта входить до первинних геологічних матеріалів ген. схеми комплексного використання водних
ресурсів
УРСР,
розробленої
в
Українському
відділенні
Всесоюзного
ордена
Леніна
ПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). До кумент складено працівниками Українського геологічного управління.
На карті центральної і північної частини України позначено межі гідрогеологічних рнів, вік і
генезис порід, які містять основні водоносні горизонти.
Світлокопія, акварель, туш; 1:1 500 000; 507х657 мм, 500х660 мм, 500х671 мм, 502х671 мм, 520х535 мм
220. Ком п ле кс ное ис пользова н ие вод н ых р есурсо в Дн еп ра
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 16, арк. 1, 1961 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, скла деної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті басейну р. Дніпро позначено наявні і запроектовані до будівництва і реконструкції ГЕС,
канали, греблі і зрошувальні системи.
Фото; б. м-бу; 74х278 мм
221. Схе ма разв ит и я оро ше н ия на ю ге Ук ра ин ы и Мо лдав ии
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 19, арк. 17, 1961 р.
Карта є додатком доповідної записки з питання зрошення земель УРСР і МРСР, яка входить до
матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
України позначено площі, призначені до зрошення, наявні і запроектовані вдсх і канали південної її
частини.
Фото, кольорова туш; 1:750 000; 514х353 мм
222. Карт а гру нт ов УС СР
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 20, арк. 1 –2, 1948 р.
Карта є додатком доповідної записки з питання зрошення земель УРСР і МРСР, яка входиь до матеріалів
ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою ґрунтів
території України, розробленого в УНДІ соціалістичного землеробства на основі польових досліджень
1932–1947 рр. Загальну редакцію карти проведено акад. Л. І. Прасоловим, У складанні документа брали
участь К. С. Божко, Н. Б. Вернандер, Г. М. Самбур, П. А. Костюченко, С. О. Сокирна.
Калька, туш; 1:750 000; 1880х835 мм, 1900х614 мм
223. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий водн ы й пут ь
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 26, арк. 14, 1963 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).

На карті західної частини СРСР позначено внутрішній водний шлях із Чорного у Балтійське море
(Клайпеда – Неман – Прип’ять – Дніпро – Херсон).
Типог рафський друк, кольорова туш; 1:1 500 000; 287х287 мм
224. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых во д Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а г ид рогеоло ги чес кого ра йон иро ван и я по сост оя н и ю на 1 -е я нвар я 1962 года
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 1, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті позначено межі гідрогеологічних рнів і підрайонів,
межі
розповсюдження
водоносних
горизонтів
у
відкладеннях
різного
рівня
на
території
перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов.
інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1521х730 мм
225. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а спе ц иаль ного гидро геоло ги чес кого райо ни рова н ия водоносно го гор изонт а в кр ист а лл и чес к их
породах док е мбр ия и проду кт ах их разру ше н ия
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 2, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у
докембрійських кристалічних породах на території перелічених обл. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1458х770 мм
226. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Од ес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а спе ц иаль ного гид рогео лог иче ско го ра йон и рован и я водонос ного гор изонт а в от ложе ни ях
алл юв и я
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 3, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчен ня оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про розташування ділянок із заляганням
рівня підземних вод, придатних для водопостачання, водопроникність пластів в алювіальних
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В.
Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1715х755 мм
227. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Оде с ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а спе ц иаль ного гидро геоло ги чес кого райо н ирова н ия водоносно го гор изонт а в по лт авск их и
куя ль ни ц к их от ложе н иях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 5, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у полтавських
і куяльницьких відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 703х472 мм
228. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област е й. Карт а сп ец иа ль ного гидро геоло ги чес кого ра йон иро ван и я водоносно го гор изонт а в сармат с к их
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 6, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у сарматських
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В.
Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1650х776 мм

Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област е й. Карт а спе циа ль ного гид рогео лог иче ско го райо ни рова н ия водонос ного гор изонт а в по нт - мэот и чес к их
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 7, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт зас тосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у понт меотичних відкладеннях на те риторії перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник
інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В.
В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1496х746 мм
230. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област е й. Карт а спе ц иа ль ного гид рогео лог иче ско го райо ни рова н ия водонос ного гор изо нт а в харь ковс к их
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 11, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складенго працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у харківських
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В.
Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1050х684 мм
231. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Свод ная карт а прог нозн ы х эк сп луат ац ио нн ых ресу рсов подзе мн ы х вод
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 14, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті позначено межі територій із різними показниками модулю
експлуатаційних ресурсів підземних вод у перелічених обл. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1710х760 мм
232. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област е й. Карт а спе циа ль ного гид рогео лог иче ско го райо ни рова н ия водонос ного гор изонт а в т орт онс к их
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 15, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розміщення ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у тортонських
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В.
Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1225х533 мм
233. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а сп ец иа ль ного гидрог еолог и чес кого райо ни рова н ия водоносно го гор изонт а в бучакс к их
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 17, 1962 р.
Карта входить звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано від омості про водопроникність пластів,
розташування ділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у бучацьких
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В.
Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 970х757 мм
234. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а сп ец иа ль ного гид рогео лог и чес кого район и рова ни я водоносного гор изонт а в ве рхне м елов ы х
от ложе ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 20, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
229.

тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості про водопроникність пластів,
розташуванняділянок із заляганням рівня підземних вод, придатних для водопостачання у крейдових
відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Є. А. Ковалевська,
голов.
інженер
експедиції
В.
А.
Бейтан,
голов.
геолог
експедиції
В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1240х773 мм
235. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в понт - мэот и че ск их от ло же ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 22, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів
підземних вод у понтмеотичних відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа
брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов.
геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1468х760 мм
236. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в сар м ат с к их от лож ен иях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 23, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів
підземних вод у сарматських відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, акварель; 1:500 000; 1815х780 мм
237. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в т орт он сь ких от ложе н иях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 24, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів
підземних вод у тортонських відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1204х540 мм
238. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в ки евс к их от ложе н иях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 25, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані е ксплуатаційних запасів
підземних вод у київських відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1080х770 мм
239. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в буча кс к их от ло же н иях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 26, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів
підземних вод у бучацьких відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог
експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1062х764 мм
240. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресу рсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об ласт ей. Карт а прог ноз н ых эк сп луат ац ио нн ы х запасов подзе мн ых вод в ве рх не ме лов ых от ло же ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 27, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схем и комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів

підземних вод у верхньокрейдових відкладеннях на території перелічених обл. У складанні документа
брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов.
геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1352х774 мм
241. Рег иона ль ная оцен ка экс плуат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой област ей. Карт а про гноз н ых эксп луат ац ио нн ых ресу рсов подзем н ых вод в кр ист ал л иче ск их породах доке мбр и я
и п роду кт ов их разру ше ни я
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 28, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. На карті наведено прогнозні дані експлуатаційних запасів
підземних вод у докембрійських кристалічних породах на території перелічених обл. У складанні
документа брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А.
Бейтан, голов. геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, акварель; 1:500 000; 1589х778 мм
242. Схе ма оро ше ни я Ха рь ковс кого про м ы ш ле н ного р - на и До нбасса
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 1, арк. 21, 1962 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо визначення необхідних площ зрошування східних рнів
України,
складеної
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
ордена
Леніна
ПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Пояснювальна записка є складовою локальної схеми комплексного
використання і охорони водни х ресурсів вказаного економічного рну. На карті східної частини
України позначено наявні і запроектовані вдсх, водоканали та зрошувальні системи.
Світлокопія, кольорові олівці, туш; 1:500 000; 1047х768 мм
243. Схе мат и чес кая г еолог и чес кая карт а от ло же ни й, соде ржа щ их г рунт ов ы е вод ы
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 57, арк. 1, 1958 р.
План входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологічною картою території
Східної України.
Калька, туш; 1:3 000 000; 480х310 мм
244. Те кт он и чес кая схе ма
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 57, арк. 2, 1958 р.
Схематична карта входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є тектонічною
схемою території Східної України.
Калька, туш; б. м-бу; 480х310 мм
245. Карт а рас про ст ра не ни я Эп ей роге н и чес к их ко лебан и й ч ет ве рт и ч ного п ер иода Е вро пе йс ко й част и С ССР по Г. Ф. М и рч и н ку
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 6, арк. 13, 1938 р.
Карта входить звіту про геологічні дослідження, складеного для техн. проекту Старокримського вдсх
на р. Кальчик працівниками Українського відділення “Укргідепу”. Карта знайомить із коливальними
рухами земної кори в рні європейської частини СРСР. Р н, у якому планувалося влаштування вдсх,
розташовано у зоні переважних піднятть. Карту складено геологом, дійсним членом АН БРСР, професором
Московського університету Г. Ф. Мірчинком.
Фото; б. м-бу; 110х151 мм
246. Карт а -схе ма сет е й О ЭС Ю га на 1972 г.
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 1, арк. 10 а, 1967 р.
Схематична карта входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). На карті позначено
наявні наприкінці 1960х роках і запроектовані до пуску до 1972 р. основні ТЕС і ГЕС, підст. і лінії
електропередач України.
Фото; 1:4 000 000; 363х252 мм
247. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан т ра сс ы с соо руже н ия м и
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 1, арк. 39, 1947 р.
План входить до паспорту проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського
філ. Державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Магістральний газопровід призначено для транспортування природного
газу від Прикарпатських газових родовищ до м. Київ. На схематичній карті позначено трасу
газопроводу, газові промисли, компресорні ст., ремонтно аварійні пункти тощо. Документ завірено
підписами
директора
Інституту
Л. І. Штеренталя,
голов.
інженера
В. І. Городецького,
ГІП Р. Я. Печенікова.
Фото; 1:200 000; 880х150 мм

248. Схе ма даль него газопро вода Да шава – Ки ев
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 2, арк. 36, 1941 р.
Схематична карта входить до основних положень щодо будівництва газопроводу Дашава – Київ,
складеного працівниками НДПІ Головнафтагаз і Діпрогаз (м. Москва). Магістральний газопровід
призначено для транспортування природного газу від Прикарпатських газових родовищ до м. Київ. На
схематичній карті позначено трасу газопроводу, газові промисли, компресорні ст., ремонтно аварійні
пункти тощо.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 1310х415 мм
249. Схе ма т рас ы газо провода Да шава – К ие в
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 5, арк. 5, 1945 р.
Схематична карта входить до технікоекономічної записки проекту газопроводу Дашава – Київ,
складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого
палива і газу Діпрогазпалпром (м. Москва). Магістральний газопровід призначено для транспортування
природного газу від Прикарпатських газових родовищ до м. Київ. На схематичній карті позначено трасу
газопроводу, компресорні ст. першої і другої черги будівництва.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 600х275 мм
250. Развит и е доб ыв н ых воз мож ност е й п р ирод ного газа
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 258, арк. 169, 1962 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1960–1980 рр., складеної працівниками Українського
відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На карті України позначено працюючі на початку 1960 х роках
газові родовища та ті, що планувалося розробити з 1961 по 1980 рр. Для деяких родовищ зроблено
прогнози щодо терміну вичерпання в них запасів газу.
Світлокопія; 1:1 500 000; 880х660 мм
251. Мас шт аб ы обес пе че ни я ко ксо в ы м и газам и обл. УС СР по п ер иода м ге не раль но й п ерс пе кт ив ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 259, арк. 356, 1962 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1960–1980 рр., складеної працівниками Українського
відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На карті України позначено працюючі на початк у 1960х роках
родовища коксових газів і ті, що планувалося розробити з 1961 по 1980 рр. Для деяких родовищ
зроблено прогнози щодо терміну вичерпання в них запасів газу.
Фото; 1:4 500 000; 300х238 мм
252. Мас шт аб ы обес пе че ни я сухи м газом Н П З обл. У СС Р по пе риод а м г ен ера ль ной пе рс пе кт и в ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 259, арк. 357, 1962 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1960–1980 рр., складеної працівниками Українського
відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На карті України позначено працюючі на початку 1960х роках
газові родовища і ті, що планувалося розробити з 1961 по 1980 рр. Для деяких родовищ зроблено
прогнози щодо терміну вичерпання в них запасів газу.
Фото; б. м-бу; 312х253 мм
253. Мас шт аб ы обес пе че ни я сж и же нн ы м и газам и обл. УС СР по пе р иод а м ге не раль но й п ерс пе кт ив ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 259, арк. 358, 1962 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1960–1980 рр., складеної працівниками Українського
відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На карті України позначено працюючі на початку 1960х роках
газові родовища і ті, що планувалося розробити з 1961 по 1980 рр. Для деяких родовищ зроблено
прогнози щодо терміну вичерпання в них запасів газу.
Фото; б. м-бу; 310х258 мм
254. Схе ма газоп роводов от м ест орожд ен и й Ст ав ро польс ько го к рая и У к раи нс ко й С СР
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 279, арк. 35, 1955 р.
Схематична карта входить до доповіді “Про раціональну побудову системи газопроводів від родовищ
природного газу Ставропольського краю і УРСР”, розробленої працівниками Українського відділення
ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). Доповідь підготовлено через необхідність визначити джерела постачання і
продуктивність запроектованого газопроводу Дашава – Мінськ – Ленінград із відгалуженням на
м. Вільнюс і м. Рига. На карті європейської частини СРСР позначено перспективні родовища газу,
наявні і заплановані до будівництва газопроводи і коксогазові підприємства УРСР, РРФСР, республік
Прибалтики.
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 1155х796 мм
255. Схе ма газоп роводов и пот о ков газа. Развит ие в 1961 –1965 гг.
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 280, арк. 1, 1955 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1961 –1980 рр., розробленої працівниками
Українського відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На схематичній карті позначено запроектовані до
будівництва і введення в експлуатацію протягом 1961–1965 рр. газові промисли, газопроводи,
компресорні ст., а також населені пункти, що підлягають газифікації з вказівками на обсяги
подавання до них газу.
Світлокопія; б. м-бу; 1354х916 мм
256. Схе ма газоп роводов и пот о ков газа. Развит ие в 1966 –1970 гг.
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 281, арк. 1, 1955 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1961 –1980 рр., розробленої працівниками
Українського відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На схематичній карті позначено запро ектовані до
будівництва і введення в експлуатацію протягом 1966 –1970 рр. газові промисли, газопроводи,

компресорні ст., а також населені пункти, що підлягають газифікації з вказівками на обсяги
подавання до них газу.
Світлокопія; б. м-бу; 1350х920 мм
257. Схе ма газоп роводов и пот о ков газа. Развит ие в 1971 –1975 гг.
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 282, арк. 1, 1955 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1961 –1980 рр., розробленої працівниками
Українського відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На схематичній карті позначено запроектовані до
будівництва і введення в експлуатацію протягом 1971 –1975 рр. газові промисли, газопроводи,
компресорні ст., а також населені пункти, що підлягають газифікації з вказівками на обсяги
подавання до них газу.
Світлокопія; б. м-бу; 1355х918 мм
258. Схе ма газоп роводов и пот о ков газа. Развит ие в 1976 –1980 гг.
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 283, арк. 1, 1955 р.
Карта входить до ген. схеми газифікації УРСР на 1961 –1980 рр., розробленої працівниками
Українського відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м. Київ). На схематичній карті позначено запроектовані до
будівництва і введення в експлуатацію протягом 1976 –1980 рр. газові промисли, газопроводи,
компресорні ст., а також населені пункти, що підлягають газифікації з вказівками на обсяги
подавання до них газу.
Світлокопія; б. м-бу; 1350х920 мм
259. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Ка рт а адм и н ист рат ив н ых ра йо нов
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 11, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ). На
карті позначено межі адміністративни х рнів, якими прямує траса магістрального газопроводу від
м. Київ до м. Москва.
Світлокопія, кольорова туш; 1:1 000 000; 1240х282 мм
260. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Г ео мор фо лог иче ска я ка рт а
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 16, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ).
Карта знайомить із геологічною будовою європейської частини СРСР, якою прямує траса магістрального
газопроводу. Траса проходить у південно західній і центральній частині Руської платформи і перетинає
кілька різнорідних і різновікових структурних елементів: північносхідний ухил Українського
кристалічного масиву, Дніпровсько Донецьку западину, КурськоВоронізьку плиту, Підмосковну западину.
Укладач карти – канд. геол.мінерал. наук І. Л. Соколовський.
Світлокопія, кольорова туш, акварель; 1:1 000 000; 1240х280 мм
261. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 24, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ).
Карта знайомить із геологічним складом європейської частини СРСР, якою прямує траса магістрального
газопроводу. Укладач карти – канд. геол.мінерал. наук І. Л. Соколовський.
Світлокопія, кольорова туш, акварель; 1:1 000 000; 1240х280 мм
262. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Ка рт а чет в ерт ич н ых от ло же н ий
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 29, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ).
Карта знайомить зі складом четвертинних відкладень європейської частини СРСР, якою прямує траса
магістрального газопроводу.
Світлокопія, кольорова туш, акварель; 1:1 000 000; 1240х280 мм
263. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Ка рт а г идрог еолог и чес к их ра йоно в
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 40, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ).
Карта знайомить із гідрогеологічним рнуванням європейської частини СРСР, якою прямує траса
магістрального газопроводу.
Світлокопія, кольорова туш, акварель; 1:1 000 000; 1240х280 мм
264. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Ка рт а водонос ност и ч ет верт и чн ы х от ложе н и й
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 777, арк. 41, 1949 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні роботи для проекту магістрального газопроводу Дашава
– Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного
Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ). На
карті позначено рни із різним рівнем водоносності четвертинних відкладень європейської частини

СРСР, якою прямує траса магістрального газопроводу. Карту складено на базі літературних і фондових
матеріалів канд. геол.мінерал.наук І. Л. Соколовським.
Світлокопія, кольорова туш, акварель; 1:1 000 000; 1240х280 мм
265. Газопро вод Да шава – Киев – Бр ян ск – Мос ква. Гене рал ьно е на пра вле н ие т расс ы газоп ровода на участ ке Кие в – Б ря нс к –
Мос ква (ва р иант “возду шна я п ря мая”)
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 954, арк. 16, 1949 р.
Карта входить до частини проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва, у
якій вивчено питання вибору генерального напрямку траси газопроводу. Проект складено працівниками
від. газопроводів і газових промислів Українського філ. Всесоюзного державного Інституту з
проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ). На карті
позначено запроектовану трасу газопроводу, яка прямує від північнозахідної частини м. Києва,
пертинає р. Дніпро поблизу м. Вишгород, йде міжріччям Дніпро – Десна до с. Горбів, далі до
м. Брянськ і так до м. Коньково Ленінського рну Московської обл. Розробники проекту – начальник
від. А. І. Таранов, керівник інж. групи газопроводів А. А. Нікітін, інженери І. С. Кернер,
А. М. Галицян.
Світлокопія, кольорова туш; 1:200 000; 5070х280 мм
266. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Сх е ма т расс ы на участ ке Бе резна – раз ъезд У гл ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 14, од. зб. 3466, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського філ. Всесоюзного державного Інституту з проектування
промисловості штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпром (м. Київ). Документ є топографічним
планом місцевості від с. Березна Хмельницького рну Вінницької обл. до с. Машево Семенівського рну
Чернігівської обл., якою прямує траса газопроводу.
Калька, туш; 1:50 000; 2200х300 мм
267. Газопро вод Да шава – Ки ев. Гео лог и чес кая карт а
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5136, арк. 1, 1946 р.
Карта входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Київського відділення Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного
рідкого палива і газу Укрдіпрогазпаливпром. Карта знайомить із геологічним складом місцевості від
родовища Дашава Львівської обл. до м. Київ, якою прямує траса магістрального газопроводу.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500 000; 1160х410 мм
268. Газопро вод Да шава – Ки ев. Г ид рогеоло ги че ска я ка рт а по т расс е газоп ровода Да шава – К иев
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5137, арк. 1, 1946 р.
Карта входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Київського відділення Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного
рідкого палива і газу Укрдіпрогазпаливпром. На карті місцевості від газового родовища Дашава
Львівської обл. до м. Київ позначено межі гідрогеологічних провінцій, рнів і підрайонів.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500 000; 1110х290 мм
269. Газопро вод Да шава – Ки ев. Схе мат ич ес кая карт а ст ро ит ел ьн ых мат е р иалов в по лосе т рас с ы газоп ровода
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5140, арк. 1, 1946 р.
Карта входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Київського відділення Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного
рідкого палива і газу Укрдіпрогазпаливпром. На карті місцевості від газового родовища Дашава
Львівської обл. до м. Київ позначено родовища гранітів, глини, вапняків і пісків. Карту складено за
матеріалами геолога К. І. Козлова.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500 000; 1128х385 мм
270. Маг ист раль н ы й газопровод Уре н гой – По мар ы – Уж город. Ли не й ная част ь газопровода. Юго -За пад 1. Пр и нц и п иал ьна я
т ехнолог и чес кая схе ма
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 11, арк. 13, 1982 р.
Карта входить до ТЕО проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Газопровід призначався для
збільшення експортних поставок радянського газу з північнотюменських родовищ (Уренгойського і
Ямбургського). На схематичній карті позначено частину траси запроектованого газопроводу, яка прямує
територіями Орловської і Курської обл. РРФСР і далі Сумською, Полтавською, Черкаською і
Київською обл. УРСР.
Світлокопія; б. м-бу; 1384х297 мм
271. Маг ист раль н ы й газо провод Ур ен гой – По ма р ы – У жгород. Ре ку льт и вац и я зе мел ь. Схе мат и че ск и й пла н т расс ы
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 30, арк. 134, 1982 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо рекультивації земель, відведених під будівництво
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, складеної працівниками Республіканського
проектного Інституту землеустрою Укрземпроект (м. Київ). На схематичній карті позначено частину
траси запроектованого газопроводу, яка прямує територіями Орловської і Курської обл. РРФСР і далі
Сумською, Полтавською, Черкаською і Київською обл. Карту доповнює перелік землекористувачів, на
землях яких планувалося розмістити газопровід.
Світлокопія; б. м-бу; 1682х298 мм

272. Не фт е п ровод н ы й т ра нс порт У к раи нс ко й и Мо лдавс ко й С СР на 1975 –1990 гг.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 1, арк. 162, 1973 р.
Карта входить до ген. схеми розвитку мережі розвідних нафтопродуктопроводів УРСР, розробленої
працівниками Державного Інституту з проектування нафтопроводів, нафтопродуктів і нафтобаз
Південдіпронафтопровід (м. Київ) у рамках ген. схеми розвитку мережі розвідних нафтопродуктів УРСР.
На карті України показано наявні у 1973 р., і запроектовані до будівництва у 1980–1990 рр.
нафтопродуктопроводи і нафтобази. У розробці схеми брали участь ГІП М. Г. Трачевський, ГІП Н. І.
Росіна, голов. спеціаліст технологічного від. А. А. Орловська.
Світлокопія; б. м-бу; 284х175 мм
273. Схе ма разв ит и я и разм е ще ни я н е фт е проду кт оп рово дно го т ран спо рт а УС СР на п ерс пе кт иву 1980 г.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 3, арк. 57 а, 1977 р.
Карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на 1976 –1990 рр.,
присвяченого
вивченню
розвитку
мережі
нафтопродуктопроводів
України.
Документ
розроблено
працівниками Державного Інституту з проектування нафтопроводів, нафтопродуктів і нафтобаз
Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті України позначено наявні у 1970 ті роки нафтопроводи
Кременчук – Лубни – Київ і Надвірна – Сопова, а також заплановані до введення у дію з 1980 р.
нафтопроводи Кременчук – Кіровоград – Черкаси і Лисичанськ – Нижньодніпровськ. На карті показано
нафтопроводи Лисичанськ – Трудова – Донецьк – Жданів і Херсон – Севастополь (з відводом на Керч),
проектнокошторисну документацію для яких було вирішено скласти у 1977–1980 рр. У розробці схеми
брали участь начальник транспортноекономічного від. В. Г. Терентьєв, голов. спеціаліст
М. О. Зінчук, старш. інженер Ю. І. Стахов.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 398х293 мм
274. Схе ма пот о ков авт обенз и на и д изт оп ли в в УС СР на 1985, 1990 гг.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 4, арк. 96, 1977 р.
Схематична карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на 1976 –
1985 гг.,. с более подробным обоснованием периода 1981–1985 гг., присвяченого вивченню розвитку
нафтопровідного трансп. України. Документ складено працівниками Державного Інституту з проектування
нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід (м. Київ). На к арті України
позначено основні напрямки переміщення нафтопродуктів (бензину і дизельного палива)
від
нафтопереробних заводів країни, і позначено приблизні обсяги їх поставок і споживання на
перспективу 1985–1990 рр. У розробці схеми брали участь начальник транспортноекономічного від. В.
Г. Терентьєв, голов. спеціаліст М. О. Зінчук, ст. інженери О. Н. Ілляш і О. А. Ворожебська.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 975х585 мм
275. Схе ма разв ит и я и разм е ще ни я н е фт е проду кт оп роводно го т ран спо рт а УС СР на п ерс пе кт иву 1980 г.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 4, арк. 117, 1977 р.
Схематична карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на 1976 –
1990 рр. з більш детальним обгрунтуванням періоду 1981–1985 рр., присвяченого вивченню розвитку
нафтопровідного трансп. України. Документ складено працівниками Державного Інституту з проектування
нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті України
позначено заплановані до будівництва у 1976–1980 рр. нафтопродуктопроводи Кременчук – Лубни – Київ,
на півколо поблизу м. Київ, м. Кременчук – Кіровоград – Черкаси, Лисичанськ – Нижньодніпровськ, а
також шляхи подачі нафтопродуктів (залізницею або автотранспортом) від цих нафтопроводів до певних
населених пунктів. У розробці схеми брали участь начальник транспортноекономічного від. В. Г.
Терентьєв, голов. спеціаліст М. О. Зінчук, ст. інженери О. Н. Ілляш і О. А. Ворожебська.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 392х293 мм
276. Схе ма разв ит и я и разм е ще ни я н е фт е проду кт оп рово дно го т ран спо рт а УС СР на п ерс пе кт иву 1985 г.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 4, арк. 118, 1977 р.
Схематична карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на 1976 –
1990 рр. з більш детальним обгрунтуванням періоду 1981–1985 рр., присвяченого вивченню розвитку
нафтопровідного трансп. України. Документ складено працівниками Державного Інститутуз проектування
нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті України
позначено нафтопродуктопроводи, заплановані до будівництва у 1976–1980 рр.; заплановані до введення
в дію у 1981–1985 рр. нафтопродуктопроводи Лисичанськ – Донецьк – Жданів, Херсон – Севастополь –
Керч, Надвірна – Чернівці – Бєльці, Надвірна – Калуш, Лисичанськ – Трудова – Донецьк; шляхи подачі
нафтопродуктів (залізницею або автотранспортом) від цих нафтопроводів до певних населених пунктів.
У розробці схеми брали участь начальник транспортноекономічного від. В. Г. Терентьєв, голов.
спеціаліст М. О. Зінчук, старші інженери О. Н. Ілляш і О. А. Ворожебська.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 392х293 мм
277. Схе ма разв ит и я и разм е ще ни я н е фт е проду кт оп роводно го т ран спо рт а УС СР на п ерс пе кт иву 1990 г.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 4, арк. 119, 1977 р.
Схематична карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на 1976–
1990 рр. з більш детальним обгрунтуванням періоду 1981–1985 рр., присвяченого вивченню розвитку
нафтопровідного трансп. України. Документ складено працівниками Державного Інституту з проектування
нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті України
позначено нафтопродуктопроводи, заплановані до будівництва у 1976–1985 рр.; заплановані до введення
в дію у 1986–1990 рр. нафтопродуктопроводи Бортничі – Бровари, Лисичанськ – Ворошиловград, Херсон –
Одеса – Роздільна, Запоріжжя – Херсон; шляхи подачі нафтопродуктів (залізницею або автотранспортом)
від цих нафтопроводів до певних населених пунктів. У розробці схеми брали участь начальник

транспортноекономічного від. В. Г. Терентьєв, голов. спеціаліст М. О. Зінчук, старші інженери О.
Н. Ілляш і О. А. Ворожебська.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 400х293 мм
278. Схе ма дейст вую щ их и реко ме ндуе м ых к ст роит ел ьст ву не фт е проду кт оп роводов на пе р иод до 1990 г. по т ерр ит ор и и
Ук ра ин ско й С СР
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 6, арк. 85, 1977 р.
Схематична карта входить до розділу ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на період
до 1990 г., присвяченого вивченню розвитку нафтопровідного трансп. України. Документ складено
працівниками Державному Інституту з проектування нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз
Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті позначено наявні у 1970 ті роки і заплановані до
будівництва у 1976–1985 рр. нафтопродуктопроводи і нафтобази України. Виконав карту інженер Є. П.
Бабич.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 403х297 мм
279. Сущ ест ву ю щи е и реко ме ндуе м ые к ст ро ит ель ст ву не фт е проду кт оп ровод ы УС СР. Схема разв ит и я не фт е проду кт оп роводно го
т ранс порт а УС СР на пе р иод до 2000 г.
Ф. Р111, к. 1295, оп. 3, од. зб. 8, арк. 1/19, 1984 р.
Схематична карта входить до ген. схеми розвитку єдиної транспортної системи СРСР на період до 1990
г.,
розробленої
працівниками
Державного
Інституту
з
проектування
нафтопроводів,
нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід (м. Київ). На карті позначено складові
мережі нафтопродуктопроводів України на перспективу до 2000 р. У складанні документа брали участь
старш. інженер О. Н. Ілляш, інженер М. О. Зінчук.
Калька, туш; б. м-бу; 965х680 мм
280. Схе ма снаб же ни я К р иворо жс кого ж елез норуд ного бассе й на водо й из р. Д не п ра
Ф. Р114, к. 1240, оп. 2, од. зб. 5, арк. 8, 1955 р.
Схематична карта входить до ТЕО постачання Криворізького залізорудного басейну водою р. Дніпро,
розробленого працівниками Київського відділення ДПІ Водоканалпроект. Проблему водопостачання
Криворізького економічного рну вирішено було розв’язати за допомогою утворення водного шляху
Дніпро – Криворіжжя. Запропоновано сім варіантів схеми подання води: перший варіант із забором води
у Кременчуцькому вдсх і подачею до Карачунівського вдсх, другий, третій і четвертий – із забором
води в рні м. Верхньодніпровськ і подачею у Макортівське вдсх; п’ятий і шостий – із забором води в
Каховському вдсх і подачею в вдсх Таранівське; сьомий – із забором води з р. Дніпро і подачею до
м. Кривий Ріг по р. Інгулець антирічкою. На карті позначено всі ці варіанти.
Фото; 1:200 000; 288х376 мм
281. Схе ма снаб же ни я К р иворо жс кого ж елез норуд ного бассе й на водо й из р. Д не п ра
Ф. Р114, к. 1240, оп. 2, од. зб. 12, арк. 1–2, 1955 р
Схематична карта входить до ТЕО постачання Криворізького залізорудного басейну водою р. Дніпро,
розробленого працівниками Київського відділення ДПІ Водоканалпроект. Проблему водопостачання
Криворізького економічного рну вирішено було розв’язати за допомогою утворення водного шляху
Дніпро – Криворіжжя. На карті позначено сім варіантів схем подання води. У складанні документа
брали участь голов. інженер відділення Бурятинський, ГІП Купчинський і Шестаков.
Калька, туш, олівець; 1:200 000; 1130х745 мм, 1110х742 мм
282. Схе ма м ел иорат ив н ых работ в ме л ковод ной зо не Д не продзер ж и нс кого водохра ни л и ща
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 2, арк. 155, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На схематичному плані Дніпродзержинського
вдсх, розташованого на території Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської обл., позначено
запроектовані ділянки меліорації, рибоводні господарства, рибопитомники.
Фото, туш; б. м-бу; 362х285 мм
283. Схе ма р ыбохозя йст ве н ного освое н ия водох ран и ли щ Д не п ровс кого кас када
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 2, арк. 153, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ складається зі схематичного плану
вдсх
Дніпровського
каскаду
та
14
дрібних
схематичних
планів
наявних
і
запроектованих
рибогосподарських комплексів на цих вдсх.
Фото, туш; б. м-бу; 285х350 мм
284. Схе ма раз ме ще ни я т овар н ых р ыбн ых хозя йст в на Д не продзе рж и нс ко м водохра ни л и ще
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 177, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На схематичному плані Дніпродзержинського
вдсх
позначено
заплановані
до
створення
риборозплідники,
товарні
рибогосподарства,
нерестововирощувальні господарства і рибозаводи.
Фото, туш; б. м-бу; 345х287 мм

285. Схе ма р ыбохозя йст ве н ного освое н ия водох ран и ли щ Д не п ровс кого кас када
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ складається зі схематичного плану
вдсх
Дніпровського
каскаду
та
14
дрібних
схематичних
планів
наявних
і
запроектованих
рибогосподарських комплексів на цих вдсх.
Калька, туш; б. м-бу; 865х1080 мм
286. Схе ма т ран спо рт н ых ко м му ни ка ц ий
Ф. Р156, к. 1447, оп. 4, од. зб. 1, арк. 204, 1968 р.
Карта входить до складу проектного завдання автомобільної дороги вздовж каналу Дніпро – Донбас,
розробленого працівниками Харківського відділення ВПНДІ промислового трансп. ПромтрансНДІпроект. На
схематичній карті, що охоплює Харківську, Полтавську, Донецьку і Дніпропетровську обл., позначено
наявні і запроектовані автомобільні і залізничні шляхи.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 1140х680 мм
287. Схе ма ра йона
Ф. Р156, к. 1447, оп. 4, од. зб. 47, арк. 1, 1975 р.
Карта входить до складу техн. проекту автомобільної дороги вздовж каналу Дніпро – Донбас,
розробленого працівниками Харківського відділення ВПНДІ промислового трансп. ПромтрансНДІпроект. На
схематичній карті, що охоплює Харківську, Полтавську, Донецьку і Дніпропетровську обл., позначено
основні населені пункти, канали, наявні і запроектовані автомобільні і залізничні шляхи.
Світлокопія на кальці, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 940х410 мм

ЧАСТИНА 2
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ
ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО Р-НУ
Д он ец ько - Пр ид ніпр о вськ ий еко но м іч ни й р -н
288. Схе ма пот о ков п ит ье вой и т ех н иче ско й вод ы
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 10, арк. 76, 1941 р.
Карта входить до зведеної пояснювальної записки ген. схеми водопостачання і каналізації Донб асу та
Криворіжжя, розробленої праців никами Харківського відділення Всесоюзного тресту Водоканалпроект.
На схематичній карті надано відомості щодо джерел водопостачання, розподілу і обсягів води, що
подається до населених пунктів і промислових підприємств Донбасу. У складанні документа брав участь
ГІП Н. Д. Бурятинський.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 330х192 мм
289. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на р. Луга нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, обкл. зв., 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з шести частин:
адміністративної,
геологічної,
гідрографічної
і
гідрологічної,
гіпсометричної
карт
та
водогосподарської схеми басейну р. Лугань (Луганська і Донецька обл.). У складанні документа брали
участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 115х155 мм
290. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на ве рховь ев р. Во лчь ей
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 22, обкл. зв. 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Вовча для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з шести частин:
адміністративної,
геологічної,
гідрографічної
і
гідрологічної,
гіпсометричної
карт
та
водогосподарської схеми басейну р. Вовча. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В.
Л. Булах, інженер Артюхович.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 115х170 мм
291. Изол и н ии но р м ы ст ока по Назарову
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 19, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо середніх багаторічних норм річного стоку річок на цій території.
Карту складено на основі відомостей інженергідролога керівника Київської науководослідної
гідрологічної обсерваторії В. О. Назарова.
Світлокопія; б. м-бу; 220х295 мм
292. Изол и н ии но р м ы ст ока по И нст ит ут у гео лог и и А Н УС СР
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 24, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо норми річного стоку річок на цій території. Карту складено на основі
відомостей працівників Інституту гідрології АН УРСР (м. Київ).
Світлокопія; б. м-бу; 227х293 мм
293. Карт а ср едне го мно голет него е ст ест ве н ного ст ока на т ер р ит ор ии До нбасса
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 30, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо норми річного стоку річок на цій території. У складанні документа
брали участь керівник гідрологічної групи А. О. Кузнєцов, керівник ген. схеми В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:840 000; 400х295 мм
294. Коэ ф ф иц ие нт ва риа ц и и годового ст о ка (по И нст ит ут у геолог и и А Н УС СР)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 40, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті

Донбасу надано відомості щодо коефіцієнту варіації і асиметрії річного стоку річок на ційтериторії.
Карту складено на основі відомостей працівників Інституту геології АН УРСР (м. Київ).
Світлокопія; 1:840 000; 218х295 мм
295. Изол и н ии з нач ен и й А и t к фор му ле Q max от т алых вод
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 43, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо максимальних показників висоти весняного стоку талих вод для річок на
цій території за формулою дра техн. наук А. В. Огієвського.
Світлокопія; б. м-бу; 215х295 мм
296. Изол и н ии з нач ен и й В и t к фо р муле ма кс и мал ьн ых ра сходов от л ив не й
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 45, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо максимальних показників витрат води від злив для річок на цій
території за формулою дра техн. наук А. В. Огієвського.
Світлокопія; б. м-бу; 218х293 мм
297. Изол и н ии моду ле й mi n ст о ка (по И нст ит ут у геолог и и А Н У ССР )
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 25, арк. 51, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті
Донбасу надано відомості щодо розповсюдження на цій території найменших значень мінімального
річного стоку річок. Карту складено на основі відомостей працівників Інституту геології АН УРСР (м.
Київ).
Світлокопія; б. м-бу; 216х295 мм
298. Схе ма раз ме ще ни я прое кт ируе м ых водохран и ли щ в ге нсхе ме водоснаб же н ия До нбасса
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 26, арк. 2, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою басейнів р. Саксагань та р. Інгулець, на якій позначено наявні та запроектовані греблі , вдсх
і зрошувальні масиви. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер
Ф. М. Бабанін.
Світлокопія, акварель, кольорова туш; 1:840 000; 415х287 мм
299. П лан т расс ы вод но й маг ист ра ли До нбасс – Кр иво рожь е. Ва риа нт г лубокого ввода в До нбасс
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 41, арк. 1, 1935 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичним
планом траси водоканалу Донбас – Криворіжжя. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми
В. Л. Булах, інженер Ф. М. Бабанін.
Калька, туш, олівець; 1:420 000; 930х360 мм
300. Схе ма распо лож ен ия сущест вую щ их и прое кт ируе м ых водохран ил и щ к прог ра м ме работ по ге нсхе ме водоснабже н ия и
кана л изац и и Донбасса
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 50, арк. 1, б. р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою Східної України, на якій позначено наявні та запроектовані вдсх.
Калька, туш; 1:1 000 000; 545х360 мм
301. Геолог и чес кая сх е ма р- на, п ри ле гаю ща я к водн. маг ист рал и До нбасс – Дн еп р – К ри воро жье
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 52, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
геологічною картою Східної України, на якій позначено основні родовища корисних копалин.
Калька, туш; 1:420 000; 855х450 мм
302. Водохозяйст ве нна я схе ма по басс ей ну р. Во лч ья
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 96, арк. 1, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект.
На
карті
позначено
межі
басейну р. Вовча,
лівої
притоки р. Самара,
що
знаходиться
на
території
Донецької
і
Дніпропетровської обл.
Калька, туш; 1:126 000; 700х510 мм

303. Водохозяйст ве нна я схе ма в бассе й не р. Луга нь и Луга нч и к
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 126, арк. 1, б. р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект.
На
карті
позначено
межі
басейну р. Лугань, правої притоки р. Сіверський Донець, що знаходиться на території Луганської і
Донецької обл.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:126 000; 965х580 мм
304. Карт а г идрог ра ф ич ес кой с ет и бассе й на р. Луга нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 128, арк. 1, б. р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті басейну р. Лугань, правої
притоки р. Сіверський Донець, що знаходиться на території Луганської і Донецької обл., позначено
водомірні пости.
Калька, туш; 1 дюйм: 10 верст; 297х223 мм
305. Обзор ная г еолог и чес кая карт а бассе й на р. Луга нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 129, арк. 1, б. р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною геологічною
картою басейну р. Лугань, правої притоки р. Сіверський Донець, що знаходиться на території
Луганської і Донецької обл.
Калька, туш; 1 дюйм: 10 верст; 330х295 мм
306. Водохозяйст ве нна я схе ма в бассе й не р. Миус
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 148, арк. 1, б. р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект.
На
карті
позначено
межі
басейну р. Міус, що знаходиться на території Луганської і Донецької обл.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:126 000; 1046х705 мм
307. Карт а ре ч н ых с ист е м До нбасса с нане се ни е м ср едне годов ых изот ер м
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 206, арк. 1, б. р.
Карта входить до ілюстративних матеріалів огляду фізико географічних умов для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками Харківського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на
якій надано відомості щодо показників середніх річних значень температури повітря.
Калька, туш; б. м-бу; 137х137 мм
308. Карт а ре ч н ых с ист е м До нбасса с нане се ни е м ср едне м еся ч н ых изот е р м
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 207, арк. 1, б. р.
Карта входить до ілюстративних матеріалів огляду фізико географічних умов для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками Харківського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на
якій надано відомості щодо показників середніх значень температури повітря у березні, липні та
листопаді.
Калька, туш; б. м-бу; 165х160 мм
309. Карт а ре ч н ых с ист е м До нбасса с нане се ни е м ср едне годов ых изоги ет по схе ме п ро ф. В ы соц кого
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 208, арк. 1, б. р.
Карта входить до ілюстративних матеріалів огляду фізико географічних умов для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками Харківського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на
якій надано відомості (за даними Г. М. Висоцького) щодо показників середніх значень кількості
опадів у січні. У складанні документа брали участь канд. техн. наук Гук, нач. бюро середніх ГЕС
Хвощинський.
Калька, туш; б. м-бу; 170х153 мм
310. Карт а ре ч н ых с ист е м До нбасса с нане се ни е м изо ли н и й де ф иц ит а в лаж ност и
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 209, арк. 1, б. р.
Карта входить до ілюстративних матеріалів огляду фізико географічних умов для ген. схеми
водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками Харківського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є картою басейну р. Сіверський Донець, на
якій надано відомості щодо показників середніх значень кількості опадів у січні. У складанні
документа брали участь канд. техн. наук Гук, нач. бюро середніх ГЕС Хвощинський.
Калька, туш; б. м-бу; 137х140 мм
311. Схе ма ш л юзова ни я вод ной маг ист рал и К р иворо жье – До нбасс
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 113, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації річкового транспорту на р. Дніпро

і її притоках. Водне сполучення Донбас – Криворіжжя запроектовано за схемою р. Дніпро – р. Мокра
Московка, перевал р. Вовча (Гайчур) в бік Донбасу; р. Дніпро – Бузулук – Кам’янка в бік Криворіжжя.
На карті східної частини України позначено запроектовані водні шляхи, систему шлюзів на них.
Фото; б. м-бу; 288х820 мм
312. Схе ма водн ых и ж.-д. связе й До нбасса, Пр ид не про вья и К р иворо жья
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 114, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). Одним з важливих питань, розглянутих у проекті, була організація річкового
транспорту на р. Дніпро і її притоках. На карті східної частини України позначено наявні і
запроектовані водні і залізничні шляхи.
Фото; б. м-бу; 288х820 мм
313. По рт в К ри воро жье. Водна я маг ист ра ль К р иворо жье – До нбасс
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 117, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). Одним з важливих питань, розглянутих у проекті, була організація річкового
транспорту на р. Дніпро і її притоках. Водне сполучення Донбас – Криворіжжя запроектовано за
схемою р. Дніпро –р. Мокра Московка, перевал р. Вовча (Гайчур) в бік Донбасу; р. Дніпро – Бузулук –
Кам’янка в бік Криворіжжя. На карті східної частини України позначено запроектовані водні шляхи.
Фото; б. м-бу; 170х113 мм
314. Карт а бассе й на р. Са ма р ы и ее пр ит оков
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 133, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). Одним з важливих питань, розглянутих у проекті, була організація річкового
транспорту на р. Дніпро і її притоках. Для сполучення р. Дон з головною магістраллю європейської
частини СРСР через р. Самара заплановано масштабні гідротехнічні роботи. На карті басейну р. Самара
(Донецька, Харківська, Дніпропетровськ обл.) позначено греблі, вдсх, шлюзові споруди, запроектовані
в рамках цього проекту.
Фото; б. м-бу; 167х113 мм
315. Карт а р. Са ма ра – Во лч ья. Схе ма водн ых соед и не н и й “Д не п р – Дон” (се м ь вар иа нт ов)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 16, арк. 20, 1933 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро,
присвяченої організації водного сполучення Дніпро – Дон. Проект складено працівниками Інституту з
проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). У проекті вирішено проблему відсутності
водних
зв’язків
між
окремими
масивами
південно промислового
рну
(Донбасом,
Криворіжжям,
Дніпропетровськом). На карті басейну р. Самара та р. Вовча позначено варіанти проектів водного
зв’язку Дніпро – Донбас, розроблених для розв’язання цього питання.
Фото; 1 дюйм: 10 верст; 810х596 мм
316. Карт а гео мор фо лог и чес кого ра йо н ирова н ия До нбасса и ле вобере ж ной част и Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 5, арк. 33, 1965 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя
Дніпропетровської обл., розробленї працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків).
На
карті, що
охоплює
територію
Донецької, Луганської
і частину
Дніпропетровської обл., позначено межі фізико географічних обл., геоморфологічних рнів, вказано
основні типи характерних місцевих рельєфів.
Світлокопія; 1:1 500 000; 473х288 мм
317. Геолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 4, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерно геологічних умов рну. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ знайомить із геологічною будовою території Донбаського економічного рну. Карту складено
за матеріалами 1957 р. Всесоюзного НДІ геології Міністерства геології СРСР (м. Київ) і тресту
Київгеологія.
Світлокопія, акварель; 1:1 500 000; 383х287 мм
318. Водос набже н ие и ка нал иза ци я Донбас с а. Те кт о ни чес кая схе ма
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 26, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерно геологічних умов рну. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ знайомить з тектонічною будовою території північносхідної частини України. Карту складено
за матеріалами М. Ф. Балуховського, В. Ф. Близнюка, В. В. Єршова та ін.
Світлокопія; 1:1 500 000; 390х286 мм

319. Водос набже н ие и ка нал иза ци я Донбас са. Г ип сом ет р ич ес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 27, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов рну. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є гіпсометричною картою території північносхідної частини України.
Світлокопія; 1:2 500 000; 390х286 мм
320. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й сет и До нбасса
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 9, арк. 46, 1965 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя
Дніпропетровської обл., розробленої
працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті території Донбасу позначено наявні і запроектовані вдсх,
канали зрошення і водопостачання, гідрометричні ст.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 935х698 мм
321. Схе ма ко м пл ек сно го ис по льзова ни я и ох ран ы водн ых ресу рсов До нбасса. А гро кл и мат ич ес кое ра йон и рова ни е
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 6 а, 1965 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є
складовою схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя
Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На карті, що охоплює території Донецької, Луганської і Дніпропетровської обл.,
позначено межі агрокліматичних рнів.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 333х288 мм
322. Карт осхе ма т ер р ит ор ии До нбасса и пр ил ега ю щ их к не му вост о чн ых ра йоно в Дн еп ро пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 16, арк. 7, 1963 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання і охорони
водних ресурсів Донбасу, розробленої працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект
(м. Харків). Схема є складовою проекту комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу
і лівобережжя Дніпропетровської обл. Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті, що охоплює території Донецької, Луганської і Дніпропетровської обл.,
позначено межі територіальних виробничих колгоспнорадгоспних управлінь.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 298х190 мм
323. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1970 г. О рел ьс ки й ва р иант
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 9, 1965 р.
Схематична карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті показано географічне розташування дефіцитів водних
ресурсів в окремих регіонах Донбасу, з розрахунку на рівень 1970 р. У складанні документа брали
участь ст. інженери Є. Я. Голованенко, Ю. В. Спірідонов, Н. Д. Пятуніна, інженери В. М. Овчаренко,
В. П. Бєльський та ін.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 388х288 мм
324. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1980 г. О рел ьс ки й ва р иант
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 10, 1965 р.
Схематична карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті показано географічне розташування дефіцитів водних
ресурсів у окремих регіонах Донбасу, з розрахунку на рівень 1980 р.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 388х288 мм
325. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод 1970 г.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 122, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню якості води в основних річках на території
Донбасу. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено прогнозні відомості щодо якості води в основних річках Донбасу на
період 1970 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 840х765 мм
326. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пе р иод 1980 г.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 123, 1965 р.
План входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню якості води в основних річках на території
Донбасу. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено прогнозні відомості щодо якості води в основних річках Донбасу на
період 1980 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 810х718 мм

327. Совре м ен ное заг ряз не ни е водое мов До нбасса
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 129, 1965 р.
План входить до частини схеми комплексного викори стання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню якості води в основних річках на території
Донбасу. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено відомості щодо якості води в основних річках Донбасу у 1960ті роки
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 387х287 мм
328. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод 1970 года
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 183, 1965 р.
План входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню якості води в основних річках на території
Донбасу. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено прогнозні відомості щодо якості води в основних річках Донбасу на
період 1970 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 392х287 мм
329. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод 1980 года
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 30, арк. 184 , 1965 р.
План входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню якості води в основних річках на території
Донбасу. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено прогнозовані відомості щодо якості води в основних річках Донбасу на
період 1980 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 390х287 мм
330. Розташу ван ня т е п лоел ект рост ан ці й До нбасу
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 36, арк. 13, 1963 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню водоспоживання ТЕС на території Донбасу.
Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На основі карти європейської частини СРСР позначено наявні і запроектовані ТЕС, що
розміщуються на території України. У складанні документа брали участь ГІП Т. Н. Буличев, старш.
інженер Є. Я. Соболєва, інженери А. Д. Полякова, Л. Н. Ніколаєва.
Типог рафський друк, туш; 1:4 000 000; 800х540 мм
331. Схе ма водообесп еч ен ия До нбасса на уров не 1970 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 44, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті наведено прогнозні відомості щодо обсягів водоспоживання промислових рнів
Донбасу у 1970 р., позначено місця розташування водозаборів підземних і поверхневих джерел.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х286 мм
332. Схе ма водообесп еч ен ия До нбасса на уров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 45, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті наведено прогнозні відомості щодо обсягів водоспоживання промислових рнів
Донбасу у 1980 р., позначено місця розташування водозаборів підземних і поверхневих джерел.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х286 мм
333. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1970 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 88, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, скл аденої
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті надано відомості щодо прогнозних (на 1970 р.) обсягів дефіцитів води для
промислових рнів Донбасу, позначено запроектовані для забезпечення водою гідроспоруди.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 403х288 мм
334. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 89, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На карті надано відомості щодо прогнозних (на 1980 р.) обсягів дефіцитів води для
промислових рнів Донбасу, позначено запроектовані для забезпечення водою гідроспоруди.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 403х288 мм

335. Схе мат и чес кая г ид рогео лог иче ска я ка рт а основ н ых водонос н ых го ризо нт ов П рид не п ровс кого сов нархоза
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 8, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання розроблено
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). Документ є картою підземних водоносних горизонтів
Придніпровського раднаргоспу (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська обл.). У складанні
документа брали
участь канд.
мед. наук Н. Н. Квітницька, наук.
співроб.
Н. І. Гуревич,
І. В. Загородня.
Фото; б. м-бу; 183х128 мм
336. Геост ру кт ура Пр ид не п ровс кого сов нархоза
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 9, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання розроблено
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). Документ знайомить з геологічною структурою
території Придніпровського раднаргоспу (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська обл.). У
складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб. Н. І. Гуревич,
І. В. Загородня.
Фото; б. м-бу; 183х128 мм
337. Ме ст онахожде н ие ист оч н и ков загр язне н ия подзе м н ых вод
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 31, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання
розроблялося працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначено місця забруднення
басейнів річок Придніпровського раднаргоспу промисловими стоками зі вказівками щодо характеру
промислових підприємств. У складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук.
співроб. Н. І. Гуревич, І. В. Загородня.
Фото; б. м-бу; 152х100 мм
338. Сан ит ар ное сост оя н ие ре к по П р идне п ровс ко му сов нархозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 169, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання розроблено
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначено місця забруднення водоймищ
Придніпровського раднаргоспу (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська обл.) промисловими
стоками підприємств. У складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук.
співроб. Е. Н. Бєлкіна, А. А. Маслєнко.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 755х505 мм
339. Сан ит ар ное сост оя н ие водое мов по До не ц кому со вна рхозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 33, арк. 200, 1965 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Донецького раднаргоспу. Це питання розроблено
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначено місця забруднення водоймищ
Донецького раднаргоспу (Луганська і Донецька обл.) промисловими стоками підприємств різних галузей
промисловості. У складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб.
Л. І. Притикіна.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 430х504 мм
340. Схе ма ка нала Д не п р – До нбасс. О ре льс к ий вар иа нт
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 112, 1965 р.
Карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). Проект перекидання стоку р. Дніпро з Дніпродзержинського вдсх до річок Донбасу
складено
з
метою
водопостачання
промислових
підприємств
Дніпропетровської,
Луганської
і
Донецької обл. На карті позначено споруди (канали, магістральні водоводи, насосні ст. тощо),
запроектовані для реалізації цього проекту.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390 х292 мм
341. Вар иа нт ы водно -т ранс по рт н ых соеди не н ий Д не п р – До нбасс. Схема рас полож ен и я водно -т ранс по рт н ых соеди не н ий Д не п ра с
До нбассо м (За порож ск и й и Са мар ск и й ва риа нт ы)
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 22, арк. 57, 1965 р.
Схематична карта входить
до розділу
ТЕД проекту
ЧорноморськоБалтійського
глибоководного
транспортного шляху, присвяченої вивченню економічних показників різних варіантів влаштування
воднотранспортного з’єднання р. Дніпро з Донбасом. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта, яка охоплює Запорізьку,
Дніпропетровську, Донецьку і Луганську обл., знайомить із двома варіантами судноплавних трас р.
Дніпро – Донбас (Запорізьким і Самарським).
Світлокопія; 1:750 000; 570 х415 мм
342. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий водн ы й пут ь. Соед и не н ие Д не пр – Азов ское мо ре и Д не пр – К р иво й Рог. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 33, арк. 1, 1965 р.
Карта входить до розділу ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
присвяченої вивченню економічних показників різних варіантів влаштування воднотранспортного
з’єднання р. Дніпро з Азовським морем. Проект розроблено працівниками Українського відділення

ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта, яка охоплює Запорізьку, Дніпропетровську,
Донецьку і Луганську обл., знайомить із геологічними умовами цієї території.
Світлокопія; 1:500 000; 950х508 мм
343. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий вод н ый пут ь. Т расс ы Дн еп р – Азовс кое море, Дуна й – Д не п р, Д не пр – Кр и вой Рог. Карт а
мест о рожде н и й ест ест ве н н ых ст роит е ль н ых мат ер иало в
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 33, арк. 2, 1965 р.
Карта входить до розділу ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
присвяченої вивченню економічних показників різних варіантів влаштування воднотранспортного
з’єднання р. Дніпро з Азовським морем. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті, що охоплює Запорізьку, Дніпропетровську,
Донецьку і Луганську обл., вказано основні родовища пісків для бетону, гранітів і вапняків,
розташованих на цій території.
Світлокопія; 1:75 000; 1152 х625 мм
344. Чер но мор ско - Ба лт и йс к ий водн ы й пут ь. Гео мо р фоло ги чес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 34, арк. 1, 1965 р.
Карта входить до розділу ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
присвяченого вивченню економічних показників різних варіантів влаштування воднотранспортного
з’єднання р. Дніпро з Азовським морем. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Схематична карта, яка охоплює Запорізьку,
Дніпропетровську, Донецьку і Луганську обл., знайомить з геологічними умовами цієї території.
Світлокопія; 1:75 000; 1295 х625 мм
345. Схе ма рас поло же ни я шахт и карь еров Н и ко польс кого ма рга н цево -руд ного бассе й на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 33, арк. 33, 1962 р.
Карта входить до графічних матеріалів звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод
у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України,
складеного працівниками тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт було використано при
розробці ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. На карті позначено межі ділянок
кар’єрів Нікопольського марганцевого басейну: Богданівського, Олександрійського, Запорізького,
Шевченківського, Чкалівського, Новоселівського, Мар’ївського, Грушівського, Новопавлівського. У
складанні документа брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська, голов. інженер експедиції
В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія; 1:50 000; 1602х567 мм
346. Но р ма годового ст ока (б ыт ового) в л/ с с 1 к м 2
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 27, арк. 83, 1965 р.
Карта входить до матеріалів розділу ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченого
вивченню природних умов регіону. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). У Донецькому басейні вагому частку
скидних вод становлять шахтні води, які після відкачки зливаються у балки і потрапляють до річок.
Карта є результатом дослідження стічних вод на території Луганської, Донецької, частини
Дніпропетровської обл., за допомогою якого визначено їх середній обсяг. У складанні карти брали
участь керівник інж. групи М. Р. Хейнсон, ГІП І. В. Середин.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000 000; 500х590 мм
347. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й сет и До нбасса
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 28, арк. 12, 1965 р.
Карта входить до матеріалів розділу ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченого
вивченню природних умов регіону. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків) (м. Харків). У межах Донбасу (Луганська,
Донецька, частина Дніпропетровської обл.) знаходиться р. Сіверський Донець з його 13 притоками, 3
річки басейну Азовського моря і 3 річки басейну р. Дніпро. На карті позначено гідрометричні створи,
водомірні пости, наявні і запроектовані вдсх на цих річках.
Світлокопія; 1:500 000; 930х590 мм
348. Но р ма годового ст ока (б ыт ового) в л/ с с 1 к м2
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 29, арк. 51, 1965 р.
Карта входить до матеріалів розділу ТЕД щодо водопостачання і каналізації Дон басу, присвяченого
вивченню природних умов регіону. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). У Донецькому басейні вагому частку
скидних вод становлять шахтні води, які після відкачки скидаються у балки і потрапляють до річок.
Карту середнього обсягу побутових стічних вод складено за матеріалами дослідження побутових стічних
вод на
території Луганської,
Донецької і
частини
Дніпропетровської обл.,
проведеного у
1962 р. Інститутом гідрології АН УРСР (м. Київ).
Світлокопія; 1:500 000; 323х288 мм
349. Обзор ная карт а водоот веде н ия по бассе й на м ре к До нбасса
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 51, арк. 94 а, 1963 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Згідно з проектом, передбачалося освоєння ресурсів шахтних вод у системі водопостачання
Донбасу. На карті позначено обсяги і напрямки стоку скидних шахтних вод до річок Донецької,
Запорізької і Дніпропетровської обл.
Фото, кольорова туш; 1:200 000; 473х285 мм

350. Схе ма водоснаб же н ия До нбасса . Водоот веде н ие
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 51, арк. 109, 1963 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано
відомості щодо запланованих обсягів і джерел водопостачання основних населених пунктів Донецької ,
Запорізької і Дніпропетровської обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 1068х795 мм
351. Ком п ле кс н ы й п рое кт разв ит и я За падного До нбасса. Схе ма хозя йст ве н но - пит ь евого водос набж ен ия
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 54, арк. 21, 1962 р.
Карта входить до розділу комплексного проекту розвитку Західного Донбасу, присвяченого проблемам
водопостачання
і
каналізації
Донбасу.
Проект
складено
працівниками
ДПІ
Дніпродіпрошахт
(м. Дніпропетровськ). На карті позначено наявні та запроектовані водогони Донецької , Запорізької і
Дніпропетровської обл. Карту доповнено таблицею відомостей щодо запланованих обсягів води з
зовнішніх і внутрішніх джерел водопостачання цього регіону.
Світлокопія; 1:100 000; 1200х293 мм
352. Ком п ле кс н ы й п рое кт разв ит и я За падного До нбасса. Схе ма ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 54, арк. 22, 1962 р.
Карта входить до розділу комплексного проекту розвитку Західного Донбасу, присвяченого проблемам
водопостачання
і
каналізації
Донбасу.
Проект
складено
працівниками
ДПІ
Дніпродіпрошахт
(м. Дніпропетровськ). На карті позначено наявні та запроектовані каналізаційні споруди Донецької,
Запорізької і Дніпропетровської обл.
Світлокопія; 1:100 000; 1200х493 мм
353. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод до 1970 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 83, арк. 119, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо прогнозів якості води р. Сіверський Донець у 1970–1980х роках, складеної
працівниками Гідрохімічного Інституту (м. Новочеркаськ). На схематичній карті Донбасу нанесено
контури басейнів основних річок і наведено прогнозні відомості (на 1970 р.) щодо кількості стоків
та характеру забруднення води (ступінь мінералізації, наявність отруйних речовин, брак розчиненого
кисню тощо). Карту складено керівником групи інж. розрахунків О. С. Рождовою.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 800х736 мм
354. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод до 1980 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 83, арк. 120, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо прогнозів якості води р. Сіверський Донець у 1970–1980х роках, складеної
працівниками Гідрохімічного Інституту (м. Новочеркаськ). На схематичній карті Донбасу нанесено
контури басейнів основних річок і наведеноо прогнозні відомості (на 1980 р.) щодо кількості стоків
та характеру забруднення води (ступінь мінералізації, наявність отруйних речовин, брак розчиненого
кисню тощо). Карту складено керівником групи інж. розрахунків О. С. Рождовою.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 788х735 мм
355. Совре м ен ное заг ряз не ни е водое мо в До нбасса
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 83, арк. 126, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо прогнозів якості води р. Кальміус, р. Міус, р. Кринка, р. Самара і р.
Вовча у 1970–1980х роках, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті Донбасу басейни основних річок
поділено на ділянки: вода придатна для питного водопостачання, використання у побутових і технічних
цілях, а також суттєво забруднені ділянки водоймища. Ступінь забруднення води визначено станом на
1965 р. У складанні карти брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. водопостачання П. Г. Гомозов,
керівник інж. групи В. Д. Цанк.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 380х288 мм
356. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод до 1970 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 83, арк. 183, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо прогнозів якості води р. Кальміус, р. Міус, р. Кринка, р. Самара і р.
Вовча у 1970–1980х роках, складеної працівниками Українськ ого відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті Донбасу басейни основних річок
поділено на ділянки: вода придатна для питного водопостачанн я, використання у побутових і технічних
цілях, а також суттєво забруднені ділянки водоймища. Ступінь забруднення води визначено станом на
1970 р. У складанні плану брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. водопостачання П. Г. Гомозов,
керівник інж. групи В. Д. Цанк.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 380х288 мм
357. П рог ноз ка чест ва вод ы в осно вн ых ре ках Донбас са на пер иод до 1980 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 83, арк. 184, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо прогнозів якості води р. Кальміус, р. Міус, р. Кринка, р. Самара і р.
Вовча у 1970–1980х роках, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті Донбасу басейни основних річок
поділено на ділянки: вода придатна для питного водопостачання, використання у побутових і технічних
цілях, а також суттєво забруднені ділянки водоймища. Ступінь забруднення води визначено станом на
1980 р. У складанні плану брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. водопостачання П. Г. Гомозов,
керівник інж. групи В. Д. Цанк.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 380х288 мм

358. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1970 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 88, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої питанню
організації будівництва каналів і споруд на них. Проект складено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано
відомості щодо прогнозних (на 1970 р.) обсягів дефіциту води для промислових рнів Донбасу,
позначено запроектовані для забезпечення водою гідроспоруди.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 403х288 мм
359. Схе ма де фи ц ит ов вод ы До нбасса на уров не 1980 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 88, арк. 8, 1965 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої питанню
організації будівництва каналів і споруд на них. Проект складено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано
відомості щодо прогнозних (на 1980 р.) обсягів дефіциту води для промислових рнів Донбасу,
позначено запроектовані для забезпечення водою гідроспоруди.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 403х288 мм
360. Схе ма оро ше ни я Донбас са. Макс и ма ль н ы й вар иа нт . Пло щадь оро ше н ия на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 101, арк. 149 а, 1963 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті східної частини України позначено
наявні і запроектовані згідно одному з варіантів проекту зрошення площ Донбасу межі площ зрошення,
водоканали, вдсх, зрошувальні системи тощо. У складанні документа брали участь голов. інженер
іригаційних
об’єктів
Н. Д. Чепков,
старші
інженери
Н. Д. Пятуніна
і
А. Вільнер,
інженер
Г. Сухарева.
Світлокопія, кольорові олівці, туш, г уаш; 1:500 000; 1376х770 мм
361. Схе ма оро ше ни я Донбас са. Ми н и мал ьн ы й вар иант . П ло щадь оро ше н ия на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 101, арк. 149 б, 1963 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті східної частини України позначено
наявні і запроектовані за одним з варіантів проекту зрошення площ Донбасу межі площ зрошення,
водоканали, вдсх, зрошувальні системи тощо.
Світлокопія, кольорові олівці, туш, г уаш; 1:500 000; 1360х793 мм
362. Тех ни ко -э ко ном и чес к и й док лад о водоснаб же ни и До нбасса. Р ыбохозя йст ве н н ые ме роп р ият ия
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 106, арк. 17, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
рибних господарств. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті Донбасу позначено запроектовані
рибні господарства на водних об’єктах.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 363х288 мм
363. Схе ма и нж ен ер но -гео лог ич ес кого ра йо ни рова н ия
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 107, арк. 3, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
рибних господарств. Проект складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є картою інженерно геологічного районування
Донбасу.
Калька, туш; 1:500 000; 970х600 мм
364. Обзор ная карт а к схе ме водос набж ен и я Донбасса. Вар иа нт ы т расс ка нало в
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 36, арк. 5, 1958 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті Донбасу позначено
варіанти трас запректованих каналів.
Світлокопія; 1:1 000 000; 1190х742 мм
365. Схе мат и чес кая г еолог и чес кая карт а ра йо на су щест ву ю щ их водозаборов
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 87, арк. 5, 1958 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною картою східного
Донбасу, на якій позначено наявні та запроектовані водозабори. У складанні документа брали участь
голов. геолог експедиції Крамаренко, інженер Л. С. Гінько.
Калька, туш; 1:25 000; 1220х410 мм

366. Обзор ная карт а р- на из ыс кан и й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 108, арк. 9, 1959 р.
Карта входить до гідрологічного і гідрогеологічного обґрунтування ТЕД щодо водопостачання північних
і східних рнів Донбасу, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). Документ є оглядовою картою Донбасу з позначенням місць інженерно геологічних
досліджень на ділянках гідротехнічних споруд і трас каналів. У складанні документа брали участь
голов. геолог В. С. Мартинов, керівник інж. групи Л. С. Гінько, ГІП М. М. Чернявський.
Фото;, акварель, кольорова туш; 1:750 000; 220х150 мм
367. Ги псо мет ри че ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 108, арк. 15, 1959 р.
Карта входить до гідрологічного і гідрогеологічного обґрунтування ТЕД щодо водопостачання північних
і східних рнів Донбасу, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). Документ є гіпсометричною картою Донбасу з позначенням місць інженерно геологічних
досліджень на ділянках гідротехнічних споруд і трас каналів. У складанні документа брали участь
голов. геолог В. С. Мартинов, керівник інж. групи Л. С. Гінько, ГІП М. М. Чернявський.
Фото;, акварель, кольорова туш; 1:2 500 000; 212х158 мм
368. Геолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 108, арк. 25, 1959 р.
Карта входить до гідрологічного і гідрогеологічного обґрунтування ТЕД щодо водопостачання північних
і східних рнів Донбасу, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). Документ є гіпсометричною картою Донбасу, розробленою під час проведення
комплексних інженерногеологічних досліджень на ділянках гідротехнічних споруд і трас каналів. У
складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, керівник інж. групи Л. С. Гінько,
ГІП М. М. Чернявський.
Фото;, акварель, кольорова туш; 1:1 500 000; 217х280 мм
369. Те кт он и чес кая схе ма
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 108, арк. 44, 1959 р.
Карта входить до гідрологічного і гідрогеологічного обґрунтування ТЕД щодо водопостачання північних
і східних рнів Донбасу, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). Документ є схематичною тектонічною картою Донбасу, розробленою під час проведення
комплексних інженерногеологічних досліджень на ділянках гідротехнічних споруд і трас каналів. У
складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, керівник інж. групи Л. С. Гінько,
ГІП М. М. Чернявський.
Фото; 1:1 000 000; 160х192 мм
370. Схе ма зон разло мо в по Н. И. Безбородь ко
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 6, арк. 15, 1938 р.
Схематична карта входить до звіту про геологічні дослідження, складеного для техн. проекту
Старокримського вдсх на р. Кальчик працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). Карта знайомить із тектонічною структурою Приазовського відрогу
Української кристалічної плити (рн Донбасу). На картуоснову нанесено лінії зон розломів, за
версіями радянських геологів П. Н. Чирвинського, Карпинського, Половинкіна, Лужицького і М. І.
Безбородько.
Фото, туш; 1:2 500 000; 161 х113 мм
371. Геолог и чес кая ка рт а Пр иазовсь кого от рога Ук раи нс ко й кр ист ал л ич ес кой п л ит ы (вы ко пи ров ка из геолог ич ес кой ка рт ы
До нбасса)
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 6, арк. 18 б, 1938 р.
Карта входить до звіту про геологічні дослідження, складеного для техн. проекту Старокримського
вдсх на р. Кальчик працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м.
Харків). Карта знайомить із геологічною структурою Приазовського відрогу Української кристалічної
плити. У рні переважають кристалічні породи, прикриті зверху відкладеннями четвертинного періоду.
Фото; 1 дюйм: 10 верст; 192 х157 мм
372. Карт а Юго - Вост оч но й част и Донбас са
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 1, арк. 4, 1947 р.
План входить до вишукувальної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На карті південно східної частини
Донбасу
(Донецька
і
Луганська обл.)
позначено
розташування
запроектованої
Миронівської
(Новодонбаської) ДРЕС.
Світлокопія; 1:300 000; 515х485 мм

Д ніпро п етр о вськ а об л.
373. Сит уа цио н ная схе ма зон ы Каховс кого водох ран и ли ща по Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 519, арк. 30, 1953 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є схематичною картою Каховського вдсх у межах
Дніпропетровської обл., на якій вказано території, що опинилися у зоні затоплення.
Світлокопія, акварель кольорова туш; 1:200 000; 570х390 мм

374. Схе ма зарегу ли рова н ия ст о ка ре к и Са ксага нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 23, арк. 14, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів р. Інгулець та р. Саксагань для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою басейну р. Саксагань (Дніпропетровська обл.), на якій позначено наявні та запроектовані
греблі, вдсх і зрошувальні масиви. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л.
Булах, інженер Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 143х340 мм
375. Ген ера ль ная схе ма г ид рот ехн и чес к их м еро пр ият и й на рр. Сак сага нь и И н гуле ц
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 23, арк. 21, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів р. Інгулець та р. Саксагань для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою басейнів р. Саксагань та р. Інгулець, на якої позначено наявні та запроектовані греблі, вдсх
і зрошувальні масиви. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер
Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 118х146 мм
376. П лан р. Са ксага нь на участ ке от Ка рна ват ского ж.-д. мо ст а до плот и н ы КР Э С с показа ни е м п роэ кт и руе мой т расс ы
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 23, арк. 53, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів р. Інгулець та р. Саксагань для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є планом
частини русла р. Саксагань від Карнаватського залізничного моста у м. Кривий Ріг до греблі
Кременчуцької ГЕС, на якому вказана запроектована місцева суднохідна траса. У складанні документа
брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Д. П. Давидов .
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 810х580 мм
377. Бла гоуст ро йст во г. Кр и вого Рога. Мо ст ов ые переход ы. Схемат и чес кая карт а ст роит е ль н ых мат ер иало в це нт ра ль но й част и
Кр иво рожс кого жел езорудно го бассе йна
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 88, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні родовища суглинку, граніту, вапняку та піску в рні Кресівського і Дзержинського
вдсх, серед яких виділено перспективні для подальших розробок.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 442х577 мм
378. То мако вка. Водохозяй ст ве нна я схе ма. Пла н басе й на
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 121, арк. 3, 1949 р.
Карта входить до водогосподарської схеми басейну р. Томаківка, складеної працівниками Українського
відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом басейну р. Томаківка (права притока р. Дніпро).
Світлокопія, олівець; 1:126 000; 418х563 мм
379. Водохозяйст ве нна я схе ма р. То мако вк и. Геолог и чес кая карт а бассе й на р. То ма ков ки
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 121, арк. 9, 1949 р.
Карта входить до водогосподарської схеми басейну р. Томаківка, складеної працівниками Українського
відділення Інституту з проектування гідротехнічних споруд Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною картою басейну р. Томаківка (права притока р. Дніпро). Карту складено за матеріалами
зйомки 1926 р. Ф. П. Саваренського.
Світлокопія, акварель; 1:126 000; 432х285 мм
380. П лан част и р. Д не пра ме жду Г ради жс ко м и Е кат ер и нос лаво м
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 596, арк. 1, б. / д.
План входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який з середини 1920 х років складено
працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є
топографічним планом р. Дніпро від м. Градізьк до м. Дніпропетровськ. План складено на основі
вишукувань 1909–1910 рр.
Калька, туш, кольорові олівці; 0,01 саж.: 200 саж.; 9120х540 мм
381. П рое кт мост а чер ез р. Са мару
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 682, арк. 1, 1933 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, який розроблявся працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом пойми р. Самара, що
тече територією Дніпропетровської обл.
Калька, туш, кольорова туш; 0,01 саж.: 50 саж.; 1030х2220 мм
382. Ген ера ль н ы й п ла н узла соору жен и й № 3
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 704, арк. 1, б. р.
План входить до проектного завдання реконструкції р. Дніпро, яке розроблено працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроелектропроект
(м. Харків).
Документ
є
картою
частини
Дніпропетровської обл., де запроектовано Дніпродзержиньку ГЕС 3 поблизу м. Верхньодніпровськ.
Калька, туш; б. м-бу; 750х1146 мм

383. Схе мат и чес кая поч ве нна я ка рт а Бузулу кс к их п лав не й
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 771, арк. 1, 1932 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра ”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною картою ґрунтів в рні
басейну р. Бузулук Дніпропетровської обл.
Калька, чорнило, кольорові олівці; б. м-бу; 820х640 мм
384. Обзор ная карт а р- на вод - ща Г Э С №3
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1373, арк. 1, 1941 р.
Карта
входить
до
проектного
завдання
реконструкції р.
Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроелектропроект
(м. Харків).
Документ
є
картою
частини
Дніпропетровської обл., де було запроектовано Дніпродзержинську ГЕС 3 поблизу м. Верхньодніпровськ.
На карті позначено ділянки з магнітними аномаліями (ЖовтянськоДніпровська, Кременчуцька), рни
вугіл. родовищ.
Калька, туш; 1:420 000; 470х328 мм
385. Карт а по чве н ного пок рова Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 5, арк. 34, 1965 р.
Карта входить до складу проекту схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо номенклатури і механічного
складу ґрунтів території Дніпропетровської обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:750 000; 322х286 мм
386. Схе ма ка нал изац и и Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 12, арк. 198 а, 1965 р.
Карта входить до складу проекту схеми комплексного використання і охорони водних ресу рсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено каналізаційні споруди штучного та
природного очищення (наявні та запроектовані), нитки напірного і самопливного трубопроводів. До
окремої таблиці винесено відомості про продуктивність очисних споруд Дніпропетровської обл.
Світлокопія; б. м-бу; 870х970
387. П лан- схе ма Фру нз ен ско й оро сит е ль но й с ист е м ы
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 81 а, 1965 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є складовою схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя Дніпропетровської обл.,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті території Царичанського, Магдалинівського, Дніпропетровського і Новомосковського рнів
Дніпропетровської обл. позначено межі і основні елементи Фрунзенської зрошувальної системи.
Світлокопія, акварель; 1:100 000; 563х417 мм
388. Схе ма м ел иорат ив н ых ме роп р ият ий в Д не про пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 104 в, 1965 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є
складовою схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Дніпропетровської обл. позначено межі територій, запланованих
до штучного зрошування.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 230х288 мм
389. Схе мка рт а агро лесо ме л иорат и в н ых и п рот ивоэ розио н н ых меро п ри ят и й ( Д не про пет ровс кая обл.)
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 17, арк. 3, 1963 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання і охорони
водних ресурсів Донбасу, розробленої працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект
(м. Харків). Схема є складовою схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл. Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
На
карті
Дніпропетровської обл.
позначено
наявні
і
запроектовані
захисні
лісонасадження, межі зелених зон міст та сщ.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 1062х778 мм
390. Схе ма защ ит н ых ме ро пр ият и й по Па влог раду и Н о во моско вс ку
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 24, арк. 78, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої боротьбі з повенями на території Донбасу. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ складається з двох схематичних планів, на першому з яких позначено споруди, призначені для
захисту м. Павлоград Дніпропетровської обл. від розливів р. Самара і р. Вовча; на другому –
споруди, призначені для захисту м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. від розливів р. Самара. У
складанні документа брали участь ГІП Кодомський, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія; б. м-бу; 874х595 мм
391. Д не про пет ровс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 195, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, ПівденноЗахідного і Південного економічних рнів. Звіт складено

працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою Дніпропетровської обл., яка входила до ДонецькоПридніпровського екон. рну.
У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 305х262 мм
392. Воднот ран спо рт н ы е связи р. Д не пр с Кр иво рожс к и м гор норуд н ы м бассе йно м. Судоходн ы й ка на л Д не пр – Кр иво й Рог
(Табур и ще нс ки й ва р иант ). А льбо м пла нов судоход ной т ра сс ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 26, арк. 7 –17, 1964 р.
Альбом планів входить до оглядової записки щодо воднотранспортних зв’язків Криворізького
залізорудного басейну з р. Дніпро, складеної працівниками Державного Інституту проектування
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є планом траси судноплавного
каналу Дніпро – Кривий Ріг, призначеного для водопостачання Криворізького промислового рну і
зрошення с.г. угідь. Канал побудовано у 1957–1961 рр. Для підвищення пропускної спроможності і
організації руху водного трансп. каналу заплановано його реконструкцію, яку було здійснено у сер.
1970х років У складанні альбому брали участь ГІП Н. А. Толкачов, керівник інж. групи Я. Л. Дворкін.
Світлокопія; 1:25 000; Виміри аркушів альбому 380х290 мм
393. Ф рунзе нс кая о росит е ль ная с ист е ма Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 100, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого зрошенню і меліоративному поліпшенню земель. Схему розроблено працівниками ПВНДІ
Укргідропроект (м. Харків). На плані позначено мережі каналів Фрунзенської зрошувальної системи,
запроектованої до будівництва у 1960 ті роки Систему розраховано на 39,7 тис. га площі зрошення у
Дніпропетровській обл. Джерелом водопостачання системи є р. Дніпро.
Типог рафський друк; б. м-бу; 357х293 мм
394. Д не про пет ровс кая обл. Су щест ву ю щее поло же н ие объ ект ов водно го хозяйст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 90, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому проаналізовано стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і
Дніпропетровській обл. Схему розроблено працівниками ПВНДІ Укргідропроект (м. Харків). На карті
позначено об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо), наявні у
Дніпропетровській обл. у 1960х роках
Світлокопія, г уаш; 1:300 000; 808х690 мм
395. Схе ма осуш ен ия Д не п роп ет ровс ко й обл. Схе м ы осу шае м ых участ ков на 1970 и 1980 гг.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 91, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому проаналізовано стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і
Дніпропетровській обл. Схему розроблено працівниками ПВНДІ Укргідропроект (м. Харків). На карті
позначено осушувальні системи, запроектовані до спорудження у Дніпропетровської обл. у 1970–1980ті
роки.
Світлокопія, г уаш; 1:300 000; 805х685 мм
396. Д не про пет ровс кая обл. Совр е ме нно е сост оя ни е объе кт ов вод ного хозя йст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 115, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому проаналізовано стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і
Дніпропетровській обл. Схему розроблено працівниками ПВНДІ Укргідропроект (м. Харків). На карті
позначено об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо), наявні у
Дніпропетровській обл. у 1960х роках
Світлокопія, кольорові олівці; 1:300 000; 1060х702 мм
397. Д не про пет ровс кая обл. П ло щади о ро ше ни я на 1970 год
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 22, арк. 72, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
проаналізовано стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і Дніпропетровській обл.
Схему розроблено працівниками ПВНДІ Укргідропроект (м. Харків). На карті позначено зрошувальні
системи Дніпропетровської обл. (із постачанням води з підземних або наземних джерел і стічних вод),
запроектовані до створення у 1970 р.
Світлокопія, кольорові олівці, туш; 1:300 000; 1120х786 мм
398. Д не про пет ровс кая обл. Схе ма разме ще н ия на ме чае м ых к ст роит ел ьст ву на 1964 –1965 ороша е м ых участ ков в ко лхозах и
совхозах левобер еж ной част и Д неп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 23, арк. 11, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого будівництву зрошуваних ділянок, колгоспів і радгоспів Дніпропетровської обл.
Схему розроблено працівниками ПВНДІ Укргідропроект (м. Харків). На схемі зображено
рни
Дніпропетровської обл., де у 1964–1965 рр. передбачалося влаштувати зрошувані ділянки. У складанні
документа брали участь керівник інж. групи М. П. Єлагіна, старш. інженер Н. Д. Пятуніна, інженер Є.
В. Обухов.
Типог рафський друк; 1:300 000; 368х287 мм

399. Схе мат и чес кая карт а Д не про пет ро вс кого э коно м и чес кого р - на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 2, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На
карті
Дніпропетровського
екон.
рну
(Дніпропетровська обл.)
позначено
греблі,
траси
запроектованих водоканалів і надано відомості щодо водоспоживання (зокрема, і перспективні на
1980 р.) промислових рнів. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання
О. М. Лобінцева, ГІП Середін, керівник інж. групи Корзовський .
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 600х420 мм
400. Д не про пет ровс к ий э ко но ми че ск и й р - н. Сх е мат и чес кая г ид рогеоло ги че ска я ка рт а основ н ых водонос н ых го ризо нт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 18, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Карта знайомить з літологією і геологічним віком основних порід території Дніпропетровс ької обл.,
що містять підземні води. Документ складено на основі матеріалів Українського геологічного
управління. У складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 820х450 мм
401. Западно - До нбасс к и й про м ы шл ен н ы й райо н. Си ст е ма располо же н ия шахт и обогат ит ел ьн ых фабр ик. Су щест ву ю ще е
поло же ни е, 1964 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 4, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті ЗахідноДонбаського промислового рну
Дніпропетровської обл. позначено межі територій вугіл. трестів, шахти, збагачувальні фабрики,
ставкиосвітлювачі та шламонакопичувачі, наявні у 1964 р. У складанні документа брали участь нач.
від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші
інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1050х395 мм
402. Западно - До нбасс к и й п ро м ы шл ен н ы й р-н. Си ст е ма рас поло же н ия шахт и обогат ит е ль н ых фабр и к на 1970 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 12, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті ЗахідноДонбаського промислового рну
Дніпропетровської обл. позначено межі територій вугіл. трестів, шахти, збагачувальні фабрики,
ставкиосвітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та ті, будівництво яких заплановано здійснити до
1970 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець,
голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1052х397 мм
403. Западно - До нбасс к и й п ро м ы шл ен н ы й р-н. Си ст е ма рас поло же н ия шахт и обогат ит е ль н ых фабр и к на 1975 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 13, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті ЗахідноДонбаського промислового рну
Дніпропетровської обл. позначено межі територій вугіл. трестів, шахти, збагачувальні фабрики,
ставкиосвітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та т і, будівництво яких заплановано здійснити до
1975 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець,
голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1049х395 мм
404. Западно - До нбасс к и й п ро м ы шл ен н ы й р-н. Си ст е ма рас поло же н ия шахт и обогат ит е ль н ых фабр и к на 1980 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 14, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті ЗахідноДонбаського промислового рну
Дніпропетровської обл. позначено межі територій вугіл. трестів, шахти, збагачувальні фабрики,
ставкиосвітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та ті, будівництво яких заплановано до 1980 р. У
складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов.
спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1046х390 мм
405. Западн ы й п ро м ы шле н н ы й ра йо н. Схе ма су ще ст ву ющ его водос набже н ия и кана л изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 59, арк. 5, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу , складеної працівниками НДПІ “Харків
Водоканалпроект” (м. Харків). На карті Західного промислового рну Дніпропетровської обл. позначено
наявні у середині 1960х роках водогони і каналізаційні споруди.
Світлокопія; б. м-бу; 682х283 мм
406. Западн ы й п ро м ы шле н н ы й р- н. Схе ма п рое кт и руе мого водос набже н ия
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 59, арк. 6, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу , складеної працівниками НДПІ “Харків
Водоканалпроект” (м. Харків). На карті Західного промислового рну Дніпропетровської обл. позначено
запроектовані споруди техн. і питного водопостачання (водогони, насосні ст. резервуари тощо).
Світлокопія; б. м-бу; 704х285 мм

407. Западн ы й п ро м ы шле н н ы й р- н. Схе ма п рое кт и руе мо й ка нал иза ци и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 59, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками НДПІ “Харків
Водоканалпроект” (м. Харків). На карті Західного промислового рну Дніпропетровської обл. позначено
запроектовані каналізаційні споруди.
Світлокопія; б. м-бу; 720х287 мм
408. Схе ма распо лож ен ия прое кт ируе м ых прудов -а к ку мулят о ров шахт н ых вод и ш ла мона ко пит е ле й для Це нт ра ль но й
обогат ит ель но й фабр и ки в Запад но м До нбассе ( пр и пол но й ак ку мул яц и и вод ы в п рудах)
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 59, арк. 8, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
ілюструє один з варіантів розташування запроектованих ставківакумуляторів шахтних вод і
шламонакопичувачів у Західному промисловому рні Дніпропетровської обл.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 1000х405 мм
409. Схе ма распо лож ен ия прое кт ируе м ых прудов -а к ку мулят о ров шахт н ых вод и ш ла мона ко пит е ле й для Це нт ра ль но й
обогат ит ель но й фабр и ки в Запад но м До нбассе ( пр и подаче вод ы в водохра н ил и ще Па влог р адс кой ГР ЭС)
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 59, арк. 9, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
ілюструє один з варіантів розташування запроектованих ставківакумуляторів шахтних вод і
шламонакопичувачів у Західному промисловому рні Дніпропетровської обл.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 1007х420 мм
410. Н и копо льс к и й марга н цево рудн ы й бассей н. Севе ро -запад ная част ь бассе йна. Карт а ги псо мет р и и водоупора водоносно го сло я
извест ня ков с ред неса р мат ско го яруса
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 15, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту “НікопольМарганець”, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). На плані
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченківське, Запорізьке і
Богданівське родовища) позначено контури розповсюдження підземних вод у вапняках ярусу середнього
сармату. Карту розроблено за матеріалами Українського гео логорозвідувального тресту Нікопольської
ГРП. У складанні документа брали участь інженери В. І. Воловик, В. Я. Вовчанський, О. А. Верещагін.
Калька, туш; 1:10 000; 1213х837 мм
411. Н и копо льс к и й марга н цево рудн ы й бассей н. Запад н ы й участ о к. Пла н расп рост ра не н ия пес ков, содержа щ их надруд н ы й
водонос н ы й гор изо нт (N Sr m1 + al -Q) в изол ин и ях
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 16, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту “НікопольМарганець”, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). На плані
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченківське, Запорізьке і
Богданівське родовища) позначено контури розповсюдження піскових відкладень, які знаходяться над
пластами руди і містять підземні води (із вказівками на потужність цих відкладень). План розроблено
за матеріалами Українського геологорозвідувального тресту Нікопольської ГРП.
Калька, туш; 1:10 000; 673х1090 мм
412. Обзор ная карт а П рид не п ровс кого мар ган це воруд ного бассе й на
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 19, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до проектного з авдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту “НікопольМарганець”, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ ). Документ є
оглядовою картою Придніпровського марганцевого басейну, на якій позначено площі розповсюдження
окисних, карбонатних і змішаних марганцевих руд. У складанні документа брали участь інженери
В. І. Воловик, Н. А. Воробйов.
Калька, туш; 1:1 500 000; 586х470 мм
413. Ш ев че н ковс к и й карье р. Тр ест “Н ико по ль - Мар гане ц”. Д не п ропет ровс к и й совнархоз. Обзор ная ка рт а Ни ко поль ско го бассе й на
и рас к рой ка карь ер н ых поле й
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 20, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). Шевченківський
кар’єр розташовано поблизу сща Шевченкове у Нікопольському рні Дніпропетровської обл. Крім
Шевченківського до Нікопольського марганцевого басейну входять: Богданівський, Олександрівський,
Запорізький, Північний, Кисличевський, Чкаловський, Олексіївський, Басанський і Грушівський
кар’єри. Документ є оглядовою картою Нікопольського марганцевого басейну, на якій позначено межі
перелічених кар’єрів із вказівками щодо їх освоєння. У складанні документа брали участь інженери
В. І. Воловик, А. П. Погуляйло, В. Н. Кокоруза, Ю. Н. Пуфаль.
Калька, туш; 1:50 000; 853х615 мм
414. Река Д не пр от г. Д не п ропет ровс ка до с. Ло ц ма нс кая Ка м ен ка
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 17, арк. 26, 1951 р.
Карта входить до гідрологічного нарису ділян ки р. Дніпро техн. проекту першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є копією карти ділянки р. Дніпро від м. Дніпропетровськ до с. Лоцманська Кам’янка
Жовтневого рну Дніпропетровської обл., складеної за даними вишукувань, проведених від. шляху

Дніпровського Управління річкового транспорту в 1933 р. У складанні документа брали участь В. В.
Русакова, В. Н. Капнін, С. М. Кохан.
Світлокопія; 1:10 000; 612х932 мм
415. Река Д не пр от с. Лоц ма нс кая Ка ме нка до с. Л юб и мов ка
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 17, арк. 27, 1951 р.
Карта входить до гідрологічного нарису ділянки р. Дніпро техн. проекту першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Метою вишукувань було вивчення гідрометеорологічних умов в рні промислового майданчика ДРЕС і
обґрунтування вибору місця водозабору з урахуванням можливого переформування русла річки. Відомості
щодо змін русла та деформації берегів поблизу запроектованої ДРЕС подано на базі аналізу
картографічного матеріалу. Документ є копією карти ділянки вздовж р. Дніпро від с. Лоцманська
Кам’янка Жовтневого рну до с. Любимівка Дніпропетровського рну Дніпропетровської обл., складеної
за даними вишукувань, проведених від. шляху Дніпровського Управління річкового транспорту в 1933 р.
У складанні документа брали участь В. В. Русакова, В. Н. Капнін, С. М. Кохан.
Світлокопія; 1:10 000; 615х930 мм
416. В ы коп и ров ка из лоц ма нс ко й ка рт ы р. Д не пр
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 17, арк. 30, 1951 р.
Карта входить до гідрологічного нарису ділянки р. Дніпро техн. проекту першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ
є
копією
фрагменту
лоцманської
карти
ділянки
вздовж р. Дніпро
від
с. Ігрень
Дніпропетровського рну до с. Лоцманська Кам’янка Жовтневого рну Дніпропетровської обл., складеної
у 1948 р.
Світлокопія; 1:25 000; 220х395 мм
417. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Сов ме ще н н ы й п ла н ре к и Д не пр за 1880 –1930 гг.
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 17, арк. 31, 1951 р.
Карта входить до гідрологічного нарису ділянки р. Дніпро техн. проекту першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є планом р. Дніпро від м. Дніпропетровськ до порога Кайдацький з фіксацією даних щодо
переформування русла і деформації берегів в рні запроектованої ст.
Світлокопія; 1:10 000; 1110х550 мм
418. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Свод н ы й п ла н пост оя н н ых и вр е ме нн ы х сооруж ен и й
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 29, арк. 22, 1951 р.
План входить до техн. проекту першої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для ДРЕС відведено ділянку поблизу
с. Чаплі. Документ є генеральним планом ДРЕС із позначенням запроектованих будівель і споруд. У
складанні документа брали участь ГІП В. М. Палант, керівник інж. групи А. М. Кабанов, старш.
інженер Н. Т. Колосар.
Світлокопія; 1:500; 2340х817 мм

Кар ти р- нів Дн іп ро петр о всько ї об л.
Ап осто лівськ и й р- н Д ніпр оп ет ро всько ї обл .
419. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. К. Ма р кса А пост олов ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 46, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. К. Маркса Апостолівського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь, канд. геогр. наук,
картограф В. Н. Бобошко, ґрунтознавці А. Юрін, р. Н. Болгарова.
Фото; 1:25 000; 220х170 мм
420. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Воро ш ило ва А пост оловс кого р- на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 48, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва.
Документ
є
планом
ґрунтів
території
колгоспу
ім. К. Є. Ворошилова
Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці В. П. Богдан, В. П. Щенникова, канд. геогр. наук, картограф В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 209х165 мм
421. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Жда нова Апо ст оловс кого р-на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 50, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. А. О. Жданова Апостолівського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці С. Моргачова,
І. Калмикова.
Фото; 1:25 000; 180х190 мм

422. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Ле ни на Апост о ловс кого р- на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 52, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. І. Леніна Апостолівського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь, ґрунтознавці
Г. І. Погановський, Г. Санду.
Фото; 1:25 000; 240х180 мм
423. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. К. Мар кса Апо ст оловс кого р-на Ма рь ин ско го сел ьсовет а Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 72, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інститут
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. К. Маркса Апостолівського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 220х170 мм
424. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Во ро ши лова Мар ьи нс кого с/ с А пост о ловс кого р - на, Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 74, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва.
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. К. Є. Ворошилова
Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 218х180 мм
425. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Жда нова Марь и нс кого се ль совет а А пост олов ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 79, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. А. О. Жданова Апостолівського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 180х200 мм
426. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт . и м. Ле ни на Кут я нс кого с ел ьсо вет а А пост оло вс кого р- на Д не про пет ро вс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 81, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Кахо вського вдсх. Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Ленина Апостолівського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 210х180 мм
427. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. К. Мар кса А пост оло вс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 110, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва.
Документ
є
планом
внутрішньогосп.
землеустрою
колгоспу
ім. К. Маркса
Апостолівського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 240х172 мм
428. Эс к изн ы й
п рое кт
внут р ихозя йст ве н ного
зем леуст ро йст ва
ко лхоза
им. Воро ш и лова
Апост о ловс кого
р- на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 112, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. К. Є. Ворошилова
Апостолівського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 180х180 мм
429. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ж дано ва А пост оловс кого р- на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 114, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. А. О. Жданова
Апостолівського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У

складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 172х245 мм
430. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ле н ина А пост оловс кого р-на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 116, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. В. І. Леніна
Апостолівського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 174х180 мм
431. В ы коп и ров ка из пла на зе мл епо льзова н ия колхоза “Ко м муна р” А пост оло в ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 524, арк. 69, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом землекористування колгоспу “Комунар”
Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на землях якого передбачалося влаштувати штучне
зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:5 000; 353х330 мм
432. О рош ен ие участ ка в ко лхозе “Ко м муна р” Базавлу кс кого сель совет а Апост оло вс кого р-на Д не п роп ет ровс ко й обл. П ла н
орошае мо го участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 524, арк. 70, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом землекористування колгоспу “Комунар”
Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на землях якого передбачалося влаштувати штучне
зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:2 000; 650х580 мм
433. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ку йб ы шева Ка м ен ско го сел ьсовет а А пост о ловс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 525, арк. 82, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровській обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. В. В. Куйбишева Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь
ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:1 000; 345х415 мм
434. В ы коп и ров ка с пла на зе мле по льзован и я ко лхоза и м. Л ен и на, Купя нс кого сель совет а, Апост олов ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л. Оро шае м ы й у част ок
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 526, арк. 123, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками
проектної
контори
при
Дніпропетровському
обласному
управлінні
сіл.
госп.
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. В. І. Леніна Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь
нач. землевпорядкувальної партії Н. К. Соломойченко, інженерземлевпорядник І. Ф. Шедко.
Світлокопія; 1:25 000; 510х370 мм
435. В ы коп и ров ка из пла на зе мле по льзован и я ко лхоза и м. Во ро ши лова Мар ьи нс кого сель совет а Апост олов ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 527, арк. 99, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. К. Є. Ворошилова Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь
нач. землевпорядкувальної партії Н. К. Соломойченко, інженерземлевпорядник І. Ф. Шедко.
Світлокопія; 1:25 000; 400х380 мм
436. В ы коп и ров ка из п лана зе мл епо льзова ни я ко лхоза им. Ж дано ва Ма рь ин ско го сельов ет а Апост о ловс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 528, арк. 105, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченоїорганізації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровськоої обл. Цю проблему
розроблено працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського
господарства Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом землекористування колгоспу

ім. А. О. Жданова Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь
нач. землевпорядкувальної партії Н. К. Соломойченко, інженерземлевпорядник І. Ф. Шедко.
Світлокопія; 1:25 000; 412х335 мм
437. По чве н ная карт а прое кт но го оро ше н ного участ ка к-за и м. Ку йб ы шева А пост о ловс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 525, арк. 47, 1954 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільсько го господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ґрунтів зрошувальної ділянки на території
колгоспу ім. В. В. Куйбишева Апостолівського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа
брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:1 000; 190х255 мм

Д ніпро п етр о вськ ий р - н Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
438. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Зо лоот вал. П лан у част ка ст воров п лот и н в бал ке По пас ная, у с. Тат ароч ка и карье ра суг л ин ков
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 107, арк. 77, 1962 р.
Схематична карта входить до матеріалів інженерногеологічних вишукувань на ділянках гідроспоруд для
проектного завдання п’ятої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Як перспективні для будівництва гідроспоруд
розглядалися ділянки на лівому березі р. Дніпро. Документ є топографічним планом ділянки на бал.
Попасна, на якому позначено два варіанти розташування створу греблі (у 1,5 км від с. Любимівка та
поблизу с. Татарка Дніпропетровського рну Дніпропетровської обл.), а також надано відомості щодо
особливостей сировини місцевого кар’єру суглинків.
Світлокопія; 1:2 000; 1280х430 мм

Жо втн евий р- н Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
439. П руд №168 на т ер рит ор и и совхоза №25 О кт яб рьс кого р -на бал ке Бе ля кова
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 56, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченого місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Белякова у Жовтневому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 635х300 мм
440. П руд №169 на т ер рит ор и и совхоза №25 О кт яб рьс кого р-на
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 57, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Белякова у Жовтневому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 654х300 мм
441. П руд №170 на т ер рит ор и и совхоза №25 рудоуп рав ле ни я и м. К. Л иб к нехт а
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 58, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Белякова у Жовтневому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 704х298 мм
442. П руд №171 на т ер рит ор и и совхоза №25 рудоуп рав ле ни я и м. К. Л иб к нехт а на бал ке Ж абья
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 59, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Жаб’яча у Жовтневому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 710х303 мм

Кри вор із ьк и й р- н Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
443. По чве н ная карт а р еког нос ц иро воч но й по чве н но й с ъе м ки под оро ше н ие
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 1, арк. 39, 1937 р.
Карта входить до частини проектного завдання гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань
і р. Інгулець, присвяченої вивченню топографії місцевості. Документ складено працівниками
Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Сан. заходи на р.
Саксагань передбачено провести у межах від Карнаватського залізничного моста до урочища Макорта.
Метою зарегулювання русла р. Саксагань було вивільнення запасів залізної руди, яка знаходиться під
руслом даної річки і організація зрошувального землеробства поблизу м. Кривий Ріг. План знайомить з
особливостями ґрунтів рну. У складанні документа брали участь нач. вишукувального від. інженер
Бабанін, керівник топографічної групи Куклін.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 623х754 мм

444. П руд №143 на бал ке Ч ерво ная ко лхоз и м. Ш ев че н ко
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 31, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Червона
у
колгоспі
ім. Т. Г. Шевченка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 403х294 мм
445. П руд №144 на бал ке Ч ерво но й ко лхоз и м. Ш е в че н ко
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 32, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Червона
у
колгоспі
ім. Т. Г. Шевченка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 590х303 мм
446. П руд №145 на бал ке Ч ерво ная совхоза и м. Весе л ые Те р н ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк . 33, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Червона у радгоспі “Веселі Терни” Криворізького рну Дніпропетровської обл.
План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 843х302 мм
447. П руд №146 на бал ке Ч ерво ная ко лхоз и м. Ш ев че н ко
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 34, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Червона
у
колгоспі
ім. Т. Г. Шевченка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 536х300 мм
448. П руд №147 на бал ке Ч ерво ная ко лхоз и м. Ш ев че н ко
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 35, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Червона
у
колгоспі
ім. Т. Г. Шевченко
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 418х301 мм
449. П лан п руда №158 в бассе й не р. Сак саган ь Совхоз “Гор н як”. Ново по кров ск и й сельсо вет К ри ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 46, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на р. Солона у колгоспі у 1 км від с. БратськоСеменівське Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, та блицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 610х293 мм
450. П лан п руда №160 в совхозе “Че рво н ый забой щи к” в вер ш и не балк и В иль на До ли на О кт ябр ько го ра йсовет а Кр иво рожс кого р на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, ар к. 48, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Вільна Долина у 4 км від радгоспу “Червоний вибійник” Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 458х445 мм
451. П лан п руда №163 в колхозе и м. Пет ров ско го Окт ябрьс кого рай совет а К ри воро жс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 51, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Вільна Долина у колгоспі ім. Г. І. Петровського Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 958х300 мм

452. П лан п руда №167 в колхозе “Ч ерво на А р м ия” О кт ябр ьс кого ра йсов ет а Кр иво рожс кого р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 55, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Грядкувата у 1,5 км від колгоспу “Червона Армія” Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 671х350 мм
453. П руд №172 на бал ке Дубовая рудоупра вле н ие “ О кт яб рьс кой Рево л юц и и”
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 60, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Дубова поблизу сща Дубок Криворізького рну Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 560х458 мм
454. П руд №173 на бал ке Дубовая рабочего посе л ка Дубок от дела рабочего снаб же ни я Фру нзе нс кого рудоу прав ле н ия
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 61, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Дубова у Жовтневому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 710х483 мм
455. П руд ы №174 набер еж ная Дубовая пос. и м. Ку йб ы шева от де ла рабоче го с набже н ия Ф рунзе нс кого рудоупра вл ен ия
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 62, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Дубова у Криворізькому рні Дніпропетровської обл. План доповнено профілями
місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 640х452 мм
456. П руд №175 на бал ке Дубовая колхоз “Зар я Со циа л изма”
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 63, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Дубова
у
колгоспі
“Зоря
соціалізму”
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 560х485 мм

Н ік оп ол ьськ ий р- н Д ніпр оп ет ро вско ї о бл .
457. Новос ело вка, Ма кс и мовс к и й, Мая к Ни ко пол ьс кого р- на Дн еп ро пет ров ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 73, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Новоселівка, с. Маяк та хут. Максимівський Нікопольського рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерногеологічної партії
С. Д. Гордієнко, топограф В. Я. Кислий.
Світлокопія; 1:5 000; 455х285 мм
458. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт ко лхоза и м. Воро ш илова Н и ко поль ско го р - на Д не п роп ет ровс ко й обл. Схе ма зем ле пол ьзован ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 520, арк. 71, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 51 дворове господарство колгоспу ім. К. Є.
Ворошилова, перенесено до нового населеного пункту, для будівництва якого відведено ділянку між
с. Мусіївка і с. Новопавлівка Нікопольського рну Дніпропетровської обл. Документ є планом
землекористування колгоспу ім. К. Є. Ворошилова, на якому позначено місце розташування нового
населеного пункту. Автор проекту архітектор Н. Журавльова.
Світлокопія; 1:25 000; 580х895 мм
459. В ы коп и ров ка из п лана зем ле пользова н ия с. -х. арт ел и “Дн еп ре льст а н” Але ксее вс кого сельсов ет а Н и ко поль ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 531, арк. 114, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом землекористування колгоспу “Дніпрельстан”
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко,
інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:25 000; 495х345 мм

В ы коп и ров ка с п лана зем ле пользова н ия колхоза и м. Буден ного Крас ного рьев ско го сель совет а Ни ко пол ьс кого р - на,
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 532, арк. 99, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. С. М. Будьонного Нікопольського рну Дніпропетровської обл. ГІП А. Лелик.
Світлокопія; 1:10 000; 420х280 мм
461. В ы коп и ров ка из пла на зе мл епо льзова н ия с.-х. арт е ли “ Ав рора”
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 533, арк. 94, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом землекористування колгоспу “Аврора”
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. ГІП А. Лелик.
Світлокопія; 1:25 000; 300х345 мм
462. В ы коп и ров ка из пла на земл епо льзова н ия к-за и м. Б. Х ме ль ни ц кого Шо лоховс кого сель совет а Н и копо льс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 539, арк. 112, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. Б. Хмельницького Нікопольського рну Дніпропетровської обл. ГІП С. Коливошко.
Світлокопія; 1:10 000; 350х285 мм
463. Гид рогео лог ич ес кие ис следо ван ия бе ре гов Д не пра от г. Н ико по ля до с. Каза цко го
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 662, арк. 1, 1927 р.
План входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою місцевості поблизу м. Нікополь
Дніпропетровської обл., на якому надано відомості щодо наявності перспективних джерел артезіанських
вод.
Калька, туш, акварель; 1дюйм: 3 версти; 1076х900 мм
460.

Н о во м о ск о вськи й р -н Дн іп ро петр о всько ї об л.
Н о во м о ск о вськи й р -н До нец ьк о ї о бл .
464. Дази м ет р ич ес кая карт а Ново мос ковс кого р-на
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 651, арк. 1, б. р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, який розроблявся працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Новомосковського рну Донецької обл. надано
відомості щодо щільності населення окремих населених пунктів.
Калька, туш; 1 дюйм: 10 верст; 408х323 мм

П а вл о гра д ськ ий р - н Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
465. Схе ма р ыбхоза “Па влог рад ”. Пла н и осно вн ы е показат ел и
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 26, арк. 45, 1963 р.
План входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої рибогосподарчим заходам на водоймищах Донбасу.
Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я.
Жука
(м. Харків). Частину проекту складено в УДІ з проектування машин, гідротехнічних споруд і
підприємств рибного господарства (м. Київ). Документ є планом запроектованого рибного господарства
“Павлоград” на р. Вовча у Павлоградському рні Дніпропетровської обл. У складанні документа брали
участь ГІП І. Філімоненко, інженер М. Михайловський.
Фото; 1:50 000; 213х218 мм

П ет ро па влівськи й р - н Д ніпр оп ет ро всько ї обл .
Рег иона ль ная оцен ка экс плу ат а цио н н ых ресурсо в подзе м н ых вод Одес ско й, Н ико лаев ско й, Херсо нс ко й, Дне п роп ет ровс ко й и
Запоро жс кой об л. Карт ы сп ец иа ль ного гидро геолог и чес кого райо н иро ван ия и про гноз н ых экс плуат ац ио н н ых ресурсо в
подзе мн ых вод водонос ного гор изонт а в ка ме нноу голь н ых от ло же ни ях
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 18, 1962 р.
Карта входить до звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у межах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України, складеного працівниками
тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт застосовано при розробці ген. схеми комплексного
використання водних ресурсів УРСР. Документ містить дві карти, одна з яких знайомить із
гідрогеологічним рнуванням водоносного горизонту у відкладеннях кам’яновугільної системи в
Петропавлівському рні Дніпропетровської обл., в іншій наведено прогнозні дані експлуатаційних
запасів підземних вод. У складанні документа брали участь керівник інж. групи Є. А. Ковалевська,
голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В. Богданович.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 413х530 мм
466.

П ’ ят их ат ськ ий р- н Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
467. П лан п руда №12 в колхозе и м. Ст а л и на Пят ихат ско го р- на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 12, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Комісарівка у 1,5 км від центру колгоспу ім. Й. В. Сталіна
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 460х344 мм
468. П лан п руда №13 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 13, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Комісарівка у 2 км від центру колгоспу ім. Й. В. Сталіна
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 460х296 мм
469. П лан п руда №14 в колхозе Кар ла Ма р кса Пят ихат ского р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 14, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Комісарівка у 1,5 км від центру колгоспу ім. К. Маркса
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 600х350 мм
470. П лан № 47 су щест во вав шего п руда в совхозе “Заря ко м му низ ма” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 47, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта у 5 км від радгоспу “Зоря комунізму” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 698х300 мм
471. П лан № 49 су щест во вав шего п руда в ко лхозе “Ко м муна р” Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 49, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Закрита у 5 км від колгоспу “Комунар” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 738х300 мм
472. П лан № 50 су щест во вав шего п руда в ко лхозе “Ко м муна р” Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 50, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Комісарівка у 3 км від колгоспу “Комунар” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 872х552 мм
473. П лан № 51 су щест ву ю ще го п руда в колхозе “Бо ль ше ви к” Пят ихат с кого р- на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 51, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у 1,5 км від колгоспу “Більшовик” П’ятихатського

рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 907х295 мм
474. П лан № 53 су щест во вав шего п руда в ко лхозе “Ко м муна р” Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 53, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Закрита поблизу колгоспу “Комунар” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 896х300 мм
475. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 55 в колхозе “ Пят илет ка” Пят ихат ско го р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 55, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Лозуватка у 0,5 км від колгоспу “П’ятирічка” П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графік ами площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 505х706 мм
476. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 56 в колхозе “ Жовт не ва пе ре мога” П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 56, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Білоусова у 0,5 км від колгоспу “Жовтнева перемога”
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 483х630 мм
477. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 57 оп ыт ного пол я ж. -д. ст . Эраст ов ка Пят ихат ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 57, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвячений місцевим
ставкам. На плані позначено контури ставка, розташованого на бал. Криничка поблизу ст. Ерастівка
(тепер Железняково) Придніпровської залізниці. План доповнено профілями місцевості, т аблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 845х675 мм
478. П лан сущ ест вовав ш его п руда №58 в о п ыт но м по ле П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 58, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. поблизу ст. Ерастівка (тепер Железняково)
Придніпровської залізниці. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 522х470 мм
479. П лан сущ ест вовав ш его п руда №59 о п ыт ного по ля П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 59, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Криничка поблизу ст. Ерастівка (тепер Железняково)
Придніпровської залізниці. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 554х778 мм
480. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 6 0 в колхозе “Че рво на Зар я” Пят ихат ского р-на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 60, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у 3 км колгоспу “Червона Зоря” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 393х755 мм
481. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 61 в колхозе “Че рво на Зар я” Пят ихат ского р-на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 2, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у 2,5 км колгоспу “Червона Зоря” П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 552х690 мм

482. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 63 в колхозе “ Ш лях соц иал из ма” Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 4, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта у 1,3 км від колгоспу “Шлях соціалізму” П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнюють профілі місцевості, таблиці і графіки площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 643х302 мм
483. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 65 в совхозе “Зе ле н ы й Я р” Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 5 а, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Осикувата у колгоспі “Зелений Яр” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 915х650 мм
484. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 66 в совхозе “ Зе ле н ы й Я р” Пят ихат ского р-на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 6, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівни ками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Осикувата у колгоспі “Зелений Яр” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 706х300 мм
485. П лан сущест вую щ его п руда №67 в колхозе “Вес ел ы й Лан” Крас нои ванов ско го сель совет а П ят ихат с кого р- на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 7, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівни ками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Осикувата у колгоспі “Веселий Лан” П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 706х300 мм

Со ф іївськи й р -н Д ніпр оп етро всько ї обл .
486. Ма корт овс кое водохран и ли щ е. Ст ро ит е ль н ые мат ер иа л ы. Схе ма распо лож ен ия м ест орожд ен и й
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 134 а, арк. 5, 1952 р.
План входить до техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського від ділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається із загального плану, на якому позначено ділянки будівельних матеріалів (пісків, глини,
гранітів), призначених для будівництва Макортівської греблі на р. Саксагань, а також двох планів
окремих родовищ – Мар’ївського та Райпільське у Софіївському рні Дніпропетровської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1020х572 мм
487. Ма корт овс кое водохран и ли щ е. Ст ро ит е ль н ые мат ер иа л ы. Пла н Мар ьевс кого м ест орожд ен ия пе сча н ых ґ ру нт ов
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 134а, арк. 12, 1951 р.
План входить до техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено контури Мар’ївського родовища пісків у Софіївському рні Дніпропетровської обл., яке
планувалося використати як джерело будівельних матеріалів при споруджені Макортівської греблі.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 492х385 мм

То м ак івськ ий р- н Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
488. Яков ле вка, Ма ла ми но То мако вс кого р - на Д не про пет ро вс кой обл. П ла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 70, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Яковлівка
та
с. Маламіно
Томаківського
рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
С. Д. Гордієнко, топограф В. І. Цвік.
Світлокопія; 1:5 000; 580х290 мм

489. Вас ил ьево (А рхан ге лов ка) То ма ковс кого р - на Д не про пет ровс кой об л. Пла н с ъе м к и полос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 71, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Васильєве
(Архангелівка)
Томаківського
рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі територій, що потрапляли до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
С. Д. Гордієнко, топограф В. І. Цвік.
Світлокопія; 1:5 000; 585х295 мм
490. По чве н н ы й п лан зе мел ьно го масс ива
колхоза и ме ни К и рова И ль и нс кого сель совет а То ма ковс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 54, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. М. Кірова Томаківського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці А. Ф. Яровенко,
В. Бакланов, Г. Хубєнов.
Фото; 1:25 000; 180х200 мм
491. По чве н н ы й пла н земе ль ного
мас си ва
колхоза
им. Ча паева
Ново к иев ско го
сельсов ет а
Тома ковс кого
р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 56, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. І. Чапаєва Томаківського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь, ґрунтознавці
В. Бакланов, Г. Хубєнов.
Фото; 1:25 000; 180х215 мм
492. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Ка л ин и на То маков ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 58, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. М. І. Калініна Томаківського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь, ґрунтознавці
З. Н. Кулева, В. П. Глобєнко, картограф, канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 206х180 мм
493. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива к-за и м. Л ен и на Тома ков ско го р- на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 60, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. І. Леніна Томаківського
рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь, ґрунтознавці
З. Н. Кулева, В. П. Глобєнко, картограф Криворотченко.
Фото; 1:25 000; 165х240 мм
494. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. С. М. Кі рова И ль и нс кого се льсов ет а То ма ковс кого р - на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 84, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. М. Кірова Томаківського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 210х180 мм
495. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ча паева Ново к иев ско го сел ьсовет а То мако вс кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 89, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Чапаєва Томаківського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 180х192 мм
496. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Кал и н и на Ве рх нет арасов ско го сел ьсовет а То мако вс кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 92, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту

ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. М. І. Калініна Томаківського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 185х180 мм
497. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ле н и на В ерх нет арасо вс кого се льсов ет а То ма ковс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 98, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Леніна Томаківського
рну Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 180х184 мм
498. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ки рова, То мако вс кого р - на Д неп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 118, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. С. М. Кірова
Томаківського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У складанні
документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 180х205 мм
499. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Чапае ва Тома ковс кого р- на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 120, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. В. І. Чапаєва
Томаківського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У складанні
документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 180х225 мм
500. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Кал и ни на То мако вс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 123, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. М. І. Калініна
Томаківського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У складанні
документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 158х182 мм
501. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ле н ина То ма ковс кого р- на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 125, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої реорганізації
колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх . Цю проблему розроблено працівниками
Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с. г. Інституту
ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу ім. В. І. Леніна
Томаківського рну Дніпропетровської обл. після затоплення частини його території вдсх. У складанні
документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 180х207 мм
502. Коп ия п лана зе м ле пользова н ия колхоза и м. К ирова И ль и нс кого се льсов ет а То ма ковс кого р - на, Д не про пет р. о б л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 540, арк. 106, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками
проектної
контори
при
Дніпропетровському
обласному
управлінні
сіл.
госп.
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. С. М. Кірова Томаківського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ГІП
С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:25 000; 480х450 мм

В ы коп и ров ка из пла на зе мле по льзован и я колхоза им. Ча паева Но вок ие вс кого сельсо вет а Тома ковс кого р - на,
Д не про пет р. обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 541, арк. 82, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. В. І. Чапаєва Томаківського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ГІП
С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:25 000; 375х370 мм
504. Каль ка ко нт уров на зем ле пользова н ие ко лхоза и м. Кал и ни на Ве рх нет арасов ско го сельсов ет а Тома ковс кого р - на,
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 542, арк. 91, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. М. І. Калініна Томаківського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ГІП
С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:25 000; 620х365 мм
503.

Ш ир ок івськ ий р- н Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
505. Схе ма зарегу ли рова н ия ст о ка р. Са кса га н и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 95, арк. 14, 1948 р.
План входить до узагальнюючої пояснювальної записки техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань.
Проект розроблено працівниками бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є загальною схемою зарегулювання стоку р. Саксагань. Метою
зарегулювання русла р. Саксагань було вивільнення запасів залізної руди, яка знаходиться під руслом
даної річки, і організація зрошувального землеробства поблизу м. Кривий Ріг. У складанні документа
брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, нач. сектору Саксагані
В. Л. Булах, головні інженери об’єктів Є. А. Баженов і О. П. Паскаль.
Фото; 1:100 000; 356х110 мм
506. Ген ера ль н ы й п ла н сооруж ен и й Ма корт овс кого вдсх на р. Са ксага н и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 95, арк. 31, 1948 р.
План входить до узагальнюючої пояснювальної записки техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань.
Проект розроблено працівниками бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено будівлі запроектованого Макортівського вдсх.
Створ греблі планувалося влаштувати на північ від м. Кривий Ріг, поблизу урочища Макорта,
розташованого у 2 км від с. Мар’єКостянтинівка Софіївського рну Дніпропетровської обл. У складанні
документа брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, нач. сектору Саксагані
В. Л. Булах, головні інженери об’єктів Є. А. Баженов і О. П. Паскаль.
Фото; 1:2 000; 223х140 мм
507. Схе ма эле кт ро снаб же ни я г идросоо руже н и й на р. Са ксага н и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 95, арк. 77, 1948 р.
План входить до узагальнюючої пояснювальної записки техн. проекту зарегулюва ння стоку р. Сакс агань.
Проект розроблено працівниками бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзно го тресту
Гідроенерго проект (м. Харків). На плані позначено електропідст .
– джерела енергопос т ачання
гідроспоруд (насо сних ст., зрошувал ьних систем тощо), розта шованих на р. Сакс агань. У скл аданні
документа брали участь нач. бюро пром ислових вдсх інжен ер М. М. Черн явський, нач. секто ру Сак сагані
В. Л. Булах , головн і інжене ри об’єк тів Є. А. Бажен ов і О. П. Паска ль.
Фото; 1:5 000; 162х222 мм
508. Ма корт овс кое водохр. на р. Са ксага н и. Узе л сооруж ен и й. Ка рт а изуч ен ност и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 193, арк. 1, 1953 р.
Карта входить до робочого проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
рну споруд Макортівського вдсх позначено лінії геологічних розрізів і місця свердловин для
вишукувань, які проводилися при проектуванні об’єкту.
Калька, туш; 1:500; 940х426 мм
509. Ма корт овс кое водохран и ли щ е. Пла н мест оро жде н ия суг л ин ков
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 134 а, арк. 3, 1952 р.
План входить до техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено контури родовищ суглинків, які планувалося використати як джерело будівельних матеріалів
при споруджені Макортівської греблі.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 642х422 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Д н іпр оп етро всько ї об л.
Ал ф еро ве, с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
П лан су щест ву ю ще го пруда №75 в колхозе “Че рво н ы й Колос” А л фе ровс кого сел ьсовет а П ят ихат с кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 14, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Халявина
поблизу
с. Алферове П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 697х300 мм
510.

Ан аста сівк а, с. Кр и во різ ьк о го р-н у Д ніпр оп етро всько ї обл .
Участ о к орош ен ия колхоза и м. Кал ин и на Ве рхн ет арасовс кого се льсов ет а Тома ковс кого р - на Д не про пет ровс ко й обл. П ла н
орошае мо го участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 542, арк. 97, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. М. І. Калініна,
розташованої
поблизу
с. Анастасівка
Томаківського
(тепер
Криворізького
рну)
Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати штучне зрошення. У складанні документа
брали участь ГІП С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:500; 450х510 мм
511.

Ан дріївка, с. Кри ни ча н ськ о го р-н у Д ніпр оп ет ро всько ї обл .
512. П лан сущ ест вовав ш его п руда №104 на бал ке З ме й ка с. А нд реев ка Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 40, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Змійка
у
с. Андріївка
Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 566х299 мм
513. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 105 на бал ке З ме йка с. Анд рее в ка Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 41, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання сто ку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Змійка
у
с. Андріївка
Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 692х300 мм
514. П лан сущ ест вовав ш его п руда №116 на бал ке Ка м ен ист ая с. А ндре ев ка Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 6, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Кам’яниста
у
с. Андріївка
Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнюють профілі місцевості, таблиці і графіки площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 437х288 мм
515. П лан сущ ест вовав ш его п руда №117 на бал ке Ка м ен ист ая с. А ндре ев ка Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 7, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Кам’яниста
у
с. Андріївка
Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнюють профілі місцевості, таблиці і графіки площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 626х301 мм

Би ко ве, с. Кри ни ча нсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
516. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 80 в колхозе “Че рво н ы й Ст е п” Б ы ко вс кого се льсо вет а Що рс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 19, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Бикове Щорського (тепер Криничанського рну)
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 722х298 мм
517. П лан сущ ест вовав ш его п руда №81 в ко лхозе “Че рво н ы й Ст е п” Б ы ко вс кого се льсовет а Щ ор ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 20, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено

контури
ставка,
розташованого
на
безіменній
бал.
у
с. Бикове
Криничанського
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 652х300 мм

рну

Бла го сл о вен на, с. Кри ни ча нсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
518. П лан сущ ест вовав ш его п руда №106 на бал ке Сухая Сак сага нь с. Благо слов ен ная Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 42, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Суха Саксагань у с. Благословенна Криничанського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 594х300 мм
519. П лан сущ ест вовав ш его п руда №107 на бал ке Сухая Сак сага нь с. Благо слов ен ная Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 43, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Суха Саксагань у с. Благословенна Криничанського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 638х302 мм

Бо гда но - На д еждівк а, с. П ’ ят и хат сько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
520. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 62 в колхозе “ Про лет арс кое По ле” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк.3, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Криничка у с. БогданоНадеждівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 370х660 мм

Бра т ськ о- Сем ен івка Кр и во різ ько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
П лан п руда №154 в бассе й не р. Сак саган ь. Совхоз “Гор ня к” Ново по кров ск и й сельсо вет К ри ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 42, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Крута
поблизу
с. БратськоСеменівка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 773х293 мм
522. П лан п руда №155 в бассе й не р. Сак саган ь. Совхоз “Гор ня к” Ново по кров ск и й сельсо вет К ри ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 43, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Крута
поблизу
с. БратськоСеменівка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 468х295 мм
523. П лан п руда №156 в бассе й не р. Сак саган ь. Совхоз “Гор ня к” Ново по кров ск и й сельсо вет К ри ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 44, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Солонувата
поблизу
с. БратськоСеменівка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 654х290 мм
521.

Ва р вар івка, с. Ю р’ ївськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
П лан су щест вова в шего п руда №89 в колхозе “Ком му нар У кра и н ы” Ма лоале кса ндро вс кого сельсо вет а Щорс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 28, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Варварівка Щорського (тепер Юр’ївського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка. У
складанні документа брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:2 000; 714х300 мм
524.

П лан сущ ест вовав ш его пруда №90 в ко лхозе “Ко м муна р Ук раи н ы” Ма лоале кса н дро вс кого сельсов ет а Щор ско го р- на,
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 29, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Варварівка Щорського (тепер Юр’ївського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 713х303 мм
525.

Ва сил івк а, с. Кр ин ич ан ськ о го р- ну Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
П лан сущест вовав ше го пруда №100 в колхозе “П ролет а рс кое По ле” Б ыко вс кого сель совет а Що рс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 38, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Широка у с. Василівка Щорського (тепер Криничанського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 657х300 мм
527. П лан су щест во вав шего п руда №103 в ко лхозе “ Про лет арс кое Поле” Б ы ков ско го сельсо вет а Щорс кого р - на,
Д не про пет ров. обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 39, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Широка поблизу с. Василівка Щорського (тепер Криничанського)
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 703х298 мм
528. П руд ы №140 и 140 -а на бал ке Пет ри кова пос. Вас ил ьев ка Д не про пет ро вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 29, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставків №140 та 140а на бал. Петрикова у с. Василівка Щорського (тепер Криничанського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 585х300 мм
526.

Ва сил ьк івка, с- щ е Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
529. Пос. Вас ил ько вка Д не п роп ет ровс ко й обл. Мас лозавод. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 80, арк. 71, 1963 р.
План входить до проектного завдання реконструкції заводу з виготовлення сиру у сщі Васильківка
Дніпропетровської обл., розробленого Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. На генеральному плані майданчика заводу по вул. Жовтнева у сщі Васильківка
Дніпропетровської обл. позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди підприємства.
Світлокопія; 1:500; 945х490 мм

В ерх н ьо дн іпро вськ, м. Дн іп ро петр о всько ї об л.
530. Карт а г идро изог ип с участ ка ст вора с ред него ва р иант а
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1374, арк. 1, 1941 р.
Карта
входить
до
проектного
завдання
реконструкції р.
Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є картою одного з варіантів
розташування
створу
майданчика
Дніпродзержинської
ГЕС 3
поблизу
м. Верхньодніпровськ
Дніпропетровської обл. з позначенням рівня ґрунтових вод.
Калька, туш; 1:10 000; 322х422 мм
531. Карт а ст ро й мат ер иало в участ ка ст вора н иж не го вар иа нт а
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1375, арк. 1, 1941 р.
Карта
входить
до
проектного
завдання
реконструкції р.
Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є картою одного з варіантів
розташування
створу
майданчика
Дніпродзержинської
ГЕС 3
поблизу
м. Верхньодніпровськ
Дніпропетровської обл. із позначенням родовищ будівельних матеріалів (суглинків, гранітів,
піщаників).
Калька, туш; 1:126 000; 282х400 мм

Ви но гра дівка , с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
532. П лан п руда №23 в колхозе “С ві т ло Жовт ня” Пят ихат ско го р- на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 23, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Ха рківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Шарова
у
с. Виноградівка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 493х575 мм

533. П лан п руда №24 в колхозе “С ві т ло Жовт ня” Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 24, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Шарова поблизу с. Виноградівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 384х442 мм
534. П лан п руда №25 в колхозе “С ві т ло Жовт ня” Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 25, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Шарова поблизу с. Виноградівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка. У
складанні документа брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 450х352 мм

Віл ьн а До ли на , с. Кри вор із ько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
535. П лан п руда №161 в колхозе Пет ровс кого О кт ябр ьс кого ра йсовет а Кр иво рожс к и й р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 49, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Вільна Долина у колгоспі ім. Петровського поблизу с. Вільна Долина
Криворізького рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 577х374 мм
536. П лан п руда №162 в колхозе Пет ровс кого О кт ябр ьс кого ра йсовет а Кр иво рожс кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 50, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Вільна Долина у колгоспі поблизу с. Вільна Долина Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 740х403 мм

Віл ьн е, с. П’ яти ха т ськ ого р-н у Д ніпр оп ет ро всько ї о бл .
537. П лан б ы в шего пруда № 132 в ко лхозе и м. Ст ал и на Сав ровс кого се льсо вет а Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 22, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори У крводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
безіменній
бал.
у
с. Вільне
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 482х282 мм
538. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 133 в колхозе и м. Ст ал и на Сав ровс кого с/ с. Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 23, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
безіменній
бал.
у
с. Вільне
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графікам и площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 512х288 мм
539. П лан б ы в шего пруда № 134 в ко лхозе и м. Ст ал и на Сав ровс кого се льсо вет а Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 24, 1946 р.
План входить до частини проектног о завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
безіменній бал. поблизу с. Вільне П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 570х300 мм

Во д ян е, с. Кри ни ча н ськ о го р - ну Д ніпр оп етро всько ї обл .
540. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 82 в колхозе “ Пе ребудова” Б ы ков ско го сел ьсовет а Щ орс кого р -на Д не п роп ет р. об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 21, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Водяне Щорського (тепер Криничанського ) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 792х301 мм

541. П лан сущ ест вовав ш его п руда №83 в ко лхозе “П еребудова” Б ы ковс кого се льсо вет а Що рс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 22 , 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Водяне Щорського (тепер Криничанського ) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 917х303 мм
542. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 84 в колхозе “ Пе ребудова” Б ы ков ско го сел ьсовет а Щ орс кого р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 21, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Водяне Щорського (тепер Криничанського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 792х301 мм
543. П лан № 85 су щест во вав шего п руда в ко лхозе “П еребу дова” Б ы ковс кого се льсо вет а Що рс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 24, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Водяне Щорського (тепер Криничанського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 928х300 мм
544. П лан сущ ест вовав ш его п руда №86 в ко лхозе “П еребудова” Б ы ковс кого се льсо вет а Що рс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 25, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Водяне Щорського (тепер Криничанського) рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 950х300 мм

Гру ш у ва тк а, с. П’ яти ха тсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
545. П лан № 71 в колхозе и м. К и рова К рас нои ванов ско го сел ьсовет а Пят ихат с кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 11, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Грушуватка
у
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 840х298 мм
546. П лан су щест вова в шего пруда №73 в колхозе “Гвард ия Ле н и на” Гру ш еват с кого сельсов ет а Пят ихат ского р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 12, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Грушуватка
у
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 880х299 мм
547. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 74 ко лхоза “П равда” Г руш еват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 13, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Глиніста
у
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 850х300 мм
548. П лан б ы в шего пруда № 128 ко лхоза и м. Ко м и нт ер на Г ру шеват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 18, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р.
Демурина
поблизу
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 663х280 мм
549. П лан б ы в шего пруда № 129 ко лхоза и м. Ко м и нт ер на Г ру шеват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 19, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулюв ання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р.
Демурина
поблизу
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 578х302 мм

550. П лан б ы в шего пруда № 130 в ко лхозе и м. Ко ми нт е р на Гру ше ват ско го сел ьсовет а Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 20, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р.
Демурина
поблизу
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 565х303 мм
551. П лан сущест вую щ его п руда №131 колхоза и м. Ком инт е р на Гру ше ват ско го сельсо вет а П ят ихат с кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 21, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Крива
поблизу
с. Грушуватка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 457х340 мм

Д ніпро дз ер жи н ськ, м. Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
552. П лан рас поло же ни я соору же ни й Д не п родзерж и нс кого г ид роузла
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 66, арк. 114, 1937 р.
План входить до складу загальної пояснювальної записки до попередньої схеми реконструкції р.
Дніпро, складеної працівниками Українського відділення Інституту з проектування гідротехнічних
споруд Гідроенергопроект (м. Харків ). Для масштабного використання енергетичного потенціалу р.
Дніпро заплановано будівництво каскаду Дніпровських ГЕС від м. Київ до Чорного моря. Документ є
планом рну запроектованого Дніпродзержинського гідровузла, розташованого поблизу с. Романково
(тепер частина м. Дніпродзержинськ). План доповнено таблицею з основними техніко економічними
показниками об’єкта.
Фото; 1:20 000; 153х156 мм
553. П лан рас полож ен и я сооруже н и й Дн еп родзер ж инс кого гид роузла. Ва риа нт располо же н ия ст вора у села Рома н ково пр и от воде
ре ки О ре л и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1957, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до схеми комплексного використання р. Дніпро, розробленого працівниками Українського
відділення
ВДПІ
Гідроелектропроект
(м. Харків).
На
плані
частини р.
Дніпро
поблизу
м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл.
позначено
запроектований
до
будівництва
вузол
Дніпродзержинської ГЕС. План доповнено таблицею техніко економічних показників об’єкта.
Калька, туш; 1:10 000; 406х552 мм
554. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Обзор ная ка рт а
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 9, 1966 р.
Карта входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченого вивченню інженерно геологічних умов місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Метою проекту було забезпечення захисту частини м. Дніпродзержинськ від підтоплення. У
складанні документа брали участь нач. сектору інж. геології Е. Н. Шацилло, керівник інж. групи
М. А. Кульков, інженер В. Г. Зміївська.
Калька, туш; 1:5 000; 935х330 мм
555. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Мел ио ка нал. Ка рт а факт ич ес кого мат ер иала
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 10, 1966 р.
Карта входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м.
Харків). Метою проекту було забезпечення захисту частини м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.
від підтоплення. Водоприймач запроектовано як складову комплексу гідротехнічних споруд для
приймання і відведення води р. Дніпро. До складу комплексу включено магістральний канал, захисну
дамбу, насосну ст. тощо. На карті позначено контури побудованого у 1930 ті роки меліоративного
каналу, траса якого співпадала із трасою запроектованого магістрального каналу. У складанні
документа брали участь нач. сектору інж. геології Е. Н. Шацилло , керівник інж. групи М. А. Кульков,
інженер В. Г. Зміївська.
Калька, туш; 1:1 000; 1509х450 мм
556. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Подводя щ и й ка нал. Карт а фа кт и чес кого мат ер иа ла
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 11, 1966 р.
Карта входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На карті позначено контури траси підводного каналу від р. Дніпро до м. Дніпродзержинськ. У
складанні документа брали участь нач. сектору інж. геології Е. Н. Шацилло, керівник інж. групи
М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б. Басова, інженер В. Г. Зміївська.
Калька, туш; 1:1 000; 1800х442 мм

557. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Плот и на, насос ная ст а н ци я. Ка рт а фа кт и че ско го мат е р иала
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 12, 1966 р.
Карта входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Водоприймач запроектовано як складову комплексу гідротехнічних споруд для приймання і
відведення води у р. Дніпро. До складу комплексу включено магістральний канал, захисну дамбу,
насосну ст. тощо. На карті позначено насосну ст. для перекачування паводкових і дощових вод, греблю
для захисту території від затоплень водами р. Дніпро. У складанні документа брали участь нач.
сектору інж. геології Е. Н. Шацилло, керівник інж. групи М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б.
Басова, інженер В. Г. Зміївська.
Калька, туш; 1:1 000; 623х617 мм
558. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Мест оро жде ни е п ес ков. Ка рт а фа кт иче ско го мат е р иала
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 13, 1966 р.
Карта входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На карті позначено контури Дніпродзержинського родовища пісків, сировину з яких вирішено
використати як буд. матеріал для гідротехнічних споруд. У складанні документа брали участь нач.
сектору інж. геології Е. Н. Шацилло, керівник інж. групи М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б.
Басова, інженер В. Г. Зміївська.
Калька, туш; 1:1 000; 770х314 мм
559. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Насос ная ст ан ц ия. П ла н т ер рит о ри и
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 15, 1966 р.
План входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На плані позначено основні будівлі насосної ст. для перекачування паводкових і дощов их вод
у р. Дніпро. У складанні документа брали участь нач. сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник
інж. групи С. А. Гаєвський, інженер Лобачев.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 592х600 мм
560. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Водосб рос ной ка нал. П лан т расс ы сб рос ного ка на ла
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 2, арк. 17 –18, 1966 р.
План входить до частини проекту водоприймача північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерногеологічних умов
місцевості. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На карті позначено контури траси каналу, призначеного для скидання води у р. Дніпро. У
складанні документа брали участь нач. сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи
С. А. Гаєвський, інженер Гончаренко.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 840х298 мм, 1147х423 мм;
561. Водоп р ие м ни к севе ро -вост оч но й част и г. Д не продзер ж ин ска. Схе ма на ме чае м ых ме роп р ият ий для пон и же н ия уровн я
ґ рунт ов ых вод се веро - вост оч ной част и г. Д не продзер ж и нс к
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 3, арк. 1, 1966 р.
План
входить
до
робочих
креслеників
проекту
водоприймача
північносхідної
частини
м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл.,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергоп роект (м. Харків). На карті ділянки північносхідної
частини м. Дніпродзержинськ позначено запроектовані водозахисні споруди.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 464х320 мм
562. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Пла н р- на прое кт ируе м ых м еро пр ият и й
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 3, арк. 2, 1966 р.
План
входить
до
робочих
креслеників
проекту
водоприймача
північносхідної
частини
м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровськоъ обл.,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті ділянки північносхідної
частини м. Дніпродзержинськ на правому березі р. Дніпро позначено запроектовані захисні споруди. У
складанні документа брали участь нач. сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи
С. А. Гаєвський.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 1220х450 мм
563. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Пла н ме лио рат и вно го ка нала
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 3, арк. 4, 1966 р.
План
входить
до
робочих
креслеників
проекту
водоприймача
північносхідної
частини
м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровськоъ
обл ,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено контури
побудованого у 1930ті роки меліоративного каналу, траса якого співп адала з трасою запроектованого
магістрального
каналу.
У
складанні
документа
брали
участь
нач. сектору
інж.
геодезії
В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 540х310 мм

564. Водоп р ие м ни к с еве ро -вост оч но й част и г. Д не продзе рж и нс ка. Об щи й ко мпо ново ч н ы й че рт еж ( ге нп ла н). Пла н соору же ни й
Ф. Р3, к. 1362, оп. 15, од. зб. 5, арк. 2, 1969 р.
План
входить
до
проекту
водоприймача
північносхідної
частини
м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані північносхідної частини м. Дніпродзержинськ
позначено запроектовані гідроспоруди. План доповнено загальними відомостями основних обсягів робіт.
У складанні документа брали участь ГІП Краснов , нач. від. гідротехнічних споруд Л. С. Сващенко,
керівник інж. групи Чурбанова.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 853х618 мм
565. Карт а п рог нози руе м ых г идро изог и пс с уч ет ом ис кусст в ен но й ин ф и льт ра ц и и
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 2, арк. 6, 1969 р.
Карта входить до ТЕО проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м.
Харків). У проекті розглянуто питання щодо влаштування селитебної території для розширення
м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх поблизу Орельської дамби. Будівництво
передбачено провести на намивній площею приблизно 2 000 га з висотою намиву 5 – 8 м. На карті
надано прогнозні відомості щодо рівня ґрунтових вод з урахуванням штучної інфільтрації у межах
намивного майданчика. У складанні документа брали участь старш. інженер Воробйова , інженер
Ніколенко.
Світлокопія; б. м-бу; 1242х860 мм
566. Об разован ие т е рр ит ор и и ле вобере ж ной част и города Д не продзе рж и нс ка. К ра спо ложе н и ю на м ывае мо й т ер р ит ор ии
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 2, арк. 7, 1969 р.
Карта входить до ТЕО проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м. Харків).
У
проекті
розглянуто
питання
щодо
влаштування
селитебної
території
для
розширення
м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх поблизу Орельської дамби. Будівництво
передбачено провести на намивній території площею пр иблизно 2 000 га у два етапи. Документ є
схематичним планом Дніпродзержинського вдсх, на якому позначено території, призначені до першої і
другої черги забудови.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 1432х305 мм
567. Карт а л ит олог и чес кого сост ава и мо щно ст и поч ве нно го сло я
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 22, арк. 2, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м.
Харків). Карта знайомить з особливостями літологічного складу території, призначеної для
будівництва мікрорайонів №1, 2, 3, 9, 10 і 11 у м. Дніпродзержинськ на лівому березі
Дніпродзержинського вдсх поблизу Орельської дамби. У складанні документа брали участь керівник інж.
групи Л. С. Гінько, голов. геолог експедиції Олейніков.
Калька, туш; 1:10 000; 600х620 мм
568. На м ы в т ер рит о ри и м и кро райо нов № № 1, 2, 3, 9, 10 и 11. Пла н пло щад к и. Поп ере ч н ые се че н ия
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 22, арк. 4, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м.
Харків). На карті позначено межі ділянки, відведеної для будівництва мікрорайонів №1, 2, 3, 9, 10 і
11 у м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх поблизу Орельської дамби. У
складанні документа брали участь нач. від. водоховищ Б. С. Захаров, ГІП Чубукін, інженер Титова.
Калька, туш; 1:5 000; 640х1400 мм
569. Об разован ие т ерр ит ор и и левобе реж но й част и города Д не прод зе рж и нс ка. I I очер едь ст роит е льст ва. Карт а лит о лог иче ско го
сост ава и мо щно ст и поч ве нно го сло я
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 32, арк. 2, 1979 р.
Карта входить до техн. проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м.
Харків). Карта знайомить з особливостями літологічного складу ділянки, призначеної для будівництва
нових мікрорайонів у м. Дніпродзержинськ на намивних територіях лівого берегу Дніпродзержинського
вдсх поблизу Орельської дамби. У складанні документа брали участь керівник інж. групи Мотора,
інженер Устинова.
Калька, туш; 1:5 000; 900х830 мм
570. Об разован ие т ерр ит ор и и левобе ре жно й част и города Д не п родзер жи нс ка. II оче редь ст ро ит ель ст ва. Карт а гидро изог ип с на
декабрь – ф евра ль 1979 года
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 32, арк. 3, 1979 р.
Карта входить до техн. проекту влаштування території лівобережної частини м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект (м.
Харків). На карті надано відомості щодо рівня ґрунтових вод у межах майданчика, призначеного для
будівництва нових мікрорайонів у м. Дніпродзержинськ на намивних територіях лівого берегу
Дніпродзержинського вдсх. У складанні документа брали участь керівник інж. групи Мотора , інженери
Кудрашова, Горохова.
Калька, туш; 1:5 000; 900х850 мм

571. Схе ма от чужде н ия зе ме ль в ы по л не на Моско вс ки м Г идро мех прое кт о м
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 33, арк. 8, 1971 р.
Схематична карта входить до підготовчих матеріалів проекту намиву території лівобережної частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. під будівництво, складених працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект (м. Харків). Проектом передбачено влаштувати селитебну територію для
розширення м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх, провести будівництво на
намивній території площею близько 2 000 га. На плані позначено межі земель, призначених для
будівництва мікрорайонів першої черги будівництва.
Світлокопія; б. м-бу; 630х640 мм
572. Схе ма от чужде н ия зе ме ль под ст ро ит ел ьст во г. Д не продзе рж и нс ка
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 33, арк. 9, 1971 р.
Схематична карта входить до підготовчих матеріалів проекту намиву території лівобережної частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. під будівництво, складених працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект (м. Харків). Проектом передбачено влаштувати селитебну територію для
розширення м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх, провести будівництво на
намивній території площею близько 2 000 га. Документ є уточненою копією схеми відчудження земель.
Світлокопія, олівець, кольорові олівці; б. м-бу; 690х610 мм
573. П лан зе м ле кор ист ува н ня с.-г. а рт і лі “ Правда” Є лі завет і всь кої сі ль ради Ца ри ча нсь кого р-ну Д ні про пет ровсь кої обл. УР СР
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 33, арк. 10, 1971 р.
План
входить
до
підготовчих
матеріалів
проекту
намиву
території
лівобережної
частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. під будівництво, складених працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект (м. Харків). Проектом передбачено влаштувати селитебну територію для
розширення м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх, провести будівництво на
намивній території площею близько 2 000 га. Частина земель, призначених для будівництва (майбутні
мікрорайони №9, 10, 11), належала колгоспу “Правда” Царичанського рну Дніпропетровської обл. На
плані територію колгоспу розподілено за призначенням. Документ містить примітки про узгодження
відчудження земель із керівництвом колгоспу, завірені підписами і печатками.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:25 000; 760х597 мм
574. П лан п ло щадк и под заст рой ку м ик рор а йо на №9
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 33, арк. 11, 1971 р.
План
входить
до
підготовчих
матеріалів
проекту
намиву
території
лівобережної
частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. під будівництво, складених працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект (м. Харків). Проектом передбачено влаштувати селитебну територію для
розширення м. Дніпродзержинськ на лівому березі Дніпродзержинського вдсх, провести будівництво на
намивній території площею близько 2 000 га. Документ є планом майданчика, відведеного під
будівництво мікрорну №9. План доповнено таблицею обсягів робіт з намиву ґрунту на території
запроектованого мікрорну.
Світлокопія; 1:2 000; 850х427 мм
575. Об разован ие т ер рит о ри и левобер еж но й част и города Д не продзе рж и нс ка. 9 ми к рора йон. Карт а лит о лог иче ско го сост ава и
мо щ ност и поч ве н ного сло я
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 34, арк. 4, 1971 р.
Карта входить до робочих креслеників техн. проекту влаштування території лівобережної частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект (м. Харків). Карта знайомить з особливостями літологічного складу ділянки, призначеної
для будівництва мікрорну №9 у м. Дніпродзержинськ
на намивних територіях лівого берегу
Дніпродзержинського вдсх.
Калька, туш; 1:2 000; 660х580 мм
576. Об разован ие т ер рит ор и и ле вобере ж ной част и города Д не п родзерж и нс ка. 11й м и кро райо н. Карт а л ит олог ич ес кого сост ава и
мо щ ност и поч ве н ного сло я
Ф. Р3, к. 1363, оп. 15, од. зб. 34, арк. 6, 1972 р.
Карта входить до робочих креслеників техн. проекту влаштування території лівобережної частини
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідропроект (м. Харків). Карта знайомить з особливостями літологічного складу ділянки, призначеної
для будівництва мікрорну №11 у м. Дніпродзержинськ на намивних територіях лівого берегу
Дніпродзержинського вдсх.
Калька, туш; 1:2 000; 560х550 мм

Д ніпро п етр о вськ , м.
577. Д не про пет ровс к ий завод п и щев ых ко нце нт рат ов. Ст ро ит ел ьст во 2 оче ред и эл еват оров. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 125, арк. 30, 1963 р.
План входить до складу проектного завдання реконструкції заводу харчових концентратів у
м. Дніпропетровськ, розробленого Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. Проектним завданням передбачено будівництво елеваторів на заводі за типовим проектом.
Основою для складання плану стала топографічна зйомка, проведена у 1960 р. Одеським відділенням ДПІ
харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є генеральним планом підприємства, на якому
позначено наявні будівлі і запроектовані споруди заводу. ГІП Я. О. Куц, проектувальник Кулакова.
Світлокопія; 1:500; 617х305 мм

578. В ы коп и ров ка из г ен п лана Д не п ропет ровс ко й т абачно й фабр и к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 151, арк. 11, 1965 р.
План
входить
до
завдання
на
проектування
складських
приміщень
тютюнової
фабрики
у
м. Дніпропетровськ,
розробленого
Харківським
відділенням
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На генеральному плані фабрики, розташованої по вул. Ленінградська, позначено
наявні і запроектовані будівлі та споруди.
Калька, туш, олівець; 1:500; 330х300 мм
579. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Ге нп ла н. Озеле не н ие т е рр ит ор и и ГР Э С
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 29, арк. 30, 1951 р.
План входить до техн. проекту першої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для будівництва ДРЕС відведено
ділянку поблизу с. Чаплі (тепер у складі м. Дніпропетровськ). Документ є генеральним планом ДРЕС із
позначенням запроектованих елементів озеленення території. У складанні документа брали участь ГІП
В. М. Палант, керівник інж. групи А. М. Кабанов, старш. інженер Н. Т. Колосар.
Світлокопія; 1:1 000; 800х880 мм
580. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Подъезд н ые авт омоб ил ьн ы е дороги. П ла н т расс ы авт одорог и от Самар ско го мост а до ж ил посе л ка
ГР ЭС
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 30, арк. 41, 1951 р.
План входить до техн. проекту першої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є планом під’їзної
автомобільної дороги загальною довжиною 13 км від моста через р. Самара до житлового сща ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 6575х290 мм
581. Тех ни че ск и й прое кт подъезд ного ж.-д. пут и о т ст . Иг ре нь Ст а ли нс ко й ж. д. к Пр ид не про вс кой ГР ЭС. П ла н т расс ы
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 39, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту під’їзного залізничного шляху до Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Дніпропетровського державного проектновишукувального Інституту Дніпродіпротранс.
Документ є планом запроектованої гілки залізниці від ст. Ігрень до Придніпровської ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 5250х250 мм
582. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Ж е лезнодо рож н ы й т ра нс порт . Пла н ст а нц и и Г Р ЭС
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 60, арк. 37, 1954 р.
План входить до проектного завдання третьої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Дніпропетровського державного проектно вишукувального Інституту Дніпродіпротранс.
Документ є планом запроектованої залізничної ст. Придніпровської ДРЕС.
Світлокопія; 1:1 000; 2856х295 мм
583. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Ге нера ль н ы й пла н. Свод н ы й пла н р - на ст роит е льст ва ГР ЭС
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 60, арк. 38, 1954 р.
План входить до проектного завдання третьої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Дніпропетровського державного проектно вишукувального Інституту Дніпродіпротранс.
Документ є генеральним планом ДРЕС із позначенням запроектованих будівель і споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 1503х823 мм
584. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Ге нера ль н ы й пла н. Свод н ы й пла н р - на ст роит е льст ва ГР ЭС
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 79, арк. 55, 1956 р.
План входить до проектного завдання четвертої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Дніпропетровського державного проектно вишукувального Інституту Дніпродіпротранс.
Документ є генеральним планом ДРЕС із позначенням запроектованих будівель і споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 1503х1350 мм
585. П рид не п ровс кая ГР ЭС (рас ш ир ен ие 4 оче редь). Тех н ич е ско е водоснабже н ие. Сит уа цио н н ы й пла н гид рот ехн и чес к их
сооруже н ий
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 79, арк. 55, 1956 р.
План входить до проектного завдання четвертої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Дніпропетровського державного проектновишукувального Інституту Дніпродіпротранс.
Документ є генеральним планом ДРЕС із позначенням наявних і запроектованих гідротехнічних споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 570х415 мм
586. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ка ГР Э С
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 107, арк. 76, 1962 р.
План входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань на ділянках гідроспоруд для проектного
завдання п’ятої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Як перспективні для будівництва гідроспоруд розглядалися
ділянки на лівому березі р. Дніпро. Документ є топографічним планом ділянки на бал. Західна у 1,5
км від с. Нові Чаплі, на якому позначено два варіанти розташування створу греблі, а також надано
відомості щодо особливостей сировини місцевого кар’єру суглинків.
Світлокопія; 1:2 000; 1837х823 мм

587. П рид не п ровс кая ГР ЭС V оче редь Ге нера ль н ы й пла н. Пла н от вода зе мел ь дл я сооруж ен и й г идрозо лоудале н ия
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 108, арк. 25, 1965 р.
План входить до робочого проекту п’ятої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом
ділянки відведеної для запроектованих споруд гідрозоловидалення ДРЕС, на якому позначено межі
відведеної території, вказано землекористувачі.
Світлокопія, туш; 1:10 000; 1025х610 мм
588. П рид не п ровс кая ГР ЭС V оче редь Ге нера ль н ы й пла н. Ге не рал ьн ы й п лан п ром п ло щадк и
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 125, арк. 5, 1964 р.
План входить до проектних міркуваннях щодо розширення Придніпровської ДРЕС, розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект.
Документ
є
планом
ділянки
промислового майданчика ДРЕС із позначенням наявних будівель і споруд ст.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 2170х780 мм
589. П рид не п ровс кая ГР ЭС. О ч ист н ы е соору же ни я хозбыт ово й кана л изац и и. Пла н участ ка
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 130, арк. 34, 1974 р.
План входить до звіту про топо геодезичні і інженерногеологічні роботи з розширення очисних споруд
госопдарськопитного водопостачання і господарсько побутової каналізації техн. проекту додаткового
будівництва і реконструкції Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення
ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є планом ділянки промислового майданчика ДРЕС із позначенням
наявних і запроектованих каналізаційних споруд ст.
Світлокопія; 1:500; 1300х780 мм
590. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Оч ист н ые сооруже н ия п ит ьево го водоснабже н ия и быт ово й кана л изац ии. П ла н-схе ма рас полож ен и я
сооруже н ий и г еолог и чес к их в ы работ ок
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 130, арк. 36, 1974 р.
План входить до звіту про топо геодезичні і інженерногеологічні роботи з розширення очисних споруд
госопдарськопитного водопостачання і господарськопобутової каналізації техн. проекту додаткового
будівництва і реконструкції Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення
ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є планом ділянки промислового майданчика ДРЕС із позначенням
наявних і запроектованих очисних споруд питного водопостачання і побутової каналізації ст.
Світлокопія; 1:10 000; 790х480 мм
591. П рид не п ровс кая ГР Э С (расш и ре ни е 4 и 5 оче реди). Т ехн и чес кое водоснаб же ни е. Сит уац ио н н ы й пла н гид рот ехн и чес к их
сооруже н ий (1 ва р иант )
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 135, арк. 5, 1957 р.
План
входить
до
основних
положень
до
проекту
додаткового
будівництва
і
реконструкції
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є планом ділянки промислового майданчика ДРЕС із позначенням наявних і запроектованих
гідротехнічних споруд.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 600х415 мм
592. П рид не п ровс кая ГР Э С (расш и ре ни е 4 и 5 оче реди). Т ехн и чес кое водоснаб же ни е. Сит уац ио н н ы й пла н гид рот ехн и ч ес к их
сооруже н ий (2 и 3 вар иа нт ы)
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 135, арк. 6, 1957 р.
Схематична карта входить до основних положень до проекту додаткового будівництва і реконструкції
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є планом ділянки промислового майданчика ДРЕС із позначенням наявних і запроектованих
гідротехнічних споруд.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 590х410 мм
593. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н р. Д не пр у г. Д не п роп ет ровс ка 192 8– 1929 гг.
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 17, арк. 25, 1951 р.
План входить до гідрологічного нарису ділянки р. Дніпро техн. проекту першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Тепло електропроект.
Документ є копією плану р. Дніпро поблизу м. Дніпропетровськ, складеного за даними вишукувань,
проведених Управлінням водного шляху Дніпровського басейну 1928–1929 рр.
Світлокопія; 1:10 000; 920х580 мм
594. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н т ер рит о ри и под ж ил пос ело к
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 1, арк. 10, 1951 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для проектного завдання першої черги
будівництва
Придніпровської
ДРЕС,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Під будівництво ДРЕС відведено ділянку на ові Чаплі, обмежену р. Дніпро і
протокою Шиянка, у 5 км на північний схід від м. Дніпропетровськ. Документ є топографічним планом
ділянки, призначеної для будівництва житлового сща ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 910х820 мм

595. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н т ер рит о ри и под золоот вал
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 1, арк. 11, 1951 р.
План входить до звіту про інженерногеологічні вишукування для проектного завдання першої черги
будівництва
Придніпровської
ДРЕС,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Під будівництво ДРЕС відведено ділянку, обмежену р. Дніпро і р. Шиянка, у 5 км
на північний схід від м. Дніпропетровськ. Документ є топографічним планом ділянки, призначеної для
будівництва золовідвалу ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 493х805 мм
596. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ка под соо руже н ие ГР Э С
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 1, арк. 12, 1951 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для проектного завдання першої черги
будівництва
Придніпровської
ДРЕС,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Під будівництво ДРЕС було відведено ділянку, обмежену р. Дніпро і р. Шиянка, у
5 км на північний схід від м. Дніпропетровськ. Документ є топографічним план ом ділянки, призначеної
для будівництва комплексу ДРЕС.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 730х570 мм
597. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н т ер рит о ри и под п ро м пло щад ку
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 2, арк. 27, 1951 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для проектного завдання першої черги
будівництва
Придніпровської
ДРЕС,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Під будівництво ДРЕС відведено ділянку на ові Чаплі у 5 км на північний схід
від м. Дніпропетровськ. Документ є топографічним планом ділянки, призначеної для будівництва
комплексу ДРЕС. На плані позначено місця свердловин, виконаних для інженерно геологічного вивчення
території.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 1804х805 мм
598. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 8, арк. 28, 1951 р.
План входить до будівельної частини проектного завдання першої черги будівництва Придніпровської
ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Під будівництво
ДРЕС відведено ділянку поблизу с. Чаплі. Документ є генеральним планом ДРЕС із позначенням
запроектованих будівель і споруд. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Палант, старш.
інженер А. М. Кабанов, проектувальник Колосар.
Світлокопія; 1:2 000; 1890х580 мм
599. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н раз ме ще н ия пло щадок
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 10, арк. 9, 1951 р.
План входить до пояснювальної записки для проектного завдання першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Під будівництво ДРЕС відведено ділянку поблизу с. Чаплі. Документ є планом території з позначенням
варіантів розташування основних майданчиків об’єкту. У складанні документа брали участь ГІП В.
М. Палант, старш. інженер А. М. Кабанов, проектувальник Колосар.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 745х550 мм
600. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н зем ель, под лежа щ их от воду для ст роит е льст ва пост оя н н ых и вр е ме нн ых сооруже н и й
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 12, арк. 48, 1951 р.
План входить до матеріалів з відведення земель для проектного завдання першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Під будівництво ДРЕС відведено ділянку в рні м. Дніпропетровськ, поблизу с. Чаплі. Документ є
планом території, відведеної для розміщення ст. її транспортного господарства, тимчасових
додаткових будівель. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Палант, старш. інженер А.
М. Кабанов, проектувальник Колосар.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 2421х805 мм
601. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н рас поло же н ия пр и чалов
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 13, арк. 21, 1951 р.
План входить до проектного завдання по влаштуванню причальних споруд для першої черги будівництва
Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Проектом організації будівництва ДРЕС передбачено спорудження тимчасових причалів на р. Дніпро
(вантажного, лісового і пасажирського). Документ є планом, на якому позначено два варіанти
розташування споруд причалів. Документ містить примітки про узгодження, завірені особистими
підписами начальника Дніпропетровського порту А. А. Пальшина і голов. інженера порту А. А.
Гольдмана.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1045х445 мм

П рид не п ровс кая ГР Э С. Обзор ная ка рт а р-на Пр ид не пров ско й ГР Э С со схе мой рас по ложе н ия мест оро жде ни й гра н ит а
прое кт ируе м ых ка рье ров
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 15, арк. 64, 1951 р.
Карта входить до звіту про геологічні вишукування будівельних матеріалів для техн. про екту першої
черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. Документ є оглядовою картою рну споруд із позначенням родовищ граніту,
сировину з яких заплановано було використати при побудові ст. У складанні документа брали участь
голов. інженер сектору вишукувань П. Денбновецький, нач. партії І. І. Кобець, ст. геолог Г. Я.
Колодяжний.
Світлокопія, туш, олівець; 1:25 000; 610х575 мм
603. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ка ко пе н ного ка рье ра “Се льг ра нит ” у се ла Р ыбал ьс кого
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 15, арк. 65, 1951 р.
План входить до звіту про геологічні вишукування буд івельних матеріалів для техн. проекту першої
черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На плані позначено родовище граніту поблизу с. Рибальске (тепер частина
м. Дніпропетровськ), сировину з якого заплановано було використати при побудові ст. У складанні
документа брали участь голов. інженер сектору вишукувань П. Денбновецький, нач. партії І. І.
Кобець, ст. геолог Г. Я. Колодяжний.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 584х427 мм
604. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ка п рое кт и руе мого карь ера ка мн я юж нее с. Ча пл и
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 15, арк. 69, 1951 р.
План входить до звіту про геологічні вишукування будівельних матеріалів для техн. проекту першої
черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На плані позначено родовище граніту поблизу с. Чаплі (тепер частина
м. Дніпропетровськ), сировину з якого заплановано було використати при побудові ст. У складанні
документа брали участь голов. інженер сектору вишукувань П. Денбновецький, нач. партії І. І.
Кобець, ст. геолог Г. Я. Колодяжний.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 572х412 мм
605. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ков прое кт ируе м ых кар ьеро в ка м ня на ост ров е Ча п ли
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 15, арк. 73, 1951 р.
План входить до звіту про геологічні вишукування будівельних матеріалів для техн. проекту першої
черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На плані позначено родовище граніту на ові Чаплі, сировину з якого заплановано
було використати при побудові ст. У складанні документа брали участь голов. інженер сектору
вишукувань П. Денбновецький, нач. партії І. І. Кобець, ст. геолог Г. Я. Колодяжний.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 650х572 мм
606. П рид не п ровс кая ГР ЭС. П ла н участ ка п рое кт и руе мого карь ера пес ка дл я от с ып к и ж. -д. Да мб ы и да мб ы золоот вала
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 16, арк. 34, 1951 р.
План входить до звіту про геологічні вишукування запроектованого кар’єру піску для дамб техн.
проекту першої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На плані позначено родовище піску на ові Чаплі, сировину з
якого заплановано було використати для вказаних споруд. У складанні документа брали участь голов.
інженер сектору вишукувань П. Денбновецький, нач. партії І. І. Кобець, ст. геолог Г. Я. Колодяжний.
Світлокопія; 1:2 000; 705х405 мм
607. Трубо про кат н ы й завод име н и Ле н и на. Водос набже н ие и кана л изац ия. Сет и п роиз водст ве нно го и пожар но -хозяй ст ве нно го
водопро вода
Ф. Р35, к. 169, оп. 3, од. зб. 21, арк. 28, 1946 р.
План входить до складу частини проектного завдання відновлення і реконструкції трубопрокатного
заводу ім. В. І. Леніна у м. Дніпропетровськ, присвяченої питанням водопостачання підприємства.
Документ розроблено працівниками Державного Інституту по проектуванню нових заводів і реконструкції
існуючих машинобудівних та металевих заводів Діпромез. Завод, побудований на початку ХХ ст., входив
до складу заводу ім. Петровського, а у 1941 р. став самостійним підприємством. Підчас відновлення
заводу у післявоєнні роки вирішувалося питання про організацію незалежної системи постачання
заводського комплексу. На плані позначено наявну і запроектовану до будівництва мережу водопроводу
на території Дніпропетровського трубопрокатного заводу. У складанні документа брали участь інженери
Марков, Серіков, Касаткін і Стасенков.
Світлокопія; 1:1 000; 2669х432 мм
608. Д не про вс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод и м. Дзер жи нс кого. Ос еп ро кат н ы й цех. Схе мат ич ес ки й пла н ко мп ле кса
Ф. Р35, к. 1200, оп. 6, од. зб. 2, арк. 1, 1969 р.
План входить до проектного завдання вісепрокатного цеху Дніпровського металургійного заводу ім. Ф.
Е. Дзержинського, розробленого працівниками Українського державного Інституту з проектування
металургійних заводів Укрдіпромез (м. Дніпропетровськ). На схематичному плані показано межі ділянок
заводів, розташованих поблизу м. Дніпропетровськ: коксохімічного заводу ім. С. Орджонікідзе та
металургійного
заводу
ім. Ф.
Е.
Дзержинського;
виділено
місце
для
вісепрокатного
цеху
металургійного заводу. У складанні документа брали участь інженери Чепурний, Пецольд, Нестеренко.
Світлокопія; на кальці, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 746х428 мм
602.

Тех ни че ск и й прое кт городс кого мост а че рез реку Д не п р в Д не п ропет ровс ке. П ла н судоходно й част и мост а и спр я мле н но й
судоходной т рас с ы
Ф. Р86, к. 1103, оп. 1, од. зб. 9, арк. 1, 1958 р.
План входить до техн. проекту моста через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ, розробленого працівниками
ЦПКБ Головмостобуд (м. Москва). Міст призначався для пропуску автомобільного і трамвайного трансп.,
пішоходів. На плані позначено виміри глибин русла на маршруті судноплавної траси на р. Дніпро
поблизу моста. План складено у Дніпропетровському ДПВІ Дніпродіпротранс.
Калька, туш, кольорова туш; 1:1 000; 3040х425 мм
610. Тех ни че ск и й прое кт городс кого мост а через ре ку Дн еп р в Дн еп ро пет ров ск е. Пла н подвод ной съ е мк и в гран и цах
прое кт ируе мо го сп ря м ле н ия фа рват ера
Ф. Р86, к. 1103, оп. 1, од. зб. 10, арк. 1, 1958 р.
План входить до техн. проекту моста через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ, розробленого працівниками
ЦПКБ Головмостобуд (м. Москва). Міст призначався для пропуску автомобільного і трамвайного трансп.,
пішоходів. На плані позначено виміри глибини русла на ділянці запроектованого спрямування
судноплавної траси на р. Дніпро в рні моста. План складено у Дніпропетровському ДПВІ
Дніпродіпротранс.
Калька, туш, кольорова туш; 1:1 000; 3035х420 мм
611. Завод п рессов в г. Д не про пет ро вс ке. С ит уац ио н н ый п лан. В не ш н ие ин же не рн ы е сет и
Ф. Р132, к. 1165, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання заводу середніх гідравлічних і важких механічних пресів у
м. Дніпропетровськ, складеного працівниками Харківського відділення Державного Інституту з
проектування верстатобудівних, інструментальних, абразивних заводів і заводів ковальсько пресового
машинобудування Діпростанок. Документ є планом рну м. Дніпропетровськ, де вирішено побудувати
завод пресів. На плані позначено межі промислового майданчика заводу, ділянки житлового будівництва
під’їзні шляхи і зовнішні інженерні мережі рну. У складанні документа брали участь ГІП Шубін , нач.
від. вишукувань і генплану Дубовський, керівник інж. групи Я. С. Савченко.
Світлокопія; 1:25 000; 680х485 мм
612. В ы коп и ров ка из пла на г. Д не про пет ровс ка на участ ок ст роит е ль ст ва завода М и ни ст ерст ва Ст ан кост рое ни я
Ф. Р132, к. 1165, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання заводу середніх гідравлічних і важких механічних пресів у
м. Дніпропетровськ, складеного працівниками Харківського відділення Державного Інституту з
проектування верстатобудівних, інструментальних, абразивних заводів і заводів ковальсько пресового
машинобудування Діпростанок. Документ є планом рну м. Дніпропетровськ, вирішено побудувати завод
пресів. На плані позначено межі ділянки, відведеної для промислового майданчика заводу і житлового
сща робітників.
Калька, туш; 1:10 000; 415х445 мм
613. Завод п рессов в г. Д не про пет ро вс ке. Ге не рал ьн ы й п лан. Ге нера ль н ы й пла н про м пло щад к и
Ф. Р132, к. 1165, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання заводу середніх гідравлічних і важких механічних пресів у
м. Дніпропетровськ, складеного працівниками
Харківського відділення Державного Інституту з
проектування верстатобудівних, інструментальних, абразивних заводів і заводів ковальсько пресового
машинобудування Діпростанок. Документ є генеральним планом промислового майданчика заводу, на якому
позначено запроектовані будівлі і споруди. У складанні документа брали участь ГІП Шубін, нач. від.
вишукувань і генплану Дубовський, керівник інж. групи Я. С. Савченко.
Світлокопія; 1:1 000; 1220х580 мм
614. Схе ма рас поло же ни я р ыбохозя йст ве н н ых об ъе кт ов Пр ид не пров ско й ГР ЭС Д не п ропет ровс кая обл. г. Пр ид не про вс к
Ф. Р149, к. 1213, оп. 1, од. зб. 3, арк. 168, 1970 р.
План входить до ген. схеми використання відпрацьованих теплих вод ТЕС для вирощування товарної
риби, розробленої працівниками Київського відділення ДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект.
Проектом передбачено влаштувати рибні господарства на вдсх при теплових електростанціях СРСР.
Документ є схематичним планом майданчика Придніпровської ДРЕС у м. Придніпровськ (тепер у складі
м. Дніпропетровськ) Дніпропетрівської обл. із позначенням ділянок, відведених під риборозплідник.
Світлокопія; б. м-бу; 190х297 мм
615. Пост рой ка уч ебно - лаборат ор ного ко р пуса по у л. 40 лет О кт ябр я. Пла н ве рт и ка ль ной п лан и ров ки у част ка
Ф. Р167, к. 1269, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1966 р.
План
входить
до
складу
проектного
завдання
проекту
навчальнолабораторного
корпусу
Дніпропетровського с.г. Інституту, розробленого Дніпропетровським відділенням Українського ДПІ
Укрміськбудпроект. На плані, що охоплює ділянку між вул. 40 річчя Жовтня і вул. Дзержинського у
м. Дніпропетровськ, показано існуючі і запроектовані будівлі комплексу Інституту; позначено
комунікаційні мережі, вказано особливості дор. покриття майданчика. Документ затверджено особистими
підписами голов. архітектора проекту Кудрявського і голов. інженеру проекту Паєва.
Світлокопія, туш; 1:500; 1208х620 мм
616. Лет ни й лект о ри й Це нт раль н ых курсо в пов ы ш ен и я к вал и ф ика ц и и і нже не р но -т ехн ич ес ких работ н ико в Ми н ист е рст ва чер но й
мет алу рг и и У СС Р. Ге не раль н ы й пла н и разби воч н ы й черт е ж
Ф. Р167, к. 1270, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1976 р.
План входить до складу техн. проекту літнього лекторію Центральних курсів підвищення кваліфікації
інженернотехнічних
робітників
Міністерства
чорної
металургії
УРСР
у
м. Дніпропетровськ,
розробленого Дніпропетровським відділенням Українського ДПІ Укрміськбудпроект. На топографічному
609.

плані ділянки у парку ім. Т. Г. Шевченка м. Дніпропетровськ показано запроектовані до будівництва
будівлі комплексу лекторію, позначено комунікаційні мережі, вказано особливості дор. покриття
майданчика. ГАП П. Р. Нірінберг, керівник інж. групи Ярцев.
Світлокопія; на кальці; 1:500; 710х510 мм
617. Лет ни й лект о ри й Це нт раль н ых курсо в пов ы ш ен и я к вал и ф ика ц и и і нже не р но -т ехн ич ес ких работ н ико в Ми н ист е рст ва чер но й
мет алу рг и и У СС Р. Б лагоуст ро йст во и озеле не н ие
Ф. Р167, к. 1270, оп. 1, од. зб. 1, арк. 3, 1976 р.
План входить до складу техн. проекту літнього лекторію Центральних курсів підвищення кваліфікації
інженернотехнічних
робітників
Міністерства
чорної
металургії
УРСР
у
м. Дніпропетровськ,
розробленого Дніпропетровським відділенням Українського ДПІ Укрміськбудпроект. На топографічному
плані ділянки у парку ім. Т. Г. Шевченка м. Дніпропетровськ показано запроектовано до будівництва
будівлі комплексу лекторію, елементи благоустрою ділянки. ГАП П. Р. Нірінберг, керівник інж. групи
Ярцев.
Світлокопія; на кальці; 1:500; 695х500 мм

Д о вгал івка, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
618. По чве н н ы й п ла н участ ка, п рое кт и руе мого под оро ше н ие в колхозе “А вро ра” Н и ко польс кого р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 533, арк. 14, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками
Проектної
контори
при
Дніпропетровському
обласному
управлінні
сіл.
госп.
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ґрунтів ділянки поблизу колгоспу “Аврора”
у с. Довгалівка Нікопольського рну Дніпропетровської обл. План складено ґрунтознавцем, канд. с.г
наук СеменовоюЗабродіною.
Світлокопія; 1:5 000; 610х490 мм

Жо вт е, с П ’ ят их ат сько го р- ну Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
619. П лан № 5 су щест вую щ его п руда Пят ихат ского горсо вет а Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 6, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці балки Жовтенька поблизу с. Жовте П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 345х295 мм
620. П лан № 6 су щест вую щ его п руда в совхозе “За ря ко м мун из ма” Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 7, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці балки Жовтенька поблизу с. Жовте П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 593х300 мм
621. П лан п руда №7 в колхозе “За ря ко м мун из ма” Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 8, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Жовтенька
поблизу
с. Жовте
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 486х323 мм
622. П лан № 8 су щест вую щ его п руда в совхозе “За ря ко м мун из ма” Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 9, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці балки Жовтенька у 3,5 км від с. Жовте П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 449х260 мм

Зел ен ий Л ан , с. П ’ ят их ат сько го р- н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
П лан п руда №148 в бассей не р. Саксага нь ко лхоз и м. 1 -го Ма я Зеле нопо льс кого сел ьсовет а Кр иво рожс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 36, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Крута поблизу с. Зелений Лан Криворізького (тепер
П’ятихатського) рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 415х550 мм
623.

Зел ен од ол ьськ, с- щ е Ап о ст олівсько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
624. Схе ма рас поло же ни я р ыбохозя йст ве н н ых об ъе кт ов К ри воро жс кой ГР ЭС -2 Д не про пет ровс кая обл., п. Зе ле нодоль ск
Ф. Р149, к. 1213, оп. 1, од. зб. 3, арк. 166, 1970 р.
План входить до ген. схеми використання відпрацьованих теплих вод ТЕС для вирощування товарної
риби, розробленої працівниками Київського відділення ДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект.
Проектом передбачалося влаштувати рибні господарства на вдсх при ТЕС СРСР. Документ є схематичним
планом
майданчика
Криворізької
ДРЕС 2
у
сщі
Зеленодольськ
Апостолівського
рну
Дніпропетровської обл. із позначенням ділянок, відведених під риборозплідник.
Світлокопія; б. м-бу; 190х297 мм

Іллінк а, с. То ма к івсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
625. И ль и нка То мако вс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 69, 1952 р.
План входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Іллінка Томаківського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. І. Цвік.
Світлокопія; 1:5 000; 440х295 мм
626. О рош ен ие у част ка в ко лхозе и м. К ирова И ль и нс кого се льсов ет а, То мако вс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л. Пла н участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 540, арк. 113, 1955 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. С. М. Кірова,
розташованої поблизу с. Іллінка Томаківського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося
влаштувати штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:500; 590х345 мм
627. О рош ен ие в ко лхозе и м. Чапае ва Ново к иев ско го сельсо вет а, Тома ков ско го р -на Д не п роп ет ровс ко й обл. П ла н орошае мо го
участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 541, арк. 87, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. В. І. Чапаєва,
розташованої поблизу с. Іллінка Томаківського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося
влаштувати штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Ткаченко.
Світлокопія; 1:5 000; 600х455 мм

Ка м’ янк а, с. Апо ст ол івськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
О рош ен ие участ ка ка в колхозе им. Куйб ы ш ева Каме нс кого сельсов ет а Апост о ловс кого р -на Д не про пет ро вско й обл. П ла н
орошае мо го участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 525, арк. 83, 1955 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. В. В. Куйбишева
поблизу с. Кам’янка Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати
штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:1 000; 530х800 мм
628.

Ка пул івка, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
629. Капу лов ка Ни ко пол ьс кого р- на Дн еп ро пет ров ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 44, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені
для
складання
техн.
проекту
ГЕС
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Капулівка
Нікопольського
рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі територій, які потрапляли до зони затоплення після
будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної
партії С. Д. Гордієнко, старш. інженер Є. Є. Колбасьєв.
Світлокопія; 1:5 000; 975х406 мм
630. Село Капу лов ка Н ико пол ьс кого р- на Д не про пет ро вс кой обл. Схе ма зе мл епо льзова ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 514, арк. 56, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 28 дворових господарст в с. Капулівка

Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення переносилися на іншу ділянку. Документ
є планом землекористування с. Капулівка. У складанні документа брали участь керівник проектної
майстерні А. В. Сичевський, ГІП А. Каплан, архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. Тихенко.
Світлокопія; 1:25 000; 520х565 мм
631. Село Капу лов ка Н ико пол ьс кого р- на Д не про пет ро вс кой обл. О по рн ы й п лан
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 514, арк. 5 7, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва
Діпросільбуд
(м. Київ).
Документ
є
планом
с. Капулівка
Нікопольського
рну
Дніпропетровської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський,
ГІП А. Каплан, архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. Тихенко.
Світлокопія; 1:5 000; 730х720 мм
632. Село Ка пулов ка Ни ко пол ьс кого р-на Дн еп ро пет ров ско й обл. Схе ма досел яе м ых т ер рит о ри й в связ и с образова ни е м
Каховс кого вдсх
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 514, арк. 58, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 28 дворових господарств с. Капулівка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення перенесено на іншу ділянку. Документ є
оглядовим планом села, на якому позначено межі затоплення, а також місце розташування нових
будівель. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський, ГІП
А. Каплан, архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. Тихенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 730х1160 мм

Кол о мійц еве, с. Кри вор із ьк о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
633. Карт а г идро изог ип с по у част ку осу ше н ия № 10 у с. Коло мо й цево на 14.12.1936 г.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 2, арк. 146, 1936 р.
План входить до геологічної записки техн. проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р.
Саксагань і р. Інгулець. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані надано відомості щодо рівня ґрунтових вод поблизу
с. Коломійцеве
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл.
на
осушуваній
ділянці.
Документ
затверджено особистим підписом керівника групи А. Шатковського.
Світлокопія; 1:5 000; 382х292 мм

Ко м ісар івк а, с. П’ яти ха т ськ ого р-н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
634. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 54 в колхозе “Г ига нт ” Пят ихат ского р-на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 54, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Комісарівка
у с. Комісарівка П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 424х708 мм

Кра сно гр и го рівка , с. Н іко пол ьсько го р- н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
635. Крас ног ри горь ев ка Н ико пол ьс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 65, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Красногригорівка Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на
якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської
ГЕС. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. Я. Кислий.
Світлокопія; 1:5 000; 940х285 мм
636. П рое кт орош ен ия участ ка в колхозе им. Буде н ного Крас но - Гр иго рьев ско го сеел ьсовет а Апост оло вс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л. Пла н уча ст ка под оро ше ни е
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 532, арк. 100, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки поблизу с. Красногригорівка
колгоспу ім. С. М. Будьонного Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося
влаштувати штучне зрошення. ГІП А. Лелик.
Світлокопія; 1:5 000; 530х1020 мм

Кра сно іва н івк а, с. П ’ ят и хат сько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
П лан п руда №30 в бассе йн е р. Сакса гань ко лхоз и м. С. М. К ирова Крас но ива новс к и й сельсовет , П ят ихат с к ий р - н
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 30, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Рибалова поблизу с. Красноіванівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіки площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 595х388 мм
638. П лан п руда №31 колхоз и м. С. М. К иро ва Кра сно ива новс кого с ель совет а Пят ихат ско го р - на, Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 31, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулюв ання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Рибалова у 1,5 км від с. Красноіванівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 283х293 мм
639. П лан п руда №32 колхоз и м. С. М. К иро ва Кра сно ива новс кого с ель совет а Пят ихат ско го р - на, Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 32, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Рибалова у 2,7 км від с. Красноіванівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 306х330 мм
640. П лан п руда №33 Пят ихат ско го гор ко м ит ет а Ко м мунхоза Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 33, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у 3 км від с. Красноіванівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 468х294 мм
641. П лан п руда №39 в басс ей не р. Са ксага нь Крас но ива новс к. с/ с, П ят ихат с кого р- на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 39, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Рибалова поблизу с. Красноіванівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 342х402 мм
637.

Кри вий Ріг, м. Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
642. Кре совс кое и Дзер жи нс кое в -ща. Свод н ы й п лан рас поло же ни я прое кт ируе м ых ме ро пр ият и й и соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 2, арк. 4, 1960 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання з водопостачання північної групи ГЗК,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Метою
зарегулювання русла р. Саксагань було поліпшення культурнопобутових умов для відпочинку тр удящих
м. Кривого Рогу та приміської зони, так і вивільнення запасів залізної руди зпід русла річки. На
плані
позначено
основні
гідроспоруди,
запроектовані
в
рамках
заходів
зарегулювання
русла р. Саксагань шляхом влаштування Макортовського, Кресівського і Дзержинського вдсх.
Світлокопія, чорнило; 1:25 000; 1035х572 мм
643. Кре совс кое и Дзер жи нс кое вдсх. Пла н л есозащ ит н ых наса жде н ий
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 2, арк. 5, 1960 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання з водопостачання північної групи ГЗК,
складеної працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено лісонасадження, запроектовані для захисту берегової смуги Кресівського і Дзержинського
вдсх на р. Саксагань у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:10 000; 1062х560 мм
644. Схе ма рас поло же ни й ка м ня, пес ка, суг ли н ков и дорог в ра йо не г. К р иво й Рог
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 3, арк. 18, 1959 р.
План входить до техн. звіту про будівельно господарче дослідження рнів благоустрою Кресівського і
Дзержинського вдсх на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено основні родовища суглинку,
граніту, вапняку та піску в рні Кресівського і Дзержинського вдсх, серед яких виділено
перспективні для подальших розробок.
Світлокопія; 1:50 000; 597х576 мм
645. Регул и рован ие рус ла р. Са ксага нь. П ла н и п родоль н ы й п ро ф ил ь ре к и от 41 до 52 км
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 2, арк. 26, 1960 р.
План входить до
ілюстративного матеріалу
загальної
записки
проектного
завдання проекту
водопостачання північної групи ГЗК і гідротехнічних заходів на Кресівському і Дзержинському вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ

Гідроенергопроект (м. Харків). Документ складається з плану і продольного профілю ділянки, на якій
передбачалося розчищення р. Саксагань, схеми розміщення водозабору для північних ГЗК і креслень
автодорожніх мостів (наявного і запроектованого). Ділянку розташовано в рні с. Веселі Терни (тепер
Тернівський рн м. Кривий Ріг) Дніпропетровської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:10 000; 1012х576 мм
646. Схе ма рас поло же ни я мост ов на ре ке Сакса ган и и р ек е Ин гуль це в городе Кр и вой Ро г
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 8 а, арк. 15, 1959 р.
План входить до основних положень проектного завдання щодо влаштування мостових переходів у
м. Кривий Ріг. Проектне завдання входить до проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено 6 автодорожніх і 4 пішохідних мостів,
запроектованих до спорудження і реконструкції на р. Саксагань і р. Інгулець. Автор проекту
З. О. Корзовський.
Світлокопія; 1:50 000; 808х578 мм
647. П лан, п родоль н ые и поп ере ч н ые про ф и л и участ ка рас ч ист к и русла р. Са ксага н и
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 9, арк. 37, 1959 р.
План входить до основних положень проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і
Дзержинського вдсх на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ складається з плану і продольного профілю
ділянки, на яких передбачалося розчищення р. Саксагань, схеми розміщення водозабору для північних
ГЗК і креслень автодорожніх мостів (наявного і запроектованого). Ділянку розташовано в рні
с. Веселі Терни (тепер Тернівський рн м. Кривий Ріг) Дніпропетровської обл. ГІП О. П. Паскаль.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 600х400 мм
648. П лан и поп ере ч н ые разрез ы К ресо вс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 9, арк. 39, 1959 р.
План входить до основних положень проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і
Дзержинського вдсх на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено ділянки, на яких передбачалося
висадити зелені насадження для благоустрою Кресівського вдсх; вказано межі робітничих сщ
Красногвардійської групи рудників, запроектованих Київським відділенням Інституту Діпромісто.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1260х610 мм
649. Схе ма рас поло же ни я авт одорож н ых мост ов в городе Кр иво й Рог
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 10, арк. 22, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено 5 автодорожніх і 5 пішохідних мостів у м. Кривий
Ріг, побудову, обо реконструкцію яких передбачено проектом. Автор проекту З. О. Корзовський.
Світлокопія; 1:50 000; 585х482 мм
650. Бла гоуст ро йст во Кре совс кого и Дзе рж и нс кого водохран и л и щ и р. Са ксага ни. С водная схе ма рас полож ен и я объе кт ов
благоуст ро йст ва
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 35, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані схематично позначено основні споруди, запроектовані для
благоустрою берегів вдсх: мостові переходи, пляжі, водні ст. Автор проекту – архітектор О. Х.
Коваленко.
Світлокопія; 1:25 000; 562х835 мм
651. Бла гоуст ро йст во р. Сак саган и, Кре совс кого и Дзер ж и нско го водохран ил и щ. П ляж и водная ст ан ц ия (дет ск ий ко м п ле кс) в р -н е
п ионе рс кого пар ка (ге н пла н)
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 36, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено основні будівлі та споруди, передбачені у проекті
благоустрою р. Саксагань в рні Піонерського парку м. Кривий Ріг. Автор проекту – архітектор О. Х.
Коваленко.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 797х580 мм
652. Бла гоуст ро йст во р. Сак саган и, Кр есовс кого и Дзе рж и нс кого водохран ил и щ. П ля ж в р -н е рудоупр вле н ия “Бол ь шев и к”.
Ген п ла н
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 37, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вдсх
на р. Саксагань у м. Кривий Ріг. Документ розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено основні будівлі та споруди, передбачені у проекті
благоустрою р. Саксагань в рні рудоуправління “Більшовик” у м. Кривий Ріг. Автор проекту –
архітектор О. Х. Коваленко.
Світлокопія; 1:2 000; 578х578 мм

Бла гоуст ро йст во р. Сак сага ни, Кр есовс кого и Дзе рж и нс кого водохран. П ля ж и водная ст ан ци я в р - не рудоупра вде ни я и м.
Ком и нт ер на. Ге нп ла н
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 38, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні будівлі та споруди, передбачені у проекті благоустрою р. Саксагань в рні
рудоуправління ім. Комінтерна поблизу м. Кривий Ріг. Автор проекту – архітектор О. Х. Коваленко.
Світлокопія; 1:2 000; 855х512 мм
654. Бла гоуст ро йст во р. Сакса ган и, Кре совс кого и Дзер жи нс кого водохран и ли щ. Ге н пла н п ля жа в р -н е п лот и н ы Кре совс кого в- ща
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 39, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні будівлі та споруди, передбачені у проекті благоустрою р. Саксагань в рні греблі
Кресівського вдсх у м. Кривий Ріг. Автор проекту – архітектор О. Х. Коваленко.
Світлокопія; 1:2 000; 830х574 мм
655. Бла гоуст ро йст во р. Саксага н и, Кресовс кого и Дзер жи нс кого водо хран. Ген п лан пл яже й и водн ых ст ан ци й в р -не Рыбасо во
(рудоупра вле н ие и м. Х Х Парт с ъезда)
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 40, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні будівлі та споруди, пер едбачені у проекті благоустрою р. Саксагань в рні мікрорну Рибасова у м. Кривий Ріг. Автор проекту – архітектор О. Х. Коваленко.
Світлокопія; 1:2 000; 800х1020 мм
656. Бла гоуст ро йст во р. Сакса ган и, Кресо вс кого и Дзе рж и нс кого водохран. Ген п лан п ля жа и водн ых ст анц и й в р -н е
рудоупра вле н ия и м. О рджо н ик идзе
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 19, арк. 41, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні будівлі та споруди, передбачені у проекті благоустрою р. Саксагані в рні
рудоуправління ім. С. Орджонікідзе поблизу м. Кривий Ріг. Автор проекту – архітектор О. Х.
Коваленко.
Світлокопія; 1:2 000; 707х650 мм
657. Схе ма раз ме ще ни я участ ков и нже не р но -гео лог иче ск их работ по объе кт у благоуст рой ст во г. К р ивого Рога
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 27, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
умовними позначками вказано ділянки вздовж русел р. Інгулець і р. Саксагань в рні м. Кривий Ріг на
яких заплановано заглиблення вдсх, виправити русла, запровадити протималярійні заходи, а також
запроектовані мости, греблі, водні ст.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 410х580 мм
658. П руд ы на ба лк е Ка лет и но й. Мат ер иал ы ко м п лек сно й г еолог и чес ко й с ъе м ки
Ф. Р3, к. 1156, оп. 8, од. зб. 73, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання проекту благоустрою Кресівського і Дзержинського вщ. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з карти фактичного матеріалу, геологічних розрізів і геологічної карти, а також карти
геоморфології і четвертинних відкладень ділянки ставків на бал. Калетіна поблизу м. Кривий Ріг.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 1608х420 мм
659. П лан р. Са ксага нь на участ ке уст ье – Кар нават с ки й ж.-д. мо ст с указан ие м вар иант ов т расс кана ла
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 3, арк. 9, 1937 р.
План входить до техн. проекту впорядкування р. Саксагань і р. Інгулець у межах м. Кривий Ріг.
Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м.
Харків). Проектом передбачено впорядкування р. Саксагань від гирла до Карнаватського залізничного
моста. На плані позначено варіанти трас каналів. У складанні документа брали участь нач. бюро малих
річок інженер С. М. Співаков, нач. проектного від. Гуренко, керівник інж. групи В. К. Сенкевич .
653.

Фото, чорнило; 1:5 000; 123х175 мм
660. П лан рас поло же ни я т расс ы ка нала на участ ке уст ье – У кра и нс ки й мост . Вар иант 1
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 8, арк. 16, 1936 р.
План входить до матеріалів проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань і р.
Інгулець.
Документ
складено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект (м. Харків ). Для боротьби з маловодністю і забрудненістю р. Саксагань вирішено
випрямити русло річки, проклавши канал. Розроблено чотири варіанти зарегулювання русла р. Саксагань
у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. На плані позначено трасу каналу згідно з першим варіантом:
траса на ділянці від гирла до міського стадіону. У складанні документа брали участь нач. бюро малих
річок інженер С. М. Співаков, нач. проектного від. Гуренко, керівник інж. групи Скворцов.
Фото; 1:5 000; 94х69 мм

661. П лан рас поло же ни я т расс ы ка нала на участ ке уст ье – У кра и нс ки й мост . Вар иант 2
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 8, арк. 17, 1936 р.
План входить до матеріалів проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань і р.
Інгулець.
Документ
складено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект (м. Харків ). Для боротьби з маловодністю і забрудненістю р. Саксагань вирішено
випрямити русло річки, проклавши канал. Розроблено чотири варіанти зарегулювання русла р. Саксагань
у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. На плані позначено трасу каналу згідно з другим варіантом:
траса майже на всьому протязі йде старим руслом, перетинаючи тільки у двох місцях вузькі перемички,
які відокремлюють глибокі закрути річки за межами міста. У складанні документа брали участь нач.
бюро малих річок інженер С. М. Співаков, нач. проектного від. Гуренко, керівник інж. групи інженер
Скворцов.
Фото; 1:5 000; 94х69 мм
662. П лан рас поло же ни я т расс ы ка нала на участ ке уст ье – У кра и нс ки й мост . Вар иант 3
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 8, арк. 18, 1936 р.
План входить до матеріалів проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань і р.
Інгулець.
Документ
складено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект (м. Харків ). Для боротьби з маловодністю і забрудненістю р. Саксагань вирішено
випрямити русло річки, проклавши канал. Розроблено чотири варіанти зарегулювання русла р. Саксагань
у межах м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. На плані позначено трасу каналу згідно з третім
варіантом: траса до стадіону проходить старим руслом, далі робить поворот, перетинає вул. Леніна і
прямує до Українського моста. У складанні документа брали участь нач. бюро малих річок інженер
С. М. Співаков, нач. проектного від. Гуренко, керівник інж. групи інженер Скворцов.
Фото; 1:5 000; 106х78 мм
663. П лан рас поло же ни я т расс ы ка нала на участ ке уст ье – У кра и нс ки й мост . Вар иант 3
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 8, арк. 19, 1936 р.
План входить до матеріалів проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань і р.
Інгулець.
Документ
складено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект (м. Харків ). Для боротьби з маловодністю і забрудненістю р. Саксагань вирішено
випрямити русло річки, проклавши канал. Розробле но чотири варіанти зарегулювання русла р. Саксагань
у межах м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. На плані позначено трасу каналу згідно варіантом 3 а,
яким передбачено один кут повороту русла для сполучення з р. Інгулець. Цей варіант вирішено
прийняти за основу для подальших розробок. У складанні документа брали участь нач. бюро малих річок
інженер С. М. Співаков, нач. проектного від. Гуренко, керівник інж. групи інженер Скворцов .
Фото; 1:5 000; 106х78 мм
664. Кр иво й Рог
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 19, арк. 59, 1937 р.
План входить до частини проектного завдання гідротехнічних заходів щодо впорядкування р. Саксагань
і р. Інгулець, присвяченої трансп. Документ складено працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено наявні та запроектовані
маршрути трамвайних, автобусних і тролейбусних шляхів м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. У
складанні документа брали участь нач. бюро малих річок інженер С. М. Співаков, нач. економічної
групи Орловський, інженер Весновський.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 446х382 мм
665. Ген ера ль ная схе ма заре гул и рован и я ст ока р ек и Сак саган и д ля за щит ы же лезно рудн ых разработ ок К р иво рожь я
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 6, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено основні об’єкти, призначені до будівництва
в рамках заходів із зарегулювання русла р. Саксагань за допомогою влаштування вдсх. Метою
зарегулювання русла р. Саксагань було поліпшення культурнопобутових умов для відпочинку трудящих
м. Кривий Ріг та приміської зони, і вивільнення запасів залізної руди зпід русла річки. У
складанні документа брали участь нач. бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя інженер С. М. Співаков,
керівник проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:126 000; 115х144 мм
666. Ген ера ль ная схема зарегул и рован и я ст ока рек и Сак саган и для защит ы жел езно рудн ых разработ ок. Ут оч не нна я рабоча я
ги пот еза. 1 -я оче редь 1 -го ва риа нт а ге нсхе м ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 15, 1937 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Розроблено два варіанти зарегулювання стоку річки. На плані
позначено об’єкти першої черги будівництва, передбачені першим варіантом: Макортівське, Велике
Жовтневе, Дзержинське вдсх і тунель від Дзержинського вдсх до р. Інгулець. У складанні документа
брали участь нач. бюро малих річок інженер С. М. Співаков, керівник проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 82х210 мм
667. Ген ера ль ная схема зарегул и рован и я ст ока рек и Сак саган и для защит ы жел езно рудн ых разработ ок. Ут оч не нна я рабоча я
ги пот еза. 2 -я оче редь 1 -го ва риа нт а ге нсхе м ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 16, 1937 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного

тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Розроблено два варіанти зарегулюва ння стоку річки. На плані
позначено об’єкти другої черги будівництва, передбачені першим варіантом: Мале Сергіївське вдсх ,
греблі і водоскидні канали на балках Петрикова і Довга. У складанні документа брали участь нач.
бюро малих річок інженер С. М. Співаков, керівник проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 82х210 мм
668. Ген ера ль ная схема зарегул и рован и я ст ока рек и Сак саган и для защит ы ж ел езно рудн ых разработ ок. Ут оч не нна я рабоча я
ги пот еза. 3 -я оче редь 1 -го ва риа нт а ге нсхе м ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 17, 1937 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Розроблено два варіанти зарегулювання стоку річки. На плані
позначено об’єкти третьої черги будівництва, передбачені першим варіантом: Артемівське вдсх, яке
повністю затоплює Жовтневе вдсх, канал випрямлення русла р. Саксагань, реконструйоване Дзержинське
вдсх. У складанні документа брали участь нач. бюро малих річок інженер С. М. Співаков, керівник
проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 82х210 мм
669. Ген ера ль ная схема зарегул и рован и я ст ока рек и Сак саган и для защит ы жел езно рудн ых разработ ок. Ут оч не нна я рабоча я
ги пот еза. 1 -я оче редь 2 -го ва риа нт а ге нсхе м ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 27, 1937 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Розроблено два варіанти зарегулювання стоку річки. На плані
позначено об’єкти першої черги будівництва, передбачені другим варіантом: Велике Сергіївське, Мале
Жовтневе, Дзержинське вдсх. У складанні документа брали участь нач. бюро малих річок інженер
С. М. Співаков, керівник проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 82х210 мм
670. Ген ера ль ная сх ема зарегул и рован и я ст ока рек и Сак саган и для защит ы жел езно рудн ых разработ ок. Ут оч не нна я рабоча я
ги пот еза. 2 -я оче редь 2 -го ва риа нт а ге нсхе м ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 28, 1937 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Розроблено два варіанти зарегулювання стоку річки. На плані
позначено об’єкти другої черги будівництва, передбачені другим варіантом: Артемівське вдсх, яке
повністю затоплює Жовтневе вдсх, канал випрямлення русла р. Саксагань, реконструйоване Дзержинське
вдсх. У складанні документа брали участь нач. бюро малих річок інженер С. М. Співаков, керівник
проекту Д. П. Давидов.
Фото; 1:50 000; 82х210 мм
671. П лан м ест орас поло же ни я мост а на бал ке Д е мур и ной
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 199, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено контури запланованого до будівництва у
рамках одного з варіантів проекту моста через р. Демурина – шляху сполучення через Макортівське
вдсх.
Світлокопія; 1:5 000; 166х210 мм
672. Геолог и чес кая карт а кр ист а лл и чес к их сла н цев це нт ра ль ной част и вост оч ного кр ы ла К р иво рожс кого с и н кл и нала
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 31, арк. 24, 1937 р.
Карта входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для захисту
залізорудних виробок, присвяченої організації Дзержинського вдсх. Документ складено працівниками
Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із
геологічним складом долини р. Саксагань у межах запроектованих створів Дзержинського і Жовтневого
вдсх.
Акварель, туш, олівець; 1:5 000; 428х155 мм
673. О кт ябр ьс кое рудоу прав ле н ие. Г еолог и чес к ий п лан гор изонт а 157 м шахт ы “Ко м и нт ер н”
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 31, арк. 42, 1937 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для захисту
залізорудних виробок, присвяченої організації Дзержинського вдсх. Документ складено працівниками
Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані підземних
розробок горизонту №157 шахти “Комінтерн” Жовтневого рудоуправління, розташованої у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., наведено відомості спостережень за припливом ґрунтових вод рудником.
Світлокопія; 1:500; 433х132 мм
674. Зарегу ли рова н ие ст ока р. Са ксага н и. Дзер жи нс кое водохран и л ищ е. Пла н ж елез но й дорог и и п лот и н ы 1 -го вар иант а
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 32, арк. 7, 1940 р.
План входить до альбому креслеників частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань
для захисту залізорудних виробок, присвяченої організації Дзержинського вдсх. Документ складено
працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків ). Локальний
проект Дзержинського вдсх визнано першочерговим через необхідність перенесення з територій
залізорудних виробок Дзержинського рудника Сталінської залізниці і Карнаватського залізничного

моста через р. Саксагань. Розроблено три варіанти розміщення греблі вдсх і залізничного моста. План
знайомить з одним із варіантів, згідно з яким міст запроектовано окремо від земляної греблі.
Світлокопія; 1:2 000; 1264х425 мм
675. Обзор ная карт а р- на прое кт ируе мо й Ма корт овс ко й п лот ин ы на р. Са ксага нь
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 40, арк. 3, 1946 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування в рні запроектованої Макортівської
греблі на р. Саксагань, що складався для проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Звіт складено працівниками Ленінградського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. Карта знайомить з рном розташування запроектованого Макортівського вдсх.
Метою влаштування вдсх був захист залізорудних родовищ, розташованих під руслом р. Саксагань між
рудниками ім. Ф. Е. Дзержинського і ім. С. М. Кірова, а також технічне водопостачання Криворі зького
промислового
рну.
Створ
греблі
планувалося
влаштувати
на
північ
від
м. Кривий
Ріг
Дніпропетровської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
нач.
управління
вишукувань
А. П. Павлушков, нач. бюро інж. геології Є. Н. Цвікер, голов. геолог Н. І. Кириченко.
Світлокопія; 1:1 000 000; 180х293 мм
676. Геолого - л ит олог ич ес кая карт а р- на п рое кт и руе мо й Мако рт овс кой п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 40, арк. 5, 1946 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування в рні запроектованої Макортівської
греблі на р. Саксагань, що складався для проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Звіт складено працівниками Ленінградського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. Карта знайомить із геологічним складом рну запроектованої Макортівської
греблі. Макортівське вдсх розташовано у межах розвитку докембрійських кристалічних порід, які
складають АзовськоПодільський (Український) кристалічний масив. Кристалічні породи прикриті тут
відносно тонким шаром третинних і четвертинних утворень. У складанні документа брали участь нач.
управління вишукувань А. П. Павлушков, нач. бюро інж. геології Є. Н. Цвікер, голов. геолог Н. І.
Кириченко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 566х522 мм
677. Река Са кса гань. У част ок Ма корт ы. П лан рас поло же ни я участ ков ст рой мат е риа лов
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 40, арк. 15, 1946 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування в рні запроектованої Макортівської
греблі на р. Саксагань, що складався для проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Звіт складено працівниками Ленінградського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. На плані позначено ділянки будівельних матеріалів (пісків, глини,
гранітів), призначених для будівництва Макортівської греблі на р. Саксагань. У складанні документа
брали участь нач. управління вишукувань А. П. Павлушков, нач. бюро інж. геології Є. Н. Цвікер,
голов. геолог Н. І. Кириченко.
Світлокопія; 1:5 000; 648х542 мм
678. Карт а г идро изог ип с по у част ку осу ше н ия № 9 у с. В есе л ые Те рн ы на 14.12.1936 г.”
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 2, арк. 145, 1936 р.
План входить до геологічної записки техн. проекту гідротехнічних заходів щодо впорядкування р.
Саксагань і р. Інгулець. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані надано відомості щодо рівня ґрунтових вод поблизу сща
Веселі Терни (тепер м. Кривий Ріг) Дніпропетровської обл. на осушуваній ділянці. Документ
затверджено особистим підписом керівника інж. групи А. Шатковського.
Світлокопія; 1:5 000; 767х557 мм
679. Геолого - л ит олог ич ес кая карт а с эл е ме нт ам и г еомо р фо лог ии р -на п лот и н ы КР ЭС
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 64, арк. 59, 1945 р.
Карта входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для захисту
залізорудних виробок, присвяченої організації Кресівського вдсх. Документ складено працівниками
бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Метою влаштування вдсх був захист залізорудних родовищ, розташованих під руслом р. Саксагань між
рудниками
ім. Ф. Е. Дзержинського
та
ім. С. М. Кірова,
а
також
технічне
водопостачання
Криворізького промислового рну. Карта знайомить із геологічним складом рну запроектованого вдсх,
розташованого у межах Українського кристалічного масиву. Кристалічні породи прикриті тут відносно
тонким шаром третинних і четвертинних утворень. У складанні документа брали участь нач. бюро
промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 538х384 мм
680. Кре совс кое водохра н ил и ще на р. Сак саган ь. Пла н рас по ложе н ия ст воров
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 64, арк. 63 , 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для захисту
залізорудних виробок, присвяченої організації Кресівського вдсх. Документ складено працівниками
бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є планом ділянки створу греблі вдсх, який планувалося влаштувати у 12 км від м. Кривий
Ріг. У складанні документа брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП
В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:5 000; 430х297 мм

681. П рое кт п лот и н ы на р. И нгу ле ц у с. Нов ы й К р иво й Рог. П ла н рас поло же ни я п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 70, арк. 63, 1939 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої
регулюванню р. Інгулець від с. Новий Кривий Ріг до Дзержинського вдсх. Документ складено
працівниками бюро промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м.
Харків). На плані позначено основні споруди наявної на той час греблі на р. Інгулець. План складено
через проектування поблизу греблі на притоці Інгулець р. Саксагані. У складанні документа брали
участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:1 000; 540х350 мм
682. Дзе рж и нс ки й г ид роузел. Ка рт а изуч ен ност и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 151, арк. 1, 1954 р.
Карта входить до робочого проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
рну споруд Дзержинського вдсх позначено лінії геологічних розрізів і місця свердловин для
вишукувань різних років, які проводилися при проектуванні цього об’єкту.
Світлокопія; 1:500; 635х705 мм
683. Зарегу ли рова н ие ст ока р. Са ксага н и. К рэсовс кое вод -ще. П ла н г идроуз ла
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 182, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено основні споруди Кресівської греблі. У складанні документа брали участь нач. бюро
промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 864х535 мм
684. П лан ка рье ра пе ска д ля плот и н ы К ресов ско го водохра ни л и ща
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 184, арк. 1, 1953 р.
План входить до техн. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань, розробленого працівниками бюро
промислових вдсх Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено контури родовища пісків, яке планувалося використати як джерело будівельних матеріалів
при споруджені Кресівської греблі.
Калька, туш; 1:1 000; 450х297 мм
685. К п рое кт у гі рн и чого т ехні ку му в Кр иво му Розі . Ге нера ль н ы й п ля н
Ф. Р32, к. 125, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1930 р.
План входить до складу проекту гірничого технікуму у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства НКВС УРСР Укрпайбуд (м. Харків).
Під будівництво технікуму виділено ділянку на вул. Пушкінськау м. Кривій Ріг. На документі
позначено будівлі і споруди запроектованого комплексу технікуму. Автор проекту архітектор О. І.
Лінецький.
Світлокопія; б. м-бу; 755х610 мм
686. Реко нст ру к ц ия руд н и ка и м. О рджо н ик идзе. Г ен п лан и т ра нс по рт . Ге нера ль н ы й пла н (вар иа нт ре ко ме ндуе м ы й)
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 18, арк. 42, 1954 р.
План входить до проектного завдання реконструкції рудника ім. С. Орджонікідзе тресту Ленінруда,
разробленого
працівниками
Державного
Інституту
з
проектування
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе розташовано у 25 км на
північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал. Північна Червона. Проектним
завданням рудника охоплювалися наступні комплекси: шахти ім. С. Орджонікідзе, ім. В. І. Леніна,
“Червона”,
“Північнавентиляційна”,
“Фланговавентиляційна”,
два
кар’єри,
об’єкти
соціальнопобутового призначення. На плані позначено запроектовані до будівництва або реконструкції
та знесення будівлі і споруди перелічених об’єктів, автомобільні та залізничні шляхи між ними. У
складанні документа брали участь ГІП Костюков, нач. від. генплану і трансп. Бикліщев , інженер А.
С. Гречин.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 2586х570 мм
687. Обогат ит ель ная фаб р ика. Ш л а мовое хозяй ст во и п роизводст ве нное водоснаб же ни е. Пла н р - на прое кт ируе м ых м еро пр ият и й
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 48, арк. 41, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту з проектування
підприємств гірничрудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Збагачувальну фабрику
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг на західному схилі балки Червона. На
генеральному плані позначено межі сща ім. С. Орджонікідзе, збагачувальної фабрики, шахт, кар’єрів
тощо.
Світлокопія; 1:5 000; 1260х570 мм
688. Обогат ит ель ная фаб р ика. Ш л а мовое хозяй ст во (2 вар иа нт ). П ла н р - на п рое кт и руе м ых соору же н ий
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 49, арк. 51, 1956 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, разробленого працівниками Державного Інституту з проектування
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). На генеральному плані
позначено межі збагачувальної фабрики, шахт, кар’єрів тощо.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 482х717 мм

689. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес кая карт а
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 52, арк. 1, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту з проектування
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції. У складанні
документа брали участь нач. геологічного від. Скидан, голов. геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 2905х853 мм
690. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гоизо нт а 170 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 1, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
170 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1253х588 мм
691. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор изонт а 212 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 2, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту з проектування
підприємств гірничорудної промисловості Кривба спроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
212 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 964х770 мм
692. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор изонт а 267 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 3, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту попроектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). Рудникім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
267 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1320х860 мм
693. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор. 327 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 4, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
327 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1304х852 мм
694. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор. 387 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 5, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
387 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від . Скидан, голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1462х1160 мм

695. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан (с нос ка) на гор изонт е 447 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 6, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
447 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1354х861 мм
696. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор изонт а 527 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 7, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розміщувався у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із геологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
527 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1461х856 мм
697. Реко нст ру к ц ия руд н и ка. Гео логи я. Гео лог и чес к ий п лан гор изонт 607 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 54, арк. 8, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Документ знайомить із ге ологічною будовою рну реконструкції на рівні горизонту
607 м нижче поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов.
геолог Павлов, голов. інженермаркшейдер Павлюк і інженергеолог Тимошпольска.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1464х850 мм
698. Реко нст ру к ц ия рудн ика и м. Орд жо ни к идзе. Вск р ыт ие мест оро жде ни я. Пла н горн ых в ыработ ок гор. 170 м шахт
и м. Орд жон и к идзе и Кра сно й
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 59, арк. 1, 1952 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Проектним завданням рудника
охоплено
такі
комплекси:
шахти
ім. С.
Орджонікідзе,
ім. В. І. Леніна,
“Червона”,
“Північнавентиляційна”,
“Фланговавентиляційна”,
два
кар’єри,
об’єкти
соціальнопобутового
призначення. На плані позначено запроектовані до будівництва або реконструкції споруди шахт ім. С.
Орджонікідзе і “Червона”, а також пройдені і запроект овані гірничі виробітки, розташовані на
глибині 170 м від поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан,
голов. інженер Яковлев, проектувальник Могилат.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1075х700 мм
699. Реко нст ру к ц ия руд н и ка и м. О рджо н ик идзе. Вс кр ыт ие ме ст орожде н ия. П ла н гор н ых в ы работ ок гор изонт а 447 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 59, арк. 4, 1952 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління
ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). Проектним завданням рудника
охоплено
такі
комплекси:
шахти
ім. С.
Орджонікідзе,
ім. В. І. Леніна,
“Червона”,
“Північнавентиляційна”, “Фланговавентиляційна”. На плані позначено запроектовані до будівництва
або реконструкції споруди, а також пройдені і запроектовані гірничі виробітки, розташовані на
глибині 447 м від поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан,
голов. інженер Яковлев, проектувальник Могилат.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1188х820 мм
700. Реко нст ру к ц ия руд н и ка и м. О рджо н ик идзе. Вс кр ыт ие ме ст орожде н ия. П ла н гор н ых в ы работ ок гор изонт а 527 м
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 59, арк. 5, 1952 р.
План входить до складу проектного завданн я збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). Проектним завданням рудника
охоплено
такі
комплекси:
шахти
ім. С.
Орджонікідзе,
ім. В. І. Леніна,
“Червона”,
“Північнавентиляційна”, “Фланговавентиляційна”. На плані позначено запроектовані до будівництва
або реконструкції споруди, а також пройдені і запроектовані гірничі виробітки, розташовані на
глибині 527 м від поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан,
голов. інженер Яковлев, проектувальник Могилат.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1075х837 мм

Реко нст ру к ц ия рудн и ка и м. О рджо н и кидзе. В ск р ыт ие ме ст орожде н ия. Пла н гор н ых в ыработ ок гор изо нт а 607 м шахт ы
и м. Л ен и на
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 59, арк. 10, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). Проектним завданням рудника
охоплено
такі
комплекси:
шахти
ім. С.
Орджонікідзе,
ім. В. І. Леніна,
“Червона”,
“Північнавентиляційна”,
“Фланговавентиляційна”,
два
кар’єри,
об’єкти
соціальнопобутового
призначення. На плані позначено запроектовані до будівництва або реконструкції споруди шахти ім. В.
І. Леніна, а також пройдені і запроектовані гірничі виробітки, розташовані на глибині 607 м від
поверхні. У складанні документа брали участь нач. геологічного від. Скидан , голов. інженер Земсков,
проектувальник Мутило.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1512х850 мм
702. Реко нст ру к ц ия руд н и ка и м. О рджо н ик идзе. Ко м п ле кс надшахт н ых соору же ни й шахт ы “ Фла нго вая”. Пла н и разрез по С - С
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 94, арк. 1, 1952 р.
Схематична карта входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). На плані позначено наявні і
запроектовані будівлі і споруди шахти “Фл анговапівденна”. У складанні документа брали участь ГІП
Костюков, інженер Високий.
Калька, туш, олівець; 1:500; 667х472 мм
703. Реко нст ру к ц ия руд н и ка и м. О рджо н ик идзе. Ко м п ле кс надшахт н ых соору же ни й шахт ы “Се вер на я- ве нт и ля ц ион ная”. П ла н
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 98, арк. 1, 1952 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інст итуту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). На плані позначено наявні і
запроектовані будівлі і споруди шахти “Північнавентиляційна”. У складанні документа брали участь
ГІП Костюков, інженер Високий.
Калька, туш; 1:500; 636х312 мм
704. Реко нст ру к ц ия рудн и ка и м. О рджо н ик идзе. Сно с ст роен и й. П лан пов ерх ност и рудн ика с обозна че ни е м подле жа щих с носу
здани й и сооруж ен и й
Ф. Р75, оп. 1, к. 184, од. зб. 146, арк. 1, 1954 р.
План входить до складу проектного завдання збагачувальної фабрики рудоуправління ім. С.
Орджонікідзе тресту Ленінруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Рудник ім. С. Орджонікідзе
розташовано у 25 км на північ від центру м. Кривий Ріг, на вододілі між р. Саксагань і бал.
Північна Червона. Проектним завданням рудника охоплено такі комплекси: шахти ім. С. Орджонікідзе,
ім. В. І. Леніна, “Червона”, “Північнавентиляційна”, “Фланговавентиляційна”, два кар’єри, а також
об’єкти соціальнопобутового призначення. Для будівництва перелічених об’єктів велику кількість
житлових будинків різної форми власності, які розташовувалися на будівельному майданчику,
призначено до знесення. На плані позначено такі будинки. У складанні документа брали участь ГІП
Костюков, нач. від. генерального плану і трансп. Бикліщев, зам. нач. від. організації будівництва
Стеблененко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1845х303 мм
705. Це нт ра ль н ы й го рно -обогат ит ель н ы й ко мби нат . Про изводст ве н ная база т р -т а “Кр ивбас срудст рой”. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 80, арк. 1, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК виробничої бази тресту “Кривбасрудбуд” у
м. Кривий Ріг. Розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). На плані позначено основні об’єкти
будівельної бази комбінату (завод залізобетонних конструкцій, склади, ремонтні майстерні,
автостоянки тощо). У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, інженери А. С. Гречин,
Н. Ф. Якимова.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1096х684 мм
706. Це нт ра ль н ы й го рно -обогат ит ель н ы й ко мби нат ( ЦГ О К). Ге н п лан и т ра нс порт . Г ен п лан п ро мп ло щадк и ст а нц и и С ы рь ево й
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 81, арк. 1, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Ст. Сир’єва призначена для перевантаження сировини з комбінату. На плані позначено
основні будівлі та споруди ст. У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер , інженер
А. С. Гречин, проектувальник Селицька.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1300х642 мм
701.

Це нт ра ль н ы й гор но -обогат ит е ль н ы й ко мби нат (ЦГ О К). Ге н пла н и т ран спо рт . Ген п лан п ро м пло щад ки ст ан ц и й Ве рхне - и
Н иж не- От валь н ых
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 81, арк. 2, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розроблено го працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Ст. ВерхньоВідвальна та ст. НижньоВідвальна призначено для перевантаження відходів
виробництва комбінату. На плані позначено основні будівлі та споруди станцій. У складанні документа
брали участь ГІП З. Б. Повзнер, інженер А. С. Гречин, проектувальник Селицька.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1400х323 мм
708. Це нт ра ль н ы й го рно -обогат ит ель н ы й ко мби нат ( ЦГ О К). Ге н п лан и т ра нс порт . Г ен п лан п ро мп ло щадк и ст а нц и и От ва ль ной
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 81, арк. 3, 1956 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розро бленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). На плані позначено основні будівлі та споруди ст. Відвальна призначено для прийому з
кар’єру навантажених поїздів. У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, інженер А.
С. Гречин, проектувальник Селицька.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1126х664 мм
709. Це нт ра ль н ы й горно -обогат ит ель н ы й ко мби нат ( ЦГ О К). Ген пла н и т ра нс порт . Ген пла н про м пло щад к и стан ц и и
П ри ка рье рна я №1
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 81, арк. 4, 1956 р.
План входить до проектного завдання центрального ГЗК тресту Ленінруда, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Ст. Прикар’єрна розташовано на північному заході від ЦГЗК і побудовано для переробки
потоку вантажів з північної частини кар’єру. На плані позначено основні будівлі та споруди ст. У
складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, інженер А. С. Гречин, проектувальник Селицька.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1200х640 мм
710. Тр ест Ле н и нруда. Це нт ра ль н ы й гор но -обогат ит е ль н ы й комб и нат (Ц Г ОК). Ге нп ла н и т ранс порт . Сит уа цио н н ы й пла н
про м п лощад к и ЦГ О Ка
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 88, арк. 1, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розро бленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Будівництво комбінату передбачалося на базі родовища магнетитових роговиків,
розташованих у межах гірничих відведень рудоуправлінь “Більшовик”, ім. Комінтерна та ім. м. В.
Фрунзе. На плані показано межі ділянки, відведеної для будівництва (поблизу бал. Лозуватка на
землях колгоспів Криворізького рну Дніпропетровської обл.). На плані позначено запроектовані
будівлі і споруди ЦГЗК, під’їзні шляхи до них. У складанні документа брали участь ГІП З. Б.
Повзнер, інженер А. С. Гречин, проектувальник Осипович.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 1440х770 мм
711. Це нт ра ль н ы й го рно -обогат ит ель н ы й ко мби нат . Про изводст ве н ная база т рест а К р ивбасс рудст ро й. Ка рт а рай о на
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 181, арк. 1, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Будівництво комбінату передбачалося на базі родовища магнетитових роговиків,
розташованих на захід від м. Кривий Ріг. На плані показано межі ділянки, відведеної для нового
будівництва (поблизу бал. Лозуватка на землях колгоспів Криворізького рну Дніпропетровської обл.).
У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, інженер Новохатько.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 860х656 мм
712. Це нт ра ль н ы й горно -обогат ит ель н ы й ко мби нат . П роизводст в ен ная база т рест а Кр ивбас срудст ро й. Ге нп ла н ас фальт обет о нно го
завода
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 182, арк. 1, 1955 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). На плані позначено основні будівлі і споруди асфальтобетонного заводу, на якому
планувалося виробництво будівельних матеріалів для комбінату. У складанні документа брали участь
ГІП З. Б. Повзнер, інженер Новохатько.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 780х550 мм
713. Рудоуправ ле н ие им. К. Л ибк нехт а. Вс к р ыт и е и разработ ка гор изонт а 790 -865 м шахт ы и м. 50 -лет ия Газет ы “ Правда” (1
очеред ь ре ко нст ру к ц ии). Ш ахт а “Роди на” (вар иа нт П а). Ст ро йге н пла н
Ф. Р75, оп. 1, к. 1127, од. зб. 8, арк. 20, 1963 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки горизонту шахти ім. 50річчя Газети
“Правда” рудоуправління ім К. Лібкнехта тресту Ленінруда для реконструкції першої черги рудника,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано на півночі м. Кривий Ріг поблизу
рудоуправління ім. К. Лібкнехта. Проектом передбачено реорганізувати шахту ім. 50річчя Газети
“Правда” в запасний ствол шахти “Батьківщина”, яку було введено в експлуатацію у 1972 р. План
знайомить з організацією будівництва поверхневих будівель і споруд комплексу шахт.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:500; 1570х484 мм
707.

Рудоуправ ле н ие и м. К. Л иб к нехт а. Вс кр ыт ие и разработ ка гор изо нт а 790 –865 м шахт ы и м. 50 -лет и я Газет ы “П равда” (Пе рва я
очеред ь ре ко нст ру к ци и рудн и ка). Шахт а “Роди на”. М ехан и чес кое оборудова ни е пов ерх ност и. Ко мп ле кс сооруже н ий. П ла н.
Вар иа нт П а
Ф. Р75, оп. 1, к. 1127, од. зб. 83, арк. 1, 1963 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки горизонту шахти ім. 50річчя Газети
“Правда” рудоуправління ім. К. Лібкнехта тресту Ленінруда для реконструкції першої черги рудника,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано на півночі м. Кривий Ріг поблизу
рудоуправління ім. К. Лібкнехта. Проектом передбачено реорганізувати шахту ім 50 річчя Газети
“Правда” в запасний ствол шахти “Батьківщина”, яку було введено в експлуатацію у 1972 р. На плані
позначено запроектовані поверхневі будівлі і споруди шахти “Батьківщина”.
Калька, туш; 1:2 000; 635х525 мм
715. Рудоуправ ле н ие им. К. Л иб кн ехт а. Вс кр ыт ие и разраб от ка горизо нт а 790 -865 м Шахт а и м. 50 -лет ия Газет ы “Пра вда” (I
очеред ь ре ко нст ру к ц ии рудн и ка). Шахт а “Род ина”. (ва риа нт П а). Ге не раль н ы й п лан
Ф. Р75, оп. 1, к. 1127, од. зб. 203, арк. 1, 1964 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки горизонту шахти ім 50 річчя Газети
“Правда” рудоуправління ім. К. Лібкнехта тресту Ленінруда для реконструкції першої черги рудника,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано на півночі м. Кривий Ріг поблизу
рудоуправління ім. К. Лібкнехта. Проектом передбачено реорганізувати шахту ім. 50річчя Газети
“Правда” в запасний ствол шахти “Батьківщина”. Другою допоміжною шахтою комплексу, призначеною для
вентиляції підземних виробок, була шахта “Північнавентиляційна”. Документ є генеральним планом
комплексу шахти “Батьківщина”.
Калька, туш; 1:2 000; 1890х492 мм
716. Рудоуправ ле н ие им. К. Л ибк нехт а. В ск р ыт ия и разработ ка горизонт а 790 -865 м Шахт а и м. 50-лет ия Газет ы “Пра вда” (I
очеред ь реко нст ру к ц ии). У част ок т рол ле йбусно й л ин и и от рудоуправ ле н ия и м. К. Л иб кн ехт а до к инот еат ра “Кр и вбасс”.
Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р75, оп. 1, к. 1127, од. зб. 204, арк. 1, 1964 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки горизонту шахти ім 50 річчя Газети
“Правда” рудоуправління ім. К. Лібкнехта тресту Ленінруда для реконструкції першої черги рудника,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). На плані частини м. Кривий Ріг позначено наявні і
запроектовані до будівництва, знесення або реконструкції будівлі і споруди, а також лінія
тролейбусного маршруту від рудоуправління ім. К. Лібкнехта до кінотеатру “Кривбас”.
Калька, туш; 1:10 000; 940х390 мм
717. Ш ахт а Ва ляв ко -С еве рна я. Гео лог ия. Г еолог и чес к и й п ла н под нано сам и (го р изонт + 53 м)
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 11, арк. 1, 1951 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. Документ є геологічним
планом ділянки запроектованої шахти на рівні горизонту 53 м.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 2120х780 мм
718. Ш ахт а Ва ляв ко -С еве рна я. Гео лог ия. Г еолог и чес к и й п ла н гор изонт а 93 м
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 11, арк. 2, 1951 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. Документ є геологічним
планом ділянки запроектованої шахти на рівні горизонту 93 м.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1640х780 мм
719. Ш ахт а Ва ляв ко -С еве рна я. Гео лог ия. Г еолог и чес к и й п ла н гор. 153 м
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 11, арк. 3, 1951 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. Документ є геологічним
планом ділянки запроектованої шахти на рівні горизонту 153 м.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1590х792 мм
720. Ш ахт а Ва ляв ко -С еве рна я. Ге н пла н и т ра нс порт . П лан под ъездн ых ж.-д. пут е й коле и и шоссе й ной а вт одорог и
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 14, арк. 1, 1952 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудноїпромисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. Проектом передбачено
перенесення автодороги Кривий Ріг – Казанка – Новий Буг районного значення за межі ділянки
родовища. На промисловому майданчику шахти запроектовано залізничну вантажну ст., під’їзні шляхи до
якої вирішено поєднати з наявними під’їзними шляхами шахти Валявко Скіпова, які примикали до
714.

залізниці на ст. Кривий Ріг лінії Долгінська – Долгінцеве Сталінської залізниці. Документ знайомить
з організацією під’їзних шляхів шахти.
Калька, туш; 1:2 000; 1590х740 мм
721. Ш ахт а Ва ляв ко -С еве рна я. Ге н пла н и т ра нс порт . Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 14, арк. 6, 1952 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовано в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. Документ є ген. планом
майданчику шахти.
Калька, туш; 1:2 000; 1710х595 мм
722. Рудоуправ ле н ие и м. Иль и ча. Шахт а Вал яв ко -Се вер ная. Ге нп ла н и т ран спо рт . Пла н ж.-д. пут ей ко ле и
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 14, арк. 7, 1952 р.
План входить до складу техн. проекту шахти “Північна” ім. В. А. Валявка рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту розташовану в південній частині
Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від м. Кривий Ріг. На промисловому майданчику
шахти запроектовано залізнично вантажну ст., під’їзні шляхи до якої вирішено поєднати з наявними
під’їзними шляхами шахти ВалявкоСкіпова, які примикали до залізничних шляхів на ст. Кривий Ріг
лінії Долгінська – Долгінцеве Сталінської залізниці. Документ знайомить з організацією залізничних
шляхів шахти.
Калька, туш; 1:500; 1360х510 мм
723. Вс кр ыт ие и разработ ка гор изонт а 197 м шахт ы и м. Г ПУ. Гео лог ия. Геоло ги че ск и й пла н залеж и шахт ы №10 горизо нт а 147 м и
верт ика ль н ы й прое кт к подс чет у запасов
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 18, арк. 2, 1953 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки другого Саксаганського пласта шахти
ім. ДПУ рудоуправління ім. Ілліча тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного
Інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ).
Шахту розташовано в південній частині Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від
м. Кривий Ріг. Документ є геологічним планом ділянки запроектованої шахти на рівні горизонту 147 м.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1590х792 мм
724. Вс кр ыт ие и разработ ка гор изо нт а 197 м шахт ы и м. Г П У. Геолог и я. Гео лог иче ск и й пла н зале ж и шахт ы № 10 гор изо нт а 197 м
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 18, арк. 3, 1953 р.
План входить до складу проектного завдання розкриття і розробки другого Саксаганського пласта шахти
ім. ДПУ рудоуправління ім. Ілліча тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного
Інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг).
Шахту розташовано в південній частині Криворізького залізорудного басейну, на відстані 3 км від
м. Кривий Ріг. Документ є геологічним планом ділянки запроектованої шахти на рівні горизонту 197 м.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 760х370 мм
725. Ш ахт а “Ю ж ная”. Вс кр ыт ие мест о рожде н ия бал к и Га лахова. Пла н пове рхност и с зона м и обру ше н ия и охра н н ы м и ц ел и ка ми
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 19, арк. 3, 1953 р.
План входить до складу проектного завдання будівництва шахти “Південна” рудоуправління ім. Ілліча
тресту Дзержинськруда, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Шахту побудовано для подальшої розробки
Галахівського родовища. Проектом передбачено захист споруд шахт “Південна” (разом з шосейною
дорогою) і “Східнавентиляційна”, а також русла р. Інгулець. Документ є планом майданчика родовища
із позначенням меж охоронної зони.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1270х847 мм
726. Ш ахт а “Ю ж ная”. Ге н п лан и т ра нс порт . Г ен ера ль н ы й п лан
Ф. Р75, оп. 3, к. 1261, од. зб. 25, арк. 25, 1953 р.
План входить до складу частини проектного завдання будівництва шахти “Південна” рудоуправління
ім. Ілліча тресту Дзержинськруда, присвяченої захисту залізорудних виробок шахт “Південна” і №5 від
затоплення поверхневим стоком. Проектне завдання розроблено працівниками Державного Інституту по
проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). Запроектована
для подальшої розробки Галахівського родовища шахта “Південна” розташована у м. Кривий Ріг.
Документ є планом майданчика родовища із позначенням наявних і запроектованих до будівництва
споруд.
Світлокопія; 1:2 000; 1275х850 мм
727. Схе ма ж.-д. пут е й в кар ьер е и в ывоз н ых пут е й на Д О Ф и от вал ы
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 8, арк. 13, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо організації генерального плану і трансп. для проектного
завдання розширення Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Державного союзного Інс титуту з проектування підприємств залізорудної,
марганцевої, хромітової, флюсової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового
шпату Південдіпроруда (м. Харків). Для розширення комбінату вірішено організувати додаткові
внутрішні залізничні шляхи. На плані позначено наявні і запроектовані залізничні шляхи
підприємства. У складанні плану брали участь ГІП Ніколаєнко, інженер Касьяненко.
Світлокопія; б. м-бу; 727х368 мм

728. Сит уа цио н н ы й п ла н ц ент раль н ых меха н ич ес ких маст е рс к их и де по
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 9, арк. 100, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо організації генерального плану і трансп. для проектного
завдання розширення Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної,
марганцевої, хромітової, флюсової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового
шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані будівлі центральних
механічних майстерень підприємства. У складанні гірничомеханічної частини проекту брали участь
керівник інж. групи Г. К. Дорф, інженери С. С. Куценко, А. Ф. Сімонов, Г. С. Самуйлик.
Світлокопія; 1:1 000; 590х370 мм
729. Сводн ы й ге нп ла н ко мб и нат а
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 47, арк. 1, 3, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Криворізький Південний ГЗК
розташовано поблизу м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Документ є генеральним планом комбінату. У
складанні проекту брали участь ГІП Ю. Хмельницький, проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 750х2660 мм, 675х1150 мм
730. Ген п ла н це нт раль но й п ро м пло щад ки
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 49, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані позначено
запроектовані будівлі і споруди підприємства, залізничні та автомобільні шляхи промислового
майданчика. У складанні проекту брали участь ГІП Ніколаєнко, проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 2700х745 мм
731. Ген п ла н це нт раль но й п ро м пло щад ки (с у чет о м зам еча н ий М и н ист ер ст ва че р ной м ет алур ги и по п рот око ла м №851 и №933)
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 50, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Документ є скорегованим
генеральним планом промислового майданчика комбінату. У складанні документа брали участь ГІП
Ніколаєнко, проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 2700х745 мм
732. Сит уа цио н н ы й п ла н ко мб и нат а
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 51, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом промислового майданчика комбінату. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко,
проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 2310х760 мм
733. П лан ж.-д. пут е й в кар ьер е руд ни ч но й п ро мп ло щадк и и ж. -д. ст а нц и и Руд н ич ная
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 52, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані позначено
запроектовані автомобільні і залізничні шляхи між ст. Руднична і промисловим майданчиком комбінату.
У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1640х730 мм
734. П лан гид рот ехн и чес к их соору же ни й по защ ит е карь ера от зат опле н ия пове рх ност н ы м и водам и
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 106, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані позначено
гідротехнічні споруди, запроектовані для захисту рудника комбінату. У складанні документа брали
участь ГІП Ніколаєнко, інженер Дубровінська, голов. гідротехнік К. М. Співаков.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1488х730 мм
735. Усло ви я осущест в ле н ия ст роит е льст ва. Схе ма располо же н ия мест о рожде н ия ст рой мат е риа лов и пред п ри ят и й ст рой изде ли й р на
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 113, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування

підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані Криворізького рну
Дніпропетровської обл. позначено наявні та запроектовані підприємства будівельної промисловості, а
також кар’єри будівельних матеріалів, сировину яких передбачалося використати для будівництва
комбінату. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, інженер Штейнгарт.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 520х475 мм
736. Ж и л посе лок и про м п лощад ка. Схе ма п ланово го геодез иче ско го обоснова н ия с ъе мо к мас шт аб 1:500 и 1:1 000
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 115, арк. 1, 1952 р.
План входить до матеріалів топографічних вишукувань для техн. і робочого проекту Південного ГЗК
тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, хромітової, флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої
сировини
і
плавикового
шпату
Південдіпроруда
(м. Харків). У документі позначено межі різномасштабних топографічних зйомок, які проводилися на
території промислового майданчика і житлового сща комбінату. У складанні документа брали участь
ГІП Ніколаєнко, керівник інж. групи Пивоваров, нач. партії Шано.
Калька, туш, кольорова туш; 1:5 000; 965х590 мм
737. П лан ж.-д. пут е й л евобе реж н ых от ва лов в р-не мо ст ового п ерехода
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 158, арк. 1, 1953 р.
План входить до матеріалів техн. завдання з вишукувань для проекту Південного ГЗК тресту
Дзержинськруда у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, хромітової, флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої
сировини
і
плавикового
шпату
Південдіпроруда
(м. Харків). Документ є топографічним планом частини промисловог о майданчика комбінату, на якому
позначено залізничні шляхи поблизу мостового переходу через р. Інгулець. У складанні документа
брали участь ГІП Ніколаєнко, проектувальник Штейнберг.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1150х590 мм
738. Сит уа цио н н ы й п ла н под ъезд ного пут и ст . Руд ни ч ная и ст . Ш и ма новс кая
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 162, арк. 1, 1951 р.
План
входить
до
техн.
проекту
Південного
ГЗК
тресту
Дзержинськруда
у
м. Кривий
Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Документ є топографічним
планом частини промислового майданчика комбінату, на якому позначено залізничні шляхи від
ст. Руднична і ст. Шимановська. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, інженери
Штейнберг, В. Бондаренко.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1140х590 мм
739. П лан ж.-д. ст ан ц и и Ш и ма новс кая Ст ал и нско й ж. -д. дорог и
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 164, арк. 1, 1951 р.
План
входить
до
техн.
проекту
Південного
ГЗК
тресту
Дзержинськруда
у
м. Кривий
Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Документ є планом
залізничної ст. Шимановська. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, інженери Штейнберг,
В. Бондаренко.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1870х730 мм
740. П лан ж.-д. пут е й в кар ьер е и ст . Руд н ич но й
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 169, арк. 1, 1952 р.
План
входить
до
техн.
проекту
Південного
ГЗК
тресту
Дзержинськруда
у
м. Кривий
Ріг
Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). Документ є планом
залізничної ст. Руднична. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, інженери Штейнберг,
Бріксін.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1550х855 мм
741. Обо гат ит ель ная фабр ика. П лан рас поло же ни я вы работ ок 1950 –1952 гг. и геолог ич ес ких разрезов, ис пользова н н ых для
рабоч их че рт еж ей
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 231, арк. 1, 1953 р.
План входить до матеріалів технічних вишукувань для робочих креслень проекту Південного ГЗК тресту
Дзержинськруда у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, хромітової, флюсової
промисловості
і
промисловості
вогнетривкої
сировини
і
плавикового
шпату
Південдіпроруда
(м. Харків). На плані майданчика збагачувальної фабрики комбінату позначено місця, де у 1950–
1952 рр. проводилися вишукування для вивчення інженерно геологічних умов території. У складанні
документа брали участь геологи Певна , Ілляшенко, керівник геологічної групи Пейхвассер.
Калька, туш, кольорові олівці, кольорова туш; 1:5 000; 860х475 мм
742. Ген п ла н п редзаводс кой п лощад к и де по и авт ога ража
Ф. Р124, к. 1164, оп. 1, од. зб. 257, арк. 1, 1953 р.
План входить до матеріалів робочих креслень проекту Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Державного союзного Інституту з

проектування
підприємств
залізорудної,
марганцевої,
хромітової,
флюсової
промисловості
і
промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані
передзаводського майданчика і автомобільного гаража комбінату позначено запроектовані будівлі,
споруди та під’їзні шляхи. У складанні документа брали участь ГІП Ніколаєнко, інженери Штейнберг і
Бріксен.
Калька, туш, кольорові олівці, кольорова туш; 1:1 000; 1920х760 мм

Л ен ін ськ е , с. Ап осто лівсько го р- н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
743. Гру шев ка А пост о ловс кого р- на Д не про пет ровс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 42, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Грушівка
(тепер
с. Ленінське)
Апостолівського
рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі територій, які потрапляли до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
В. І. Сердюков, нач. топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:2 000; 1055х238 мм
744. О рош ен ие уч-ка в колхозе и м. Ле ни на Купя нс кого сельсов ет а Апост оло вс кого р - на Д не п ропет ровс ко й обл. Пла н участ ка
ороше н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 526, арк. 133, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. В. І. Леніна поблизу
с. Грушівка (тепер с. Ленінське) Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося
влаштувати штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер
А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:5 000; 800х790 мм

Ло зу ват ка, с. Кри вор із ьк о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
745. Тр ест Л ен и нруда. Це нт ра ль н ы й го рно -обогат ит ель н ы й ко мби нат ( ЦГ О К). Пла н зе ме ль ного от вода
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 1, арк. 52 –53, 1956 р.
План входить до проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда, розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект (м.
Кривий Ріг). Будівництво комбінату передбачалося на базі родовища магнетитових роговиків,
розташованих у межах гірничих відведень рудоуправлінь “Більшовик”, ім. Комінтерна та ім. м. В.
Фрунзе. На плані показано межі ділянки поблизу с. Лозуватка на землях колгоспів Криворізького рну
Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, керівник інж. групи
вишукувань Н. А. Кушніренко, нач. топографічної партії Л. А. Пуліс , старш. інженер від. вишукувань
В. А. Журавський.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 1868х825 мм, 1910х880 мм
746. Тр ест Ле н ин руда. Це нт ра ль н ы й гор но -обогат ит ел ьн ы й ко мби нат (Ц Г ОК). Ге н пла н и т ран спо рт . Сит уа цио н н ы й п лан (п ла н
т расс ы 1 и 2 ва р иант )
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 37, арк. 49, 1955 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Документ присвячено організації видобутку граніту на
кар’єрі, розташованому поблизу с. Лозуватка Криворізького рну Дніпропетровської обл., сировину
якого вирішено використати при будві об’єктів комбінату. На плані позначено запроектовані
інженерні споруди, за допомогою яких забезпечувався зв’язок з кар’єром. У складанні документа брали
участь ГІП З. Б. Повзнер, керівник інж. групи генплану і трансп. Н. І. Бузинарськи й, інженер буд.
від. поверхневих споруд С. Ф. Березовська.
Світлокопія; 1:10 000; 1350х367 мм
747. Тр ест Лен и нруда. Це нт ра ль н ы й горно -обогат ит ель н ы й ко мби нат (ЦГ О К ). Лозоват ск и й гра н ит н ы й кар ьер. П ро м пло щад ка
ка мн едроб ил ьного завода
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 37, арк. 52, 1955 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
підприємств
гірничорудної
промисловості Кривбаспроект (м. Кривий Ріг). Документ присвячено організації видобутку граніту на
кар’єрі, розташованому поблизу с. Лозуватка Криворізького рну Дніпропетровської обл., сировину
якого вирішено використати при будві об’єктів комбінату. На плані позначено основні будівлі і
споруди заводу з подрібнення каміння, на якому планувалося переробляти граніти Лозуватського
кар’єру. У складанні документа брали участь ГІП З. Б. Повзнер, керівник інж. групи генплану і
трансп. Н. І. Бузинарський, інженер буд. від. поверхневих споруд С. Ф. Березовська.
Світлокопія; 1:2 000; 932х265 мм

Л юб и мівка , с. Д ніпр оп етро всько го р - н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
748. П рид не п ровс кая ГР ЭС. Зо ло от вал в ба л ке Попа сно й. П лан у част ка п лот и н ы в ба лк е Без ы м я нно й
Ф. Р31, к. 119, оп. 13, од. зб. 108, арк. 25, 1962 р.
Схематична карта входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань на ділянках гідроспоруд для
проектного завдання п’ятої черги будівництва Придніпровської ДРЕС, розробленого працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Як перспективні для будівництва гідроспоруд
розглядалися ділянки на лівому березі р. Дніпро. Документ є топографічним планом ділянки на бал.
Попасна поблизу с. Любимівка Дніпропетровського рну Дніпропетровської обл., на якому позначено два
варіанти розташування створу греблі, надано відомості щодо особливостей сировини місцевого кар’єру
суглинків.
Світлокопія; 1:2 000; 680х302 мм

М а гд ал ин івка, с- щ е Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
749. Кана л с. Дон ец – До нбасс. Уве л иче н ие про пус к ной способ ност и. Т расса Л Э П –110 к м² насо сно й ст а нц и и І І І подъе ма
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 36, арк. 28, 1966 р.
Карта входить до проектного завдання реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзног о ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Для збільшення пропускної спроможності каналу передбачено будівництво більш потужних
насосних ст., що потребувало змін у трасах енергопостачання. На схематичній карті позначено
варіанти
проходження
ліній
електропередач
насосної
ст.
поблизу
смт
Магдалинівка
Дніпропетровської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 234х288 мм

М ал оо лек са нд рівка , с. В ер хн ьод ніпр о всько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
П лан № 87 сущест вую щ его п руда в колхозе “Ком му нар Ук раи н ы” Мало - Але кса нд ровс кого сел ьсовет а Що рс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 26, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Малоолександрівка Криничанського (тепер
Верхньодніпровського) рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками
площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 963х302 мм
751. П лан №88 сущест ву ю ще го п руда в ко лхозе и м. Пет ро всь кого Мало - Але кса нд ровс кого сельсов ет а Щор ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 27, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. у с. Малоолександрівка Криничанського (тепер
Верхньодніпровського) рну Дніпропетровської обл. План доповннено профілями місцевості, графіками
площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 700х300 мм
750.

М ар’ є- Д м ит рівка , с- щ е Со ф іївсько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
752. П руд №137 на бал ке Пет ина пос. Ма рье - Д м ит ров ка колхоз и м. К. Л иб к нехт а Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 26, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Петрикова поблизу сща Мар’єДмитрівка Софіївського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 482х300 мм
753. П ру д №138 на бал ке Дев ладово пос. Марь е - Д мит ров ка ко лхоз и м. К. Л ибк нехт а Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 27, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Девладове у сщі Мар’єДмитрівка Софіївського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 520х296 мм
754. П лан сущ ест вовав ш его п руда №139 на бал ке Де владово пос. Мар ье - Д м ит ров ка Д не про пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 28, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Девладове у сщі Мар’єДмитрівка Софіївського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 470х290 мм

М ар’ ївка, с. Ап осто лівсько го р- н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
755. Ма рь ин ское А пост оловс кого р-на Д не п роп ет ровс ко й обл. П лан с ъ е мк и полос ы се лен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 41, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Мар’ївка Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапляли до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, топограф
А. Р. Зміївський.
Світлокопія; 1:2 000; 1375х570 мм
756. О рош ен ие уча ст ка в ко лхозе и м. Воро ш ило ва Ма рь ин ско го сельсо вет а Апост о ловс к ого р- на Д не про пет ровс кой об л. П ла н
орошае мо го участ ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 527, арк. 105, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровській обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. К. Є. Ворошилова
поблизу с. Мар’ївка Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати
штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:5 000; 890х540 мм
757. О рош ен ие участ ка в колхозе и м. Ждано ва Марь и нс кого сель совет а Апост оло вс кого р-на Д не п ропет ровс ко й обл. П лан участ ка
ороше н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 527, арк. 114, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. А. О. Жданова
поблизу с. Мар’ївка Апостолівського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати
штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:5 000; 840х425 мм

М ар’ ян івк а, с. Кр и воріз ьк о го р- ну Д ніпр оп етро всько ї обл .
758. Ма рья новс к и й ка рье р п ес ка. Ге не раль н ы й пла н карь ера
Ф. Р75, к. 185, оп. 1, од. зб. 38, арк. 28, 1955 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання Центрального ГЗК тресту Ленінруда,
складеної працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості
Кривбаспроект (м. Кривий Ріг ). План розроблено у Державному проект ному Інституті Придніпровський
“Промбудпроект” (м. Дніпропетровськ). Документ присвячено організації видобутку піску на кар’єрі,
розташованому поблизу с. Мар’янівка Криворізького рну Дніпропетровської обл., сировину якого
вирішено використати при будві об’єктів комбінату. На плані позначено основні будівлі і інженерні
споруди кар’єру. У складанні документа брали участь старш. інженер Віткін, інженери Ковальчук і
Єльчинська.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1023х617 мм

М еч етн е, с. П окр о вськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
759. Ме чет ня нс к ий ко мб инат хл ебоп родукт ов Д не п ропет ровс ко й обл. В ыбор пло щад к и. Схе мг ен п ла н
Ф. Р181, к. 1314, оп. 1, од. зб. 1, арк. 69, 1975 р.
План входить до
техноробочого проекту цеху карбамідного концентрату
на
Мечетнянському
хлібоприймальному підприємстві, складеного працівниками Проектного Інституту по проектуванню
підприємств борошномельної, круп’яної, комбікормової і елеваторної промисловості Промзернопроект
(м. Харків). Підприємство розташовано поблизу ст. Мечетна Придніпровської залізниці. На плані
позначено межі ділянки, відведеної для будівництва нового цеху та допоміжних будівель. У складанні
документа брали участь нач. від. інж. вишукувань А. М. Медведєв, голов. спеціаліст від.
К. Г. Малахов, старш. інженер Ю. С. Посохов.
Світлокопія; б. м-бу; 1300х600 мм
760. Расш и ре ни е Ме чет н ян ско го комб и нат а хлебо проду кт ов Д не про пет ро вс кой об л. Цех карба м ид ного кон це нт рат а мо щ ност ь ю 62
т/ сут ки. И н же не рна я геодез ия. Топо гра ф и чес к ий п лан
Ф. Р181, к. 1314, оп. 1, од. зб. 2, арк. 57, 1975 р.
План входить до
техноробочого проекту цеху карбамідного концентрату
на
Мечетнянському
хлібоприймальному підприємстві, складеного працівниками Проектного Інституту по проектуванню
підприємств борошномельної, круп’яної, комбікормової і елеваторної промисловості Промзернопроект
(м. Харків). Підприємство розташоване поблизу ст. Мечетна Придніпровської залізниці. На плані
позначено наявні та запроектовані будівлі й споруди, під’їзні шляхи і зелені насадження на
території комплексу комбінату. У складанні документа брали участь нач. від. інж. вишукувань А.
М. Медведєв, голов. спеціаліст від. К. Г. Малахов, старш. інженер Ю. С. Посохов.
Світлокопія; 1:500; 1300х600 мм

М ен жин ськ е, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Дн іп ро петр о вськ ої об л.
761. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт ко лхоза и м. Ме нж и нс кого Н и копо льс кого р -на Д не про пет ровс ко й обл. О пор н ы й пла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 519, арк. 32, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є оглядовим планом місцевості поблизу м. Нікополь
Дніпропетровської обл., на якій заплановано розташувати с. Менжинське, створене з перенесених із
зони затоплення вдсх господарств колгоспу ім. В. Р. Менжинського. Автор проекту архітектор І. М.
Коваленко.
Світлокопія; 1:5 000; 1020х605 мм
762. Нов ы й насе ле н н ый пу нкт колхоза и м. Ме нж и нс кого Н ико по льс кого р -на Д не п роп ет ровс ко й обл. Схема доселяе м ы х
т ерр ит ор и й в св язи с об разован ие м Каховс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 519, арк. 33, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є схематичним генеральним планом с. Менжинське поблизу
м. Нікополь Дніпропетровської обл., створеного з перенесених із зони затоплення вдсх господарств
колгоспу ім. В. Р. Менжинського. Автор проекту архітектор І. М. Коваленко.
Світлокопія; 1:5 000; 600х605 мм

М ир он івк а, с- ще Нік оп ол ьськ о го р - ну Д ніпр оп етро всько ї обл .
Пос. М иро нов ка, колхоз и м. Молот ова, Шолоховс кого сельсо вет а, Н и ко поль ско го р -на Д не про пет ровс ко й обл. Сит уац ио нна я
схема зе м ле пользова н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 516, арк. 34, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 84 дворових господарства сща Миронівка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення перенесено на іншу ділянку. Документ є
схематичним планом землекористування сща Миронівка. У складанні документа брали участь керівник
проектної майстерні В. Євдокімова, ГІП А. Маковеєв.
Світлокопія; 1:25 000; 700х480 мм
764. Пос. М и ронов ка Ш олохов ско го сел ьсовет а Н и копо льс кого р -на Д не про пет ровс ко й обл. О пор н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 516, арк. 35, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ
є планом сща Миронівка Нікопольського
рну
Дніпропетровської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. Євдокімова, ГІП
А. Маковеєв.
Світлокопія; 1:5 000; 560х920 мм
765. Посе ло к М и роно вка колхоза и м. Молот ова Шолоховс кого сельсо вет а Н и ко польс кого р -на Д не про пет ро вс кой обл. Схе ма
доселяе м ы х т ер рит ор и й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 516, арк. 36, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 84 дворових господарства сща Миронівка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення перенесено на іншу ділянку. Документ є
оглядовим планом села, на якому позначено межі затоплення, місце розташування запроектованих
будівель. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. Євдокімова, ГІП
А. Маковеєв.
Світлокопія; 1:5 000; 570х920 мм
766. М иро нов ка Д не про пет ро вс кой об л. Ни ко пол ьс кого р- на. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 66, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Украї нського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Миронівка Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх . У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. М. Літкевич.
Світлокопія; 1:5 000; 710х290 мм
763.

М у сіївка, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Д н іпр оп етр о всько ї об л.
767. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт ко лхоза и м. Воро ш илова Н и ко поль ско го р - на Д не п роп ет ровс ко й обл. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 520, арк. 73, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є схематичним генеральним планом нового с. Мусіївка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл., створеного з перенесених із зони затоплення вдсх
господарств колгоспу ім. К. Є. Ворошилова. Автор проекту архітектор Н. Журавльова.
Світлокопія; 1:5 000; 1300х765 мм

Н ік оп ол ь, м. Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
768. Н и копо ль ( Ново пав лов ка) Ни ко пол ьс кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 53–64, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом рну Новопавлівка м. Нікополь Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх . У
складанні
документа
брали
участь
нач.
інженерно геологічної
партії
С. А. Гаєвський,
нач.
топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 205х290 мм, 675х290 мм, 615х290 мм, 820х290 мм, 655х570 мм, 660х285 мм, 665х285 мм, 530х290 мм, 515х295
мм, 475х285 мм, 205х285 мм, 300х290 мм
769. Н и копо ль ( Лап и н ка) Ни ко поль ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 48–52, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом рну Лапинка у м. Нікополь Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх . У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. Я. Кислий.
Світлокопія; 1:2 000; 905х290 мм, 1295х290 мм, 755х300 мм, 828х290 мм, 655х290 мм
770. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт ко лхоза и м. Ме нж и нс кого Н и копо льс кого р -на Д не про пет ровс ко й обл. Схе ма зе м ле пользова н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 519, арк. 31, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва
Діпросільбуд
(м. Київ). Згідно
з проектом 18 дворових господарств
колгоспу
ім. В. Р. Менжинського, розташованого у межах м. Нікополь Дніпропетровської обл. перенесено до
с. Менжинське, для будівництва якого відведено ділянку на північ від м. Нікополь. Документ є планом
землекористування колгоспу ім. В. Р. Менжинського, на якому позначено місце розташування населеного
пункту. Автор проекту архітектор І. М. Коваленко.
Світлокопія; 1:25 000; 545х750 мм
771. П рое кт орош ен и я участ ка в колхозе “Ав рора” Н и копо льс кого горсов ет а Д не п ропет ровс ко й обл. П лан у част ка о рош ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 532, а рк. 95, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу “Аврора” поблизу
м. Нікополь Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати штучне зрошення. ГІП А. Лелик.
Світлокопія; 1:5 000; 620х470 мм
772. По чве н ная карт а оро шае мого у част ка колхоза и м. Во рош и лова Н ико по льс кого р- на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 534, арк. 16, 1955 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
ґрунтів
ділянки
колгоспу
ім. К. Є. Ворошилова, розташованої поблизу м. Нікополь Дніпропетровської обл. У складанні документа
брали участь нач. гідромеліоративного від. Самойленко, інженерпроектувальник Разінков.
Світлокопія; 1:5 000; 570х465 мм

О рош ен ие участ ка колхоза и м. Во рош и лова Н и ко польс кого гор совет а Н и копо льс кого р - на Д не про пет ровс ко й обл. П ла н
участ ка оро ше н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 534, арк. 122, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. К. Є. Ворошилова,
розташованої поблизу м. Нікополь Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати штучне
зрошення. У складанні документа брали участь нач. гідромеліоративного від. Самойленко, інженерпроектувальник Разінков.
Світлокопія; 1:5 000; 600х755 мм
774. Схе ма рас поло же ни я соору же ни й у Н и копо льс ко й п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 711, арк. 1, 1933 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра ”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті місцевості поблизу м. Нікополь
Дніпропетровської обл. позначено греблі, призначені для захисту марганцевих родовищ, розташованих у
цьому рні.
Калька, туш; 1:50 000; 277х270 мм
773.

Н о во ка м ’ ян ка , с. То м ак івськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
775. По чве н ная карт а оро шае мого у част ка колхоза и м. Ча паева То маков ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 541, арк. 8, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
ґрунтів
ділянки
колгоспу
ім. В. І. Чапаєва, розташованої поблизу с. Новокам’янка Томаківського рну Дніпропетровської обл. У
складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:10 000; 263х227 мм

Н о во па влівка , с. Н іко по льсько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
776. Колхоз и м. Воро ш и лова се ла Ново - Пав лов ка Ни ко поль ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл. О пор н ы й п лан
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 520, арк. 72, 1953 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченій організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є оглядовим планом території поблизу с. Новопавлівка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якій заплановано розташувати новий населений пункт,
створений з перенесених із зони затоплення вдсх господарств колгоспу ім. К. Є. Ворошилова. Автор
проекту архітектор Н. Журавльова.
Світлокопія; 1:5 000; 960х555 мм

Н о во по кр о вк а, с. Кр и воріз ьк о го р- ну Д ніпр оп етро всько ї обл .
П лан п руда №149 в бассей не р. Саксага нь к-з и м. Пет ровс кого №1 Ново пок ровс к и й сельсов ет Кр и ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 37, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвячений місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Крута у колгоспі у 3 км від с. Новопокровка Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 680х300 мм
778. П лан пруда №150 в бассей не р. Са ксага нь ко лхоз и м. Пет ровс кого №1 Новопо к ровс к ий се льсо вет Кр иво рожс кого р- на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 38, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвячений місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Крута у колгоспі у 1,5 км від с. Новопокровка Криворізького рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 680х330 мм
779. П лан пруда №151 в бассей не р. Са ксага нь ко лхоз и м. Пет ровс кого №1 Новопо к ровс к ий се льсо вет Кр иво рожс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 39, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Крута
у
колгоспі
поблизу
с. Новопокровка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 616х342 мм
777.

П лан п руда №153 в бассе й не р. Сак саган ь. Совхоз “Гор ня к” Ново по кров ск и й сельсо вет К ри ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 41, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Крута у 1,2 км від с. Новопокровка Криворізького рну Дніпропетровської обл.
План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 602х280 мм
781. П лан п руда №157 в бассей не р. Саксага нь к-з и м. Пет ровс кого №1 Ново пок ровс к и й сельсов ет Кр и ворож ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 45, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка на бал. Крута у 3 км від с. Новопокровка Криворізького рну Дніпропетровської обл.
План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 440х297 мм
782. П лан п руда №159 в бассей не р. Са ксага нь Совхоз “Гор ня к” Но вопо кро вс ки й сел ьсовет Кр иво рожс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 47, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка
на
бал.
Солонувата
у
1,5
км
від
с. Новопокровка
Криворізького
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 590х296 мм
780.

Н о во сел івк а, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
Разработ ка Новосе ловс кого ю ж ного участ ка мар ган це в ых руд т рест а Н и копо ль - Мар ган ец Г лавруда М и н ист ер ст ва чер но й
мет алу рг и и С ССР. П рое кт ное зада ни е. Ге н пла н карь ера, про м пло щад к и и п лан под ъездно го пу т и
Ф. Р124, к. 1167, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ Новоселівської ділянки рудоуправління
ім. Максимова тресту НікопольМарганець відкритим способом, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків). Документ є генеральним планом Новоселівського марганцевого родовища поблизу с. Новоселівка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. із позначенням наявних і запроектованих будів ель і
споруд, необхідних для організації подальшого видобутку марганцю відкритим способом.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1460х657 мм
784. Разработ ка ма рга нц ев ых руд Н и ко польс кого ма рга нц ево -руд ного бассей на. Новосе ловс к и й участ о к. П рое кт но е задани е.
Изо мо щност и руд ного пла ст а
Ф. Р124, к. 1167, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, б. р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ Новоселівської ділянки рудоуправління
ім. Максимова тресту НікопольМарганець відкритим способом, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків).
На
плані
Новоселівського
родовища
поблизу
с. Новоселівка
Нікопольського
рну
Дніпропетровської обл. надано відомості про потужності рудного пласта (вміст марганцю у сирій та
збагаченій руді) і позначено межі вироблених площ.
Калька, туш; 1:5 000; 630х380 мм
785. Разработ ка ма рга нц ев ых руд Н и ко польс кого ма рга нц ево -руд ного бассей на. Новосе ловс к и й участ о к. П рое кт но е задани е.
Изо мо щност и наносо в
Ф. Р124, к. 1167, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ Новоселівської ділянки рудоуправління ім. К.
Г. Максимова тресту НікопольМарганець відкритим способом, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків). На плані Новоселівського марганцевого родовища поблизу с. Новоселівка Нікопольського рну
Дніпропетровської обл. надано відомості щодо потужності наносів, позначено межі вироблених площ.
Калька, туш; 1:5 000; 640х387 мм
783.

Н о во ук ра їн ка , с. Кри вор із ько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
786. П руд ы №142 и 141 на бал ке П ет р ико ва , с. Ново -У к раи н ка к-з “За ря Со ц иал из ма” Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 30, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставків на бал. Петрикова у с. Новоукраїнка Криворізького рну Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 588х300 мм

Ол ек са нд рівка , с. Кри ни ча н ськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї обл .
П лан су щест ву ю ще го пруда №92 в ко лхозе “Черво н ы й П ра пор” Ал ек санд ровс кого се льсовет а Що рс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 31, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка, розташованого на безіменній бал. в колгоспі “Червоний
прапор” поблизу
с. Олександрівка Криничанського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості,
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 945х298 мм
788. П лан су щест ву ю ще го пруда №93 в ко лхозе “Черво н ы й П ра пор” Ал ек санд ровс кого се льсовет а Що рс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 32, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченого місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка, розташованого на безіменній бал. в колгоспі “Червоний
прапор” поблизу
с. Олександрівка Криничанського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості,
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 942х300 мм
787.

Ол ек сіївк а, с. Кри ни ча нсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
789. П лан сущ ест вова в ш его п руда №110 на бал ке Сухая Сак сага нь с. А ле ксе ев ка Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 46, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Суха Саксагань у с. Олексіївка Криничанського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 550х300 мм

Ол ек сіївк а, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
О рош ен ие участ ка в колхозе Д н и пре льст а н А ле ксее вс кого сель совет а Ни ко поль ско го р -на Д не про пет ро вс кой об л. П ла н
ороше н ного у част ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 531, арк. 118, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу Дніпрельстан поблизу
с. Олексіївка Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати штучне
зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:5 000; 530х1020 мм
791. Але кс еев ка Н ико по льс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 45, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Олексіївка Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, ст. топограф
Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 975х300 мм
792. Село Але кс еев ка Н и копо льс кого р- на Д не про пет ровс кой об л. Схе ма зе м ле пользова н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 513, арк. 52, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом, 42 дворових господарств с. Олексіївка
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення переносено на іншу ділянку. Документ є
планом землекористування с. Олексіївка. У складанні документа брали участь керівник проектної
майстерні А. В. Сичевський, ГІП А. Е. Каплан, архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. В.
Тихенко.
Світлокопія; 1:25 000; 800х615 мм
790.

793. Село Але кс еев ка Н и копо льс кого р- на Д не про пет ровс кой об л. Опо р н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 513, арк. 53, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пункті в після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є оглядовим планом с. Олексіївка Нікопольського рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення, місце розташування нових будівель. У
складанні документа брали участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський, ГІП А. Е. Каплан,
архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. В. Тихенко.
Світлокопія; 1:5 000; 630х960 мм
794. Село Але кс еев ка Н и копо льс кого р- на Д не про пет ровс кой об л. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 513, арк. 54, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом с. Олексіївка Нікопольського рну
Дніпропетровської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський,
ГІП А. Е. Каплан, архітектор Г. Подгорська, агрономекономіст А. В. Тихенко.
Світлокопія; 1:5 000; 630х960 мм

Ор д жо нікідз е, м . Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
795. В ы коп и ров ка из пла на го рода О рджо н и кидзе у част ка в р - не су щест ву ю щ его хлебзавода
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 13, арк. 112, 1964 р.
План входить до проектного завдання розширення і реконструкції хлібозаводу шахти ім. С.
Орджонікідзе у м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Харківського
відділення Республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. На плані позначено межі території
хлібозаводу та ділянки по вул. Петровського у м. Орджонікідзе.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 313х297 мм

П а вл о гра д, м . Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
796. Пав лог рад Дн еп ро пет ров ско й обл. Пт и це комб и нат . Ге н пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 176, арк. 100, 1961 р.
План
входить
до
проектного
завдання
реконструкції
птахокомбінату
у
м. Павлоград
Дніпропетровської обл., розробленого Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом комбінату із позначенням наявних і запроектованих до
будівництва або реконструкції будівель і споруд підприємства. Ген. план складаено у Харківському
філіалі Українського ДПІ Укрдіпром’ясомолпром.
Світлокопія; 1:500; 1700х606 мм; 895х300 мм

П ал ьми рівка , с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро пе тр о вськ ої об л.
797. П лан п руда №26 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 26, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Комісарівка
в колгоспі ім. Й. В. Сталіна поблизу
с. Пальмирівка П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями м ісцевості,
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 332х445 мм
798. П лан п руда №15 в колхозе К. Ма р кса Пят ихат ско го р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 15, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Заводська в колгоспі ім. К. Маркса у 2,5 км від
с. Пальмирівка П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості,
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 418х289 мм
799. П лан п руда №16 в колхозе К. Ма р кса Пят ихат ско го р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 16, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Заводська в колгоспі ім. К. Маркса у 3 км від с. Пальмирівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 490х360 мм
800. П лан п руда №10 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р- на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 10, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці бал. Комісарівка в колгоспі ім. Й. В. Сталіна поблизу

с. Пальмира П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості,
графіками площ та обсягів ставка. У складанні документа брали участь нач. бюро промислових вдсх
інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 786х460 мм
801. П лан п руда №11 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 11, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвячений місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці балки Комісарівка поблизу с. Пальмирівка П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 583х430 мм

П ет рівка , с. Кр ин ича н ськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
802. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 109 на бал ке Сухая Са ксага нь с. П ет ров ка Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 45, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної ко нтори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Суха Саксагань поблизу с. Петрівка Криничанського рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 650х298 мм

П івд енн е, с. Кри ни ча н сько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
803. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 114 на бал ке “З лоде й ка” с. Юж н ы й Д не про пет ро вс кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 4, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Злодійка
у
с. Південний
Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:5 000; 507х302 мм

П ід гор од н е, с. Д н іпр оп етро всько го р -н у Д ніпро п етр о вськ ої о бл.
804. Подго родн ян ско е в- ще на р. Со ле ная (бассе й н р. Во лчь я)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 22, арк. 67, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Вовча для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з плану,
профілів греблі і водостоку Підгороднянського вдсх на р. Солона (басейн р. Вовча), розташованого
поблизу с. Підгородне Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми
В. Л. Булах, інженер Артюхович.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 820х590 мм

П окр о вка, с. Кри ни ча н ськ ого р-н у Д ніпр оп ет ро всько ї о бл .
805. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 112 на бал ке Злоде й ка с. Пок ров ка Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 2, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Злодійка
поблизу
с. Покровка Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 507х302 мм
806. П лан сущ ест вовав ш его п руда №113 на бал ке без назва н ия, в пада ю ще й в бал ку З лоде йку с. По к ров ка Дн еп ро пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 3, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
бал.
Злодійка
поблизу
с. Покровка Криничанського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 12 000; 480х298 мм

П окр о вськ е, с. Н ік оп ол ьськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
807. По кро вс кое Н ико пол ьс кого р- на Д не про пет ро вс кой обл. П ла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 43, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Покровське Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні
документа
брали
участь
нач.
інженерно геологічної
партії
С. Д. Гордієнко,
нач.
топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 1025х290 мм

808. Село По кро вс кое Н ико по льс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Схе ма зе мл епо льзова н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 517, арк. 70, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва
Діпросільбуд
(м. Київ).
Документ
є
планом
землекористування
с. Покровське
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь керівник проектної
майстерні А. В. Сичевський, ГІП А. Е. Каплан, агрономекономіст А. В. Тихенко.
Світлокопія; 1:25 000; 780х580 мм
809. Село По кро вс кое Н ико по льс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Опо р н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 517, арк. 71, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 440 дворових господарств с. Покровське
Нікопольського рну Дніпропетровської обл. через підтоплення переносилися на іншу ділянку. Документ
є оглядовим планом села, на якому позначено межі затоплення, місце розташування нових будівель. У
складанні документа брали участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський, ГІП А. Е. Каплан,
агрономекономіст А. В. Тихенко.
Світлокопія; 1:5 000; 770х1090 мм
810. Село По кро вс кое Н ико по льс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 518, арк. 72, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом с. Покровське Нікопольського рну
Дніпропетровської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини його
території вдсх. У складанні документа брал и участь керівник проектної майстерні А. В. Сичевський,
ГІП А. Е. Каплан, агрономекономіст А. В. Тихенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 420х1225 мм
811. Село По кро вс кое Н ико по льс кого р- на Д не про пет ро вс кой об л. Опо р н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 518, арк. 27, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є оглядовим планом с. Покровське Нікопольського рну
Дніпропетровської обл., на якому позначено межі затоплення його території вдсх, місце розташування
нових будівель У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. Євдокімова, ГІП
А. Маковеєв, автор проекту В. Апостолов.
Світлокопія; 1:5 000; 580х890 мм

П ’ ят их ат ки, м . Д ніпро п ет ро вськ ої о бл.
812. П лан п руда №1 в со вхозе “Заря Ко м мун из ма” Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 2, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці р. Жовта поблизу м. П’ятихатки у радгоспі “Зоря комунізму”
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 468х355 мм
813. П лан п руда №2 в со вхозе “Заря Ко м мун из ма” Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 3, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці р. Жовта поблизу м. П’ятихатки у радгоспі “Зоря комунізму”
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 507х356 мм
814. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 3 Пят ихат ского горсо вет а Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 4, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці р. Жовта поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка. У складанні документа
брали участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:2 000; 563х290 мм

815. П лан № 4 су щест вую щ его п руда Пят ихат ского горсо вет а Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 5, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на притоці р. Жовта поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 456х295 мм
816. П лан п руда №35 Пят ихат ско го гор ко м ит ет а Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 35, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 223х264 мм
817. П лан п ру да №36 Пят ихат ско го гор ко мхоза Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 36, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 12 000; 290х253 мм
818. П лан п руда №37 Пят ихат ско го гор ко м ит ет а Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 37, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на
безіменній
бал.
поблизу
м. П’ятихатки
П’ятихатки
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 335х298 мм
819. П лан п руда №38 Пят ихат ско го гор ко м ит ет а Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 38, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, графіками площ та обсягів ставка. У складанні документа брали
участь нач. бюро промислових вдсх інженер М. М. Чернявський, ГІП В. Л. Булах.
Світлокопія; 1:1 000; 362х270 мм
820. П лан № 45 су щест во вав шего п руда в совхозе “Заря Ко м мун из ма” Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 45, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 783х298 мм
821. П лан сущ ест вовав ш его п руда №46 в совхозе “Заря Ко м мун из ма” Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ро вс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 46, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрвод буд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 945х298 мм
822. П лан су щест ву ю щего п руда №48, рас поло же нно го на т ер рит о ри и земе ль совхоза “Заря Ко м мун из ма”, пр и надле жа щего ж. -д.
ст . Пят ихат к и Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 48, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 885х560 мм
823. П лан № 64 су щест ву ю ще го п руда с набжа ю щего водо й ст . Пят ихат к и Ст ал и нс ко й ж. д. Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 5, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Осикувата поблизу м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. План
доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 915х650 мм

Р еп ’ ях івк а, с. Со фіївськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
824. П лан п лот и н ы Ма корт овс кого водохран и л ища
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 61, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків), бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Кривий Ріг). На плані
позначено контури греблі Макортівського вдсх, запроектованого до будівництва у рамках одного з
варіантів проекту. Створ греблі планувалося влаштувати поблизу урочища Макорта, розташованого
поблизу с. Мар’єКостянтинівка (тепер с. Реп’яхівка) Софіївського рну Дніпропетровської обл. У
складанні документа брали участь нач. бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя інженер К. М. Співаков,
керівник проекту Д. П. Давидов.
Світлокопія; 1:5 000; 260х175 мм

Са кса га н ь, с. П’ яти ха тсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
825. П лан м ест ност и ра спо ложе н ия мост а на бал ке Ос и коват ая
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 196, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект, бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Кривий Ріг). На плані позначено
контури, запланованого до будівництва у рамках одного з варіантів проекту моста через бал.
Осикувату поблизу с. Саксагань – шляху сполучення через Макортівське вдсх на трасі Кривий Ріг –
Верхньодніпровськ.
Світлокопія; 1:5 000; 188х224 мм
826. П лан м ест ност и ра спо ложе н ия мост а на ре ке Сак сага нь
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 197, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект, бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Кривий Ріг). На плані позначено
контури, запланованого до будівництва у рамках одного з варіантів проекту моста через р. Саксагань
поблизу с. Саксагань – шляху сполучення через Макортівське вдсх, який знаходився на трасі Запоріжжя
– Олександрія.
Світлокопія; 1:5 000; 270х266 мм
827. П лан м ест ност и ра спо ложе н ия мост а на бал ке Са ксага нь
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 198, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект, бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Харків). На плані позначено
контури, запланованого до будівництва у рамках одного з варіантів проекту моста через р. Саксагань
– шляху сполучення через Макортівське вдсх, який знаходився на трасі Нікополь – Олександрія. Міст
запроектований поблизу с. Саксагань.
Світлокопія; 1:5 000; 163х190 мм

Сем ен івка, с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Д н іпр о петр о всько ї об л.
828. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 124 ко лхоза и м. Х рущ ева Г ру шеват с кого се льсо вет а Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 14, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на безіменній бал. в колгоспі ім. М. С. Хрущова поблизу с. Семенівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 552х300 мм
829. П лан б ы в шего пруда № 119 к-за и м. Хру ще ва Г руш еват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 9, 1946 р.
План входить до частини проектного завда ння зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. М. С. Хрущова поблизу с. Семенівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 424х288 мм

Сергіївк а, с. Апо ст ол івськ о го р- ну Д н іпр оп етро всько ї об л.
830. П лан уз ла сооруже н и й Мало го Се ргее вс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 127, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків), бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Кривий Ріг). На плані
позначено контури греблі Малого Сергіївського вдсх на р. В’язовок, запроектованого у рамках одного
з
варіантів
проекту.
Створ
греблі
планувалося
влаштувати
поблизу
с. Сергіївка
Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь нач. бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя
інженер С. М. Співаков, керівник проекту Д. П. Давидов.
Світлокопія; 1:50 000; 345х223 мм
831. П лан уз ла сооруже н и й Боль шого Сер гее вс кого в- ща
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 26, арк. 165, 1939 р.
План входить до уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання стоку р. Саксагань для
захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект (м. Харків), бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м. Кривий Ріг). На плані
позначено контури греблі Великого Сергіївського вдсх на р. В’язовок, запроектованого у рамках
одного
з
варіантів
проекту.
Створ
греблі
планувалося
влаштувати
поблизу
с. Сергіївка
Дніпропетровської обл. У складанні документа брали участь нач. бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя
інженер С. М. Співаков, керівник проекту Д. П. Давидов.
Світлокопія; 1:50 000; 347х226 мм
832. П лан п лот и н ы Ма лого Се рге евс кого водох ран и ли ща
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 27, арк. 19, 1939 р.
План входить до альбому креслеників уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання
стоку р. Саксагань для захисту залізорудних ви робок. Документ складено працівниками Українського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків), бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м.
Харків).
На
плані
позначено
контури
греблі
Малого
Сергіївського
вдсх
на р.
В’язовок,
запроектованого у рамках одного з варіантів проекту. Створ греблі планувалося влаштувати поблизу
с. Сергіївка Дніпропетровської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1126х764 мм
833. П лан п лот и н ы Боль шо го Се ргее вс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 27, арк. 28, 1939 р.
План входить до альбому креслеників уточненої робочої гіпотези 1939 р. проекту зарегулювання
стоку р. Саксагань для захисту залізорудних виробок. Документ складено працівниками Українського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків), бюро об’єктів Донбасу і Криворіжжя (м.
Харків). На плані позначено контури греблі Великого Сергіївського вдсх на р. В’язовок,
запроектованого у рамках одного з варіантів проекту. Створ греблі планувалося влаштувати поблизу
с. Сергіївка Дніпропетровської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1126х740 мм

Сло в’ ян ка , с- щ е Ап осто лівсько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
834. Пос. Слав я нка Н и ко польс кого р-на Д не п роп ет ровс ко й обл. Сх е ма зем ле пол ьзован ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 518, арк. 26, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 440 дворових господарств сща Слов’янка
Нікопольського (тепер Апостолівського) рну Дніпропетровської обл. через підтоплення перенесено на
іншу ділянку. Документ є планом землекористування сща Слов’янка. У складанні документа брали
участь керівник проектної майстерні В. Євдокімова, ГІП А. Маковеєв, архітектор В. Апостолов.
Світлокопія; 1:25 000; 740х580 мм
835. Посе ло к С лавя н ка Н ико по льс кого р - на Д не про пет ро вс кой об л. Схе ма досе ляе м ых т е рр ит ор и й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 518, арк. 72, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 29 дворових господарства сща Слов’янка
Нікопольського (тепер Апостолівського) рну Дніпропетровської обл. через підтоплення перенесено на
іншу ділянку. Документ є оглядовим планом сща, на якому позначено межі з атоплення, місце
розташування нових будівель. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні
В. Євдокімова, ГІП А. Маковеєв, архітектор В. Апостолов.
Світлокопія; 1:5 000; 580х890 мм

Сул иц ьк е, с. Н іко по л ьсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл.
836. Сул и цкое Н и ко поль ско го р- на Дн еп ро пет ров ско й обл. П ла н с ъе м ки поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 47, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Сулицьке Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якому

позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. Я. Кислий.
Світлокопія; 1:5 000; 585х290 мм

Су ха нівка , с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
837. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 52 в колхозе “Че рво н и й ко лос” Пят ихат ского р - на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 52, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Суха в колгоспі “Червоний колос” поблизу с. Суханівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 968х296 мм

Та ра сівк а, с. Т о ма ківсько го р- н у Дн іп ро п етр о вськ ої о бл.
838. По чве н ная карт а оро шае мого у част ка колхоза и м. Ле н и на То ма ковс кого р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 543, арк. 102, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
ґрунтів
ділянки
колгоспу
ім. В. І. Леніна, розташованої поблизу с. Тарасівка Томаківського рну Дніпропетровської обл. У
складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженер А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:10 000; 275х355 мм
839. П лан рас поло же н ия орошае мого участ ка по с. -х арт ел и и м. Ле ни на Ве рхне- Та расовс кого сель совет а, Тома ковс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 543, арк. 103, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками проектної контори при Дніпропетровському обласному управлінні сільського господарства
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгоспу ім. В. І. Леніна,
розташованої поблизу с. Тарасівка Томаківського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося
влаштувати штучне зрошення. У складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, інженерпроектувальник А. Оренштейн.
Світлокопія; 1:10 000; 420х600 мм
840. Тарасо вка Н и ко польс кого р- на. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 67, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Тарасівка Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, старш. інженер
Є. Є. Колбасьєв.
Світлокопія; 1:5 000; 635х295 мм
841. Ве рхне- Та расов ка То ма ковс ко го р-на Д не п роп ет ровс ко й обл. П лан с ъ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 72, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з відбивання зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Тарасівка Томаківського рну Дніпропетровської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. І. Цвік.
Світлокопія; 1:5 000; 820х285 мм

Т епл івка, с. Кри ни ча н сько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
842. П лан сущ ест ву ю щего пру да № 95 в колхозе и м. Ле н и на Т еп ловс кого с ель совет а Щ орс кого р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 34, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Довга в колгоспі ім. В. І. Леніна у с. Теплівка Щорського
(тепер Криничанського) рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками
площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 882х300 мм
843. П лан № 96 су щест ву ю ще го п руда в колхозе и м. Ле н и на Т еп ловс кого с ель совет а Щ орс кого р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 35, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Довга в колгоспі ім. В. І. Леніна поблизу с. Теплівка

Щорського (тепер Криничанського) рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості,
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 950х558 мм

Ц и во ки , с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
844. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 118 в колхозе и м. Ш м и дт а Г руш еват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 8, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р.
Демурина
поблизу
с. Цивоки
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 410х285 мм
845. П лан б ы в шего пруда № 125 ко лхоза и м. Ко м и нт ер на Г ру шеват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, ар к. 15, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. Комінтерну поблизу с. Цивоки
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 530х299 мм
846. П лан б ы в шего пруда № 126 в ко лхозе и м. Ст ал и на Сав ровс кого се льсо вет а Пят ихат с кого р -на Д не про пет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 16, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р.
Демурина
поблизу
с. Цивоки
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, та блицями і графіками площ та обсягів
ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 482х300 мм
847. П лан б ы в шего пруда № 127 ко лхоза и м. Ст ал и на Сав ровс кого с ел ьсовет а Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 17, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Криничувата в колгоспі ім. Й. В. Сталіна поблизу с. Цивоки
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 440х285 мм
848. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 120 в колхозе и м. Ш м и дт а Г руш еват с кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 10, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. Шмідта поблизу с. Цивоки П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 490х293 мм
849. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 121 ко лхоза и м. Ш м идт а Г ру шеват с кого се льсо вет а Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 11, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. Шмідта поблизу с. Цивоки П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графік ами площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 580х302 мм
850. П лан сущ ест вовав ш его п руда №122 колхоза и м. Ш м и дт а Г руш еват с кого се льсовет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 12, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. Шмідта поблизу с. Цивоки П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 565х302 мм
851. П лан б ы в шего пруда № 123 в ко лхозе и м. Ш м и дт а Г руш еват с кого се льсовет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 78, арк. 13, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Демурина в колгоспі ім. Шмідта поблизу с. Цивоки П’ятихатського
рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:1 000; 484х300 мм

Чер во ни й Яр, с. П’ яти ха тсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
852. П лан п руда №76 в колхозе “ Нов ы й х либо роб” Д руж но - Наде жди нс кого с ель совет а Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 15, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Липова в колгоспі “Новий хлібороб” поблизу с. Червоний Яр
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 942х300 мм
853. П лан п руда №77 в колхозе “ Нов ы й х либ о роб” Д руж но - Наде жде нс кого се льсовет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 16, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвячений місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Липова в колгоспі “Новий хлібороб” у 1,2 км від с. Червоний
Яр П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ
та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 936х301 мм
854. П лан № 78. Пруд в ко лхозе “Но в ы й хл ибороб” Дру ж но -Наде жде нс кого се льсо вет а Пят ихат ского р -на Д не п ропет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 17, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Липова в колгоспі “Новий хлібороб” в 1 км від с. Червоний Яр
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 843х298 мм
855. П лан №79 сущест ву ю ще го п руда в ко лхозе “Нов ы й хлибо роб” Д руж но - Наде жде нс кого се льсовет а Пят ихат ско го р - на
Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 77, арк. 18, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Липова в колгоспі “Новий хлібороб” поблизу с. Червоний Яр
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 960х570 мм

Чи ст оп іл ь , с. П ’ ят их ат ськ о го р- ну Дн іп ро петр о всько ї об л.
856. П лан п руда №17 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 17, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Глиняна в колгоспі ім. Й. В. Сталіна у 2 км від с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 513х350 мм
857. П лан п руда №18 в колхозе и м. Ст ал и на Пят ихат ско го р - на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 18, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Глиняна в колгоспі ім. Й. В. Сталіна полизу с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 468х330 мм
858. П лан п руда №19 в колхозе “К рас ная Н ива” Чи ст опол ьс кого се льсов ет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ровс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 19, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Комісарівка в колгоспі “Червона нива” у с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 462х430 мм
859. П лан п руда №20 в колхозе “Ч ер вона н ива” Пят ихат ского р- на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 20, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Комісарівка в колгоспі “Червона нива” поблизу с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіки площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 456х340 мм

860. П лан п руда №21 в колхозе “К рас ная Н ива” Пят ихат с кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 21, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Шарова в колгоспі “Червона нива” у с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 680х382 мм
861. П лан п руда №22 в колхозе “К рас ная Н ива” Пят ихат с кого р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 22, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на бал. Шарова в колгоспі “Червона нива” у 2 км від с. Чистопіль
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 340х460 мм

Ш евченк о ве, с- щ е Ніко по л ьсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
Ш ев че н ковс к и й ка рье р. Т рест “ Ни ко поль - Ма рга не ц”. Д не п роп ет ровс к и й сов нархоз. Карт а изонапо ров надрудно го
водонос ного го ризо нт а. П ла н
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 14, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). Шевченківський
кар’єр розташовано поблизу сща Шевченкове Нікопольського рну Дніпропетровської обл. На плані
кар’єру позначено контури розповсюдження підземних вод, які проходять над пластами руди, надано
відомості щодо потужності цих горизонтів. У складанні документа брали участь інженери В. І.
Воловик, В. Я. Вовчанський, В. І. Максименко.
Калька, туш; 1:5 000; 875х630 мм
863. Н и копо льс к и й ма рга н цево руд н ы й бассей н. Севе ро -западна я част ь. П лан пове рх ност и с рас поло же ни е м разведа нн ы х
гид рогео лог иче ск их и и н же нер но -г еолог и чес к их с кваж и н
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 10, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). Шевченківський
кар’єр розташовано поблизу сща Шевченкове Нікопольського рну Дніпропетровської обл. На плані
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченківській, Запорізькій і
Богданівській кар’єри) позначено розвідувальні свердловини, пробурені підчас гідрогеологічних і
інженерногеологічних
досліджень
1948–1956 рр.
План
розроблено
за
матеріалами
Українського
геологорозвідувального тресту Нікопольської геологорозвідувальної партії. У складанні документа
брали участь інженери В. І. Воловик, Н. А. Воробйов.
Калька, туш; 1:10 000; 1143х820 мм
864. Н и копо льс к и й мар ган це воруд н ы й бассей н. Се веро -за падная част ь. Карт а ги псо мет р и и водоупо ра н иж неса р мат ско го
водонос ного го ризо нт а
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 11, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). На карті
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченківській, Запорізькій і
Богданівській кар’єри) позначено контури розповсюдження підземних вод у пісках нижнього сармату.
Нижньосарматський водоносний горизонт розповсюджений на всій площі запроектованого Шевченківського
кар’єру, за виключенням південно східної частини. Карту розроблено за матеріалами Українського
геологорозвідувального тресту Нікопольської геологорозвідувальної партії. У складанні документа
брали участь інженери В. І. Воловик, В. Я. Вовчанський, В. І. Максименко.
Калька, туш; 1:10 000; 1150х820 мм
865. Н и копо льс к и й марга н цево рудн ы й бассей н. Севе ро -запад ная част ь бассе й на. Пла н изомо щ ност е й ни жн есар мат с кого пес чано го
слоя (N, S2m1)”
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 12, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). На карті
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченк івській, Запорізькій і
Богданівській кар’єри) позначено контури розповсюдження пісків і піщаністих глин відкладень
нижнього сармату. План розроблено за матеріалами Українського геологорозвідувального тресту
Нікопольської геологорозвідувальної партії. У складанні документа брали участь інженери В. І.
Воловик, В. Я. Вовчанський, В. І. Максименко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 1180х820 мм
866. Н и копо льс к и й мар ган це воруд н ы й бассе й н. Севе ро -западна я част ь бассе й на. Пла н рас прост ра не н ия под рудн ых от ложе н и й и
ги псо мет ри и поч в ы руд ного пласт а
Ф. Р8, к. 1124, оп. 3, од. зб. 13, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання будівництва Шевченківського кар’єру з видобутку марганцевої
руди тресту НікопольМарганець, розробленого працівниками ДПІ Укрдіпрошахт (м. Київ). На плані
північнозахідної частини Нікопольського марганцевого басейну (Шевченківській, Запорізькій і
862.

Богданівській кар’єри) позначено контури розповсюдження підрудних відкладень, надано відомості щодо
складу і потужності. План розроблено за матеріалами Українського геологорозвідувального тресту
Нікопольської геологорозвідувальної партії. У складанні документа брали участь інженери В. І.
Воловик, В. Я. Вовчанський, В. І. Максименко.
Калька, туш; 1:10 000; 1130х827 мм

Ш ол ох о ве, с. Ніко по л ьсько го р -н у Д ніпр оп ет ро вськ о ї о бл .
867. По чве н ная карт а оро шае мого у част ка к-за и м. Б. Х ме ль н иц кого Н и ко поль ско го р- на Дн еп роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 539, арк. 13, 1955 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками
проектної
контори
при
Дніпропетровському
обласному
управлінні
сіл.
госп.
Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ).
Документ
є
планом
ґрунтів
ділянки
колгоспу
ім. Б. Хмельницького, розташованої поблизу с. Шолохове Нікопольського рну Дніпропетровської обл. У
складанні документа брали участь ГІП С. Коливошко, агрономґрунтознавець Стройновський.
Світлокопія; 1:5 000; 480х380 мм
868. К прое кт у орош ен ия участ ка в колхозе и м. Б. Х мел ьн и ц кого Шо лоховс кого сельсо вет а Н и копо льс кого р - на
Д не про пет ровс кой об л. Пла н уча ст ка оро ше н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 539, арк. 113, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
меліоративних заходів у рні Каховського вдсх в межах Дніпропетровської обл. Цю проблему розроблено
працівниками Проектної контори Дніпропетровського обласного управління сіл. госп. Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ). Документ є планом ділянки колгос пу ім. Б. Хмельницького, розташованої поблизу
с. Шолохове Нікопольського рну Дніпропетровської обл., на якій передбачалося влаштувати штучне
зрошення. ГІП С. Коливошко.
Світлокопія; 1:5 000; 600х755 мм

Як о вл івк а, с. П ’ ят и хат сько го р -н у Дн іпро п етр о вськ ої о бл.
869. П лан п руда №27 в колхозе “ Ш л ях соці алі зму” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 27, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р. Жовта
в
колгоспі
“Шлях
соціалізму”
у
с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 598х340 мм
870. П лан п руда №28 в колхозе “ Ш л ях соці алі зму” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 28, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Шлях соціалізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 490х330 мм
871. П лан п руда №29 в колхозе “ Ш л ях соці алі зму” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 29, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Шлях соціалізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, графіками площ та
обсягів ставка.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 500х360 мм
872. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 40 в колхозе “ Ш лях соці алі зму” Пят ихат ского р -на Д не п роп ет ровс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 40, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури
ставка,
розташованого
на р. Жовта
в
колгоспі
“Шлях
соціалізму”
у
с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 656х298 мм
873. П лан сущ ест вовав ш его п руда №41 в совхозе “Заря ко м му низ ма” Пят ихат ско го р - на Дн еп ро пет ров ско й обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 41, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Зоря комунізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 870х300 мм

874. П лан сущ ест ву ю щего пруда № 42 в совхозе “Зар я Ко м му н изма” П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 42, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Зоря комунізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 940х295 мм
875. П лан п руда №43 в колхозе “ Ш л ях соці алі зму” Я ков ле вс кого се льсовет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 43, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Шлях соціалізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 736х294 мм
876. П лан п руда №44 в колхозе “ Ш л ях соці алі зму” Я ков ле вс кого се льсовет а П ят ихат с кого р - на Д не про пет ро вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 76, арк. 44, 1946 р.
План входить до частини проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань, присвяченої місцевим
ставкам. Документ складено працівниками Харківської обласної контори Укрводбуд. На плані позначено
контури ставка, розташованого на р. Жовта в колгоспі “Шлях соціалізму” поблизу с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл. План доповнено профілями місцевості, таблицями і
графіками площ та обсягів ставка.
Світлокопія; 1:2 000; 870х300 мм
877. Разработ ка м ест орожд ен и я марга н цев ых руд шахт ы №1 Гру ше вс кого участ ка Воро ш ило вс кого рудоуправ ле н ия т рест а
“Н и копо ль- Мар ган ец”. П рое кт ное задан ие. Изо ли н и и мо щност и руд ного пла ст а
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 17, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ марганцевих руд тресту Нікополь Марганець на
шахті №1 Грушівської ділянки рудоуправління ім. Ворошилова, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків).
Грушівське
родовище
розташовано
поблизу
с. Яковлівка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл., у східній частині Нікопольського марганцевого родовища. На плані надано
відомості щодо потужності рудного пласта у межах шахтного поля шахти №1.
Калька, туш; 1:2 000; 520х395 мм
878. Разработ ка м ест орожд ен и я марга н цев ых руд шахт ы №1 Гру ше вс кого участ ка Воро ш ило вс кого рудоуправ ле н ия т рест а
“Н и копо ль- Мар ган ец”. П рое кт ное задан ие. Г ип сом ет р ия поч в ы руд ного пласт а
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 18, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ марганцевих руд тресту Нікополь Марганець на
шахті №1 Грушівської ділянки рудоуправління ім . Ворошилова, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків).
Грушівське
родовище
розташовано
поблизу
с. Яковлівка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл., у східній частині Нікопольського марганцевого родовища. На плані надано
відомості щодо перепаду рівня залягання ґрунтів пласта у межах шахтного поля шахти №1.
Калька, туш; 1:2 000; 600х405 мм
879. Разработ ка м ест орожд ен и я марга н цев ых руд шахт ы №1 Гру ше вс кого участ ка Воро ш ило вс кого рудоуправ ле н ия т р ест а
“Н и копо ль- Мар ган ец”. П рое кт ное задан ие. П ла н к подс чет у запасов
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 19, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ марганцевих руд тресту Нікополь Марганець на
шахті
№1
Грушівської
ділянки
рудоуправління
ім. К. Є. Ворошилова,
складеного
працівниками
Державного союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової,
хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда
(м. Харків). Грушівське родовище розташовано у 3 км на північ від с. Яковлівка П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл., у східній частині Нікопольського марганцевого родовища. На плані надано
відомості щодо потенційної потужності рудного пласта (вміст марганцю у сирій та збагаченій руді) у
межах шахтного поля шахти №1.
Калька, туш; 1:2 000; 587х422 мм

Ш ахт а №1 Г руш евс кого уч-ка Во ро ши ловс кого рудоуп рав ле н ия т рест а “Н ико по ль - Мар гане ц” Гла вруда М и н ист ер ст ва
чер но й мет алу рг и и СС СР. П рое кт ное задан ие. С ит уац ион н ы й пла н, пла н подъезд ного пут и и авт одорог и
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 24, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ марганцевих руд тресту Нікополь Марганець на
шахті
№1
Грушівської
ділянки
рудоуправління
ім. К. Є. Ворошилова,
складеного
працівниками
Державного союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової,
хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда
(м.
Харків).
Грушівське
родовище
розташоване
поблизу
с. Яковлівка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл., у східній частині Нікопольського марганцевого родовища. Документ є
генеральним планом родовища із позначенням наявних і запроектованих будіве ль, автомобільних і
залізничних шляхів.
Калька, туш, кольорова туш; 1:10 000; 933х605 мм
881. Ш ахт а №1 Груш евс кого участ ка Воро ш илов ско го рудоуп рав ле ни я т рест а “Н ико пол ь - Марга не ц” Глав руда М и н ист ер ст ва
чер но й мет алу рг и и СС СР. П рое кт ное задан ие. Ге н пла н п ро м пло щ ад ки
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 25, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання розробки родовищ марганцевих руд тресту Нікополь Марганець на
шахті №1 Грушівської ділянки рудоуправління ім. Ворошилова, складеного працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової
промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового шпату Південдіпроруда (м.
Харків).
Грушівське
родовище
розташовано
поблизу
с. Яковлівка
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл. Документ є генеральним планом ділянки шахти №1 із позначенням наявних і
запроектованих будівель, споруд, автомобільних та залізничних шляхів.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1240х640 мм
882. Гру шев ск и й руд н и к №2 с обогат ит ел ьно й фабр и ко й шахт ы № 9/ 10. Ген пла н про м п лощад к и шахт ы
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 680, арк. 1 2, 1961 р.
План входить до робочих креслеників проекту освоєння Грушівського рудника тресту Нікополь Марганець,
складених працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств залізорудної,
марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини і плавикового
шпату
Південдіпроруда
(м.
Харків).
Грушевське
родовище
розташоване
поблизу
с. Яковлівка
П’ятихатського рну Дніпропетровської обл., у східній частині Нікопольського марганцевого родовища.
Документ є генеральним планом родовища із позначенням наявних і запроектованих будівель,
автомобільних і залізничних шляхів.
Світлокопія; 1:500; 2550х705 мм, 1370х825 мм
883. Гру шев ск и й рудн и к. Трест “Н и ко поль - Ма рга не ц”. Дн еп ро пет ров ск и й совна рхоз. Реко нст ру к ц ия шахт ы №1. П рое кт но е
задан ие. Ги псо мет р ия почв ы руд ного пласт а
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 32, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції шахти №1 Грушівського рудника тресту НікопольМарганець, складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини
і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків ). На плані надано відомості щодо перепадів рівня
залягання ґрунтів пласта у межах шахтного поля шахти №1 і на додатковій ділянці, призначеній для
реалізації заходів реконструкції.
Калька, туш; 1:2 000; 854х770 мм
884. Гру шев ск и й рудн и к. Трест “Н и ко поль - Ма рга не ц”. Дн еп ро пет ров ск и й совна рхоз. Реко нст ру к ц ия шахт ы №1. П рое кт но е
задан ие. П лан подс чет а запасов
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 33, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції шахти №1 Грушівського рудника тресту “НікопольМарганець”, складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини
і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані надано відомості щодо потенційної
потужності рудного пласта (вміст марганцю у сирій та збагаченій руді), щодо кількості запасів руди
різної категорії після розширення шахтного поля шахти №1.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 828х755 мм
885. Гру шев ск и й рудн и к. Трест “Н и ко поль - Ма рга не ц”. Дн еп ро пет ров ск и й совна рхоз. Реко нст ру к ц ия шахт ы №1. П рое кт но е
задан ие. П лан изо мо щност е й рудно го п ласт а
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 34, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції шахти №1 Грушівського рудника тресту Нікополь Марганець, складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини
і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані надано відомості щодо потенційної
потужності рудного пласта після розширення шахтного поля шахти №1.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 800х770 мм
886. Гру шев ск и й рудн и к. Трест “Н и ко поль - Ма рга не ц”. Дн еп ро пет ров ск и й совна рхоз. Реко нст ру к ц ия шахт ы №1. П рое кт но е
задан ие. Изол и н и и содер жан и я марга н ца в с ы рой руде
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 35, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції шахти №1 Грушівського рудника тресту Нікополь Марганець, складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини
880.

і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків). На плані надано відомості щодо вмісту марганцю у
сирій руді після розширення шахтного поля шахти №1.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 840х775 мм
887. Ш ахт а №1 Гру шевс к и й рудни к т рест а “Н и ко поль - Ма рга не ц”. Д не п роп ет ровс кого совна рхоза. П рое кт ное задан ие. Ге нп ла н
про м п лощад к и шахт ы с на кло н н ы м ст во ло м 1 вар иа нт (1 подва риа нт – ре ко ме ндуе м ы й)
Ф. Р124, к. 1168, оп. 1, од. зб. 56, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції шахти №1 Грушівського рудника тресту Нікополь Марганець, складеного працівниками Державного союзного Інституту з проектування підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової, хромітової промисловості і промисловості вогнетривкої сировини
і плавикового шпату Південдіпроруда (м. Харків ). Документ є одним з варіантів генерального плану
ділянки шахти №1 із позначенням наявних і запроектованих до будівництва або реконструкції будівель,
споруд, автомобільних і залізничних шляхів.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1761х775 мм

Д он ец ька о бл.
888. Схе ма эле кт ро снаб же ни я на сосн ых ст ан ц ий
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 1, арк. 52, 1941 р.
Карта входить до проектного завдання господарчо питного і техн. водопостачаня Чистяково Сніжнянського
промислового рну Донецької обл., розробленого працівниками Харківського відділення Всесоюзного
тресту Водоканалпроект. На схематичній карті Донецької обл. позначено електростанції та лінії
електропередач, завдяки яким заплановано здійснювати енергопостачання місцевих насосних ст.
водогонів. У складанні документа брали участь керівник проекту І. І. Грабовський, інженер
С. С. Іонтов.
Світлокопія; 1:200 000; 305х207 мм
889. П лан бас се йна р. Казе нн ы й То ре ц и сх е ма рас поло же ни я г идросоо руже н и й
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 5, арк. 4, 1940 р.
Карта
входить
до
пояснювальної
записки
щодо
сучасного
стану
водного
господарства
у
басейні р. Казенний
Торець,
складеної
для
проектного
завдання
господарчопитного
і
техн.
водопостачаня ЧистяковоСніжнянського промислового рну Донецької обл. працівниками Харківського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На схематичній карті русла р. Казенний Торець
(основного джерела водопостачання рну у середині ХХ ст.) позначено наявні та запроектовані вдсх,
руслові греблі та насосні ст. водогонів. У складанні документа брали участь керівник проекту В. Л.
Булах, старш. інженер А. Катков.
Світлокопія; 1350 000; 405х405 мм
890. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на р. Казен н ы й Тор ец
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 13, обкл. зв., 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з
чотирьох
частин:
адміністративної,
геологічної,
гідрографічної
і
гідрологічної
карт
басейну р. Казенний Торець у межах Донецької обл. У складанні документа брали участь керівник ген.
схеми В. Л. Булах, старш. інженер А. Катков.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 163х202 мм
891. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей нов ре к М иуса и Кр ы н к и
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 18, обкл. зв., 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з
шести частин: адміністративної, геологічної, гідрографічної і гідрологічної, гіпсометричної карт і
водогосподарської схеми басейнів р. Міус та р. Кринка у межах Донецької обл. У складанні документа
брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, старш. інженер Н. Єрохін.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 157х200 мм
892. Глубок и й в вод Дн еп ра в До нбасс. Ст а ли но - Ма кеев ск и й участ о к
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 51, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу , розробленої для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті Донецької обл. позначено
трасу водоканалу Дніпро – Донбас, наявні та запроектовані греблі та вдсх, шлюзи і порти, а також
площі зрошення.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1540х605 мм
893. Водохозяйст ве нна я схе ма в бассе й не р. Казе нн ы й Тор ец
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 115, арк. 1, б. р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті позначено межі
басейну р. Казенний Торець на території Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:126 000; 635х875 мм

894. Водна я маг ист ра ль До нбасс – К ри воро жье. Г лубок и й в вод в Донбасс. Ст ал и но - Маке евс к и й узел
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 107, 1936 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки робочої гіпотези проекту “Проблема Великого
Дніпра”, складеної працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект.
Одним з питань, розглянутих у проекті, була проблема водопостачання Донбасу. На карті
Донецької обл. позначено трасу запроектованого водного шляху Донбас – Дніпро – Криворіжжя, основні
видобуткові підприємства, а також сільськогосподарські території, які передбачалося зрошувати.
Фото; б. м-бу; 167х120 мм
895. Ис по льзован ие шахт н ых вод на оро ше ни е в До нец ко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 3, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено господарства
Донецької обл., на території яких у 1960 ті роки використовувалися для зрошення шахтні стічні води.
Документ складено інженером Л. Шарудою.
Калька, туш; б. м-бу; 310х418 мм
896. Карт а по чве н ного пок рова До не ц кой обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 5, арк. 31, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо
номенклатури і механічного складу ґрунтів території Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:750 000; 287х520 мм
897. Водохра ни л и ща Доне ц ко й обл. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 18, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На геологічній карті північної частини
Донецької обл. позначено основні вдсх (Бицьке, Веселовське, Маячківське), а також наявні та
запроектовані шахтні поля. Основою для карти стали матеріали Головгеології УРСР.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 390х286 мм
898. Водохра ни л и ща Доне ц ко й обл. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 19, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На геологічній карті південної частини
Донецької обл. позначено основні вдсх (Артемівське, Миколаївське , Підгороднянське, Павлопольське,
Сухоялинське), а також наявні та запроектовані шахтні поля.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 390х286 мм
899. Схе ма ка нал изац и и До не цко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 12, арк. 145, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Донецької обл. позначено
каналізаційні споруди штучного та природного очищення (наявні та запроектовані на той час), а також
нитки напірного і самопливного трубопроводів. Карту доповнено таблицею відомостей щодо потужності
очисних споруд промислових рнів регіону.
Світлокопія; б. м-бу; 870х970
900. Схе ма м ел иорат ив н ых ме роп р ият ий в Дон ец ко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 104 а, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Донецької обл. позначено межі
меліоративних систем територій, на яких передбачається штучне зрошування.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 305х287 мм
901. Схе мка рт а агро лесо ме л иорат и в н ых и п рот ивоэ розио н н ых меро п ри ят и й ( До не цка я обл.)
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 17, арк. 2, 1963 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання і охорони
водних ресурсів Донбасу, розробленої працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект
(м. Харків). Документ складено в рамках проекту схеми комплексного використання й охорони водних
ресурсів Донбасу та лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Донецької обл. позначено запроектовані захисні лісонасадження, а також межі зелених зон міст
та сщ.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 965х1500 мм

902. Регул и рован ие рус ла р. Казе н н ы й То ре ц. Пла н ре ки
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 24, арк. 74, 1961 р.
План входить до частини проекту комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій вивчаються питання боротьби з повенями на території
Донбасу. Документ розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є планом русла р. Казенний Торець, яка знаходиться
у північній частині Донецької обл. План доповнено поясненнями щодо організації робіт з розчищення
дна річки, а також рекомендаціями щодо робіт, спрямованих на боротьбу з повенями. У складанні
документа брали участь ГІП О. П. Паскаль, інженер Муромкіна.
Світлокопія; 1:50 000; 1054х587 мм
903. До не ц кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 187, 1962 р.
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ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою Донецької обл., яка входила до ДонецькоПридніпровського екон. рну. У
складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 235х295 мм
904. Схе ма оро ше ни я Дон ец ко й обл. П ло щади су ще ст ву ю щего оро ше н ия
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 89, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому аналізується стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і
Дніпропетровській обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено об’єкти водного
господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо), наявні у Донецькій обл. у 1960ті роки
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 1005х1740 мм
905. До не ц кая обл. Со вре м ен ное со ст оян ие об ъе кт ов вод ного хозяй ст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 100, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому аналізується стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і
Дніпропетровській областях. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено об’єкти водного
господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо), наявні у Донецькій обл. у 1960ті роки
Світлокопія, г уаш; 1:300 000; 790х970 мм
906. До не ц кая обл. П лощад и оро ше н ия на 1970 год
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 22, арк. 73, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
аналізується стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецький і Дніпропетровській
областях. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено зрошувальні системи Донецької обл. (із
постачанням води з підземних або наземних джерел і стічних вод), будівництво яких заплановано у
1970 р.
Світлокопія, кольорові олівці, туш; 1:300 000; 832х1004 мм
907. До не ц кая обл. Схе ма раз ме ще ни я нам ечае м ых к ст роит е льст ву на 1964 – 1965 орошае м ых участ ков в колхозах и совхозах
левобе реж но й ча ст и обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 25, арк. 24, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчаються питання щодо будівництва ділянок, що зрошуються, колгоспів і радгоспів
Донецької обл. Схему розроблено працівниками Українсь кого відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено рни Донецької обл., у яких у
1960х роках передбачалося влаштувати зрошувані ділянки. У складанні документа брали участь керівник
інж. групи М. П. Єлагіна, старш. інженер Н. Д. Пятуніна, інженер Є. В. Обухов.
Типог рафський друк; 1:300 000; 380х545 мм
908. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой СС Р. Развит ие водохозяй ст ве нн ы х
ме роп р ият ий До не ц ко й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 35, арк. 40, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використан ня водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
зведено загальні технікоекономічні показники з цього питання для Донецької обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено наявні і запроектовані у Донецькій обл. об’єкти водного
господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо).
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 858х942 мм
909. Ст ал ин ск и й э коно м и чес к ий р- н. Схе мат и чес ка я г идрогео лог и чес кая карт а ос нов н ых водоно сн ых гор изонт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 24, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука

(м. Харків). Карта знайомить з літологією та геологічним віком основних порід, що містять підземні
води території Донецької обл. Документ розроблено за матеріалами Українського геологічного
управління. У складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш; 1:750 000; 766х654 мм
910. П лан от вода зе ме ль под сооруж ен и я водоснаб же н ия Ма кеев ско го п ро мра йона
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 28, арк. 26, 1962 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель для робочого проекту водопостачання
Макіївського промислового рну каналом Сіверський донець–Донбас. Проект розроблено працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Серед гідротехнічних споруд
запроектовано резервне вдсх на бал. Широкій, відсічне вдсх, шламонакопичувач, фільтрувальна
станція, основна і резервна насосні ст., водоводи тощо. Документ є планом Макіївського промислового
рну Донецької обл., на якому позначено межі відводу земель для будівництва перелічених об’єктів. У
складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія; 1:5 000; 1440х775 мм
911. Водос набже н ие Ма кеев ско го п ро м. р - на. Водо про водн ы е со оружен и я. Ген пла н участ ка ст роит е льст ва сооруже н и й с гран и ца м и
от чужде ни й
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 28, арк. 28, 1963 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель для робочого проекту водопостачання
Макіївського промислового рну каналом Сіверський Донець – Донбас. Проект розроблено працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є планом
Макіївського промислового рну Донецької обл., на якому позначено межі земель, відведених для
будівництва запроектованих гідротехнічних споруд, а також межі відчуження земель для організації
захисної сан. зони. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, нач. від. вдсх
П. Ф. Чуйко.
Світлокопія; 1:5 000; 1260х580 мм
912. Карт а р. Сухо й Вол новах и и р. Мок ро й Во л новахи с на нес ен ие м гид ро мет р и чес ко й сет и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 3, арк. 40 а, 1941 р.
Карта входить до звіту про дослідження режиму поверхневого стоку та визначення обсягів підземного
стоку в басейні р. Суха Волноваха та р. Мокра Волноваха, проведені працівниками бюро об’єктів
Донбасу та Криворіжжя Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ складався в рамках проекту ген. схеми водопостачання Донбасу та Криворіжжя. Водні ресурси
означених річок передбачалося використати для водопостачання промислових підприємств м. Донецьк та
м. Макіївка Донецької обл. На схематичній карті басейну цих річок позначено метеорологічні ст. та
водомірні пости на яких проводилися дослідження. У складанні документа брали участь інженери
В. Л. Булах, Б. Ф. Гадзіна, А. М. Перетятько.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:126 000; 370х290 мм
913. Схе мат и чес кая карт а г лав не й ших т е кт он и чес к их эл е ме нт ов Дон ец кого басс ей на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 6, арк. 18, б. р.
Карта входить до матеріалів дослідження інженерногеологічних умов території, якою прямує траса
каналу Дніпро – Донбас, проведених працівниками бюро об’єктів Донбасу та Криворіжжя Українського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною тектонічною
картою території Донецького вугіл. басейну, складеною для ТЕД щодо водопостачання Донбасу.
Калька, туш; 1:500 000; 302х208 мм
914. Карт а мело в ых от ложе н и й Дон ец кого ка нала и его о кра и н
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 6, арк. 21, б. р.
Карта входить до матеріалів дослідження інженерно геологічних умов території, якою прямує траса
каналу Дніпро – Донбас, проведених працівниками бюро об’єктів Донбасу та Криворіжжя Українського
відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є копією карти крейдових
відкладень території Донецького вугіл. басейну, складеної у 1934 р. геологом Д. М. Соболєвим.
Калька, туш; 1:300 000; 152х124 мм
915. Рег ист ра цио н ная карт а раз ме ще н ия водозаборов До не ц ко й обл.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 30, арк. 130, 19 65 р.
Карта входить до матеріалів річного (за 1965 р.) звіту про результати контролю за використанням
підземних вод та їх охороною від вичерпання та забруднення, складеного працівниками Артемівської
комплексної
геологорозвідувальної
експедиції
тресту
Артемгеологія
Головгеології
УРСР
(м. Артемівськ). На карті Донецької обл. позначено розташування водозаборів підземних вод із
затвердженими та незатвердженими обсягами експлуатаційних запасів. Для кожного з водозаборів надано
ведомості щодо кількості свердловин, обсягів фактичного відбору води та рівня водоносного
горизонту. У складанні документа брали участь голов. гідрогеолог Н. С. Подорванов, голов. інженер
А. А. Юдельсон.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 480х739 мм

916. Карт а сбросо в ых п ро м ы шл ен н ых вод
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 30, арк. 131, 1965 р.
Карта входить до матеріалів річного (за 1965 р.) звіту про результати контролю за використанням
підземних вод та їх охороною від вичерпання та забруднення, складеного працівниками Артемівської
комплексної
геологорозвідувальної
експедиції
тресту
Артемгеологія
Головгеології
УРСР
(м. Артемівськ). На карті Донецької обл. позначено місця забруднення підземних вод промисловими та
побутовими стоками зі вказівками на джерело та обсяги забруднень. У складанні документа брали
участь голов. гідрогеолог Н. С. Подорванов, голов. інженер А. А. Юдельсон.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 460х733 мм
917. Це нт ра ль н ы й про м ы ш ле нн ы й р- н. С ист е ма рас по ложе н ия шахт и обогат ит ель н ых фаб ри к. Сущ ест ву ю щее поло же н ие, 1964 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 5, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті Центрального промислового рну
(Єнакіївський і Дзержинський рни Донецької обл.) позначено наявні у 1964 р. межі територій вугіл.
трестів, окремі шахти, збагачувальні фабрики, ставки освітлювачі та шламонакопичувачі. У складанні
документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов. спеціаліст
М. Н. Шендерович, старш. інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 700х394 мм
918. Це нт ра ль н ы й про м ы ш ле нн ы й р- н. С ист е ма рас по ложе н ия шахт и обогат ит ель н ых фаб ри к на 1970 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 9, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті Центрального промислового рну
(Єнакіївський і Дзержинський рни Донецької обл.) позначено межі територій вугіл. трестів, окремі
шахти, збагачувальні фабрики, ставки освітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та запроектовані до
будівництва на 1970 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації
В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і
Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 704х395 мм
919. Це нт ра ль н ы й про м ы ш ле нн ы й р- н. С ист е ма рас по лож е н ия шахт и обогат ит ель н ых фаб ри к на 1975 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 10, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті Центрального промислового рну
(Єнакіївський і Дзержинський рни Донецької обл.) позначено межі територій вугіл. трестів, окремі
шахти, збагачувальні фабрики, ставкиосвітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та та запроектовані до
будівництва на 1975 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації
В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і
Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 700х395 мм
920. Це нт ра ль н ы й про м ы ш ле нн ы й р- н. С ист е ма рас по ложе н ия шахт и обогат ит ель н ых фаб ри к на 1980 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 11, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ). На карті Центрального промислового рну
(Єнакіївський і Дзержинський рни Донецької обл.) позначено межі територій вугіл. трестів, окремі
шахти, збагачувальні фабрики, ставки освітлювачі та шламонакопичувачі, наявні та та запроектовані до
будівництва на 1980 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і каналізації
В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші інженери Н. Є. Скрублевський і
Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 703х390 мм
921. Схе ма водоснаб же н ия А рт е мовс кого про м ы ш ле н ного р - на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 3, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Артемівського промислового рну (Артемівський і Червонолиманський рни Донецької обл.) позначено
наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 800х920 мм
922. Схе ма водоснаб же н ия П рит о р ец кого п ром ы ш ле н ного р-на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 4, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Приторецького промислового рну (Слов’янський і Костянтинівський рни Донецької обл.) позначено
наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 830х887 мм

923. Схе ма водоснаб же н ия К рас ноар ме йс кого про м ы ш ле н ного р - на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 5, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Червоноармійського
промислового
рну
(Червоноармійський,
Селидовський,
Олександрівський
і
Добропільський рни Донецької обл.) позначено наявні та запроектовані водогони технічної та питної
води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 822х1020 мм
924. Схе ма водоснаб же н ия Це нт ра ль ного про м ы ш ле нно го р- на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 6, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Центрального промислового рну (Єнакіївський і Дзержинський рни Донецької обл.) позначено наявні
та запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 1180х535 мм
925. Схе ма водоснаб же н ия До не цко го и Ма кее вс кого п ро мра йо нов
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 7, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
ДонецькоМакіївського промислового рну (Донецький, Авдіївський і Мар’їнський рни Донецької обл.)
позначено наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і
резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 1285х650 мм
926. Схе ма водоснаб же н ия Ч ист яко во -С неж н ян ско го п ро м ы шле н ного р-на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 8, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
ЧистяковоСніжнянського
промислового
рну
(Шахтарський,
Сніжнянський
і
Амвросіївський
рни
Донецької обл.) позначено наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали,
насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 930х850 мм
927. Схе ма водоснаб же н ия Ю жно - До нбасс кого про м ы ш ле н ного ра йона
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 9, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
ПівденноДонбаського
промислового
рну
(Старобешівський,
Волноваський,
Тельшанівський
рни
Донецької обл.) позначено наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали,
насосні ст., вдсх і резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 1270х918 мм
928. Схе ма водоснаб же н ия Жда новс кого п ро м ы шле н ного р -на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 10, 1970 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. (м. Харків). На карті Жданівського
промислового рну (Первомайський і Володарський рни Донецької обл.) позначено наявні та
запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх та резервуари.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 1270х570 мм
929. Схе ма рас поло же ни я водо ме рн ых пост ов мет ео роло ги чес к их ст ан ц и й в бассе й не р. Кал ь миу с, Кал ьч и к, Б ерда и Об ит оч ной
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 21, арк. 67, 1938 р.
Схематична карта входить до робочого проекту Старокримського вдсх на р. Кальчик, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект. На карті Донецької обл.
позначено
водомірні
пости
та
метеорологічні
ст.
на р. Кальміус, р. Кальчик, р. Берда
та р. Обитічна, а також вказано дати заснування цих об’єктів.
Світлокопія; 1:420 000; 205х300 мм
930. Обзор ная схе ма р- на работ
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 386, арк. 14, 1972 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо вивчення інженерно геологічних умов території
Донецької обл. для техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас. Проект складено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є оглядовою картою Донецької обл., якою прямував канал.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:75 000; 183х290 мм
931. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Р еко нст рук ц ия. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 387, арк. 10, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ знайомить із геологічною побудовою території Донецької обл., якою прямує
траса каналу. У складанні карти брали участь керівник сектору інж. геології Л. С. Гінько, голов.
геолог експедиції Олейніков, геолог Мотора.
Калька, туш; 1:200 000; 1260х840 мм

932. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Р еко нст рук ц ия. Ст рукт у рно -т е кт он и чес кая сх е ма
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 387, арк. 11, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ розроблено на базі структурно тектонічної карти Дніпровсько Донецької западини,
складеної у 1963 р. трестом Укргеофізрозвідування Міністерства геології УРСР під керівництвом
М. В. Чирвинської. На схематичній карті позначено великі тектонічні елементи (котловини, зони
складчастості, головна антикліналь) та межі локальних антиклінальних і брахіантиклінальних структур
на території Донецької обл.
Калька, туш; 1:500 000; 615х425 мм
933. Кана л Се вер ск и й До не ц. – До нбасс. Р еко нст рук ц ия. П рог ноз подт оп ле н ия т ер р ит ор ии и о полз нев ых яв ле ни й
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 387, арк. 28, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Канал, призначений для питного і техн. водопостачання центрального і західного рнів
Донбасу, на початку 1970х роках підлягав реконструкції. Схематична карта знайомить з прогнозами
спеціалістів щодо підтоплення та зсувних явищ, які очікуються на території вздовж каналу після
проведення реконструкції.
Калька, туш; б. м-бу; 1000х770 мм
934. Кана л Севе рс ки й До не ц – До нбасс. Реко нст ру к ц ия. Схе мат и чес кая карт а пол езн ых ис ко пае м ых с п рог нозом гор но геолог и чес к их услов и й
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 387, арк. 29, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено родовища корисних копалин (кам’яного вугілля, ртуті, а також різних
видів глини), які розміщуються поблизу траси каналу. Документ складено за матеріалами Донецького
державного Інституту по проектуванню шахт Дондіпрошахт працівниками сектору інж. геології
Л. С. Гінько, Олейніковим, Кауровим.
Калька, туш; б. м-бу; 650х460 мм
935. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Р еко нст рук ц ия. Кана л. Схе ма реко нст рукт ив н ых ме роп р ият ий
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 391, арк. 15, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець–Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Канал, призначений для питного і техн. водопостачання центрального і західного рнів
Донбасу, на початку 1970х роках підлягав реконструкції. Зокрема, передбачалося значно збільшити
потужність насосних ст. На карті траси каналу, який прямує територією Донецької обл., позначено
наявні та запроектовані насосні ст. У складанні проекту брали участь ГІП В. І. Карпенко, нач. від.
гідроенергетичних об’єктів В. І. Бочкарьов.
Світлокопія, акварель; 1:100 000; 387х290 мм
936. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Р еко нст рук ц ия. Кана л. Схе ма реко нст рукт ив н ых ме роп р ият ий
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 401, арк. 20, 1972 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Канал, призначений для питного і техн. водопостачання центрального і західного рнів
Донбасу, на початку 1970х роках підлягав реконструкції. Зокрема, передбачалося значно збільшити
потужність насосних ст. На карті позначено трасу каналу, ділянки із запланованими змінами траси,
наявні та запроектовані технічні споруди (насосні ст., дюкери, ст. підкачки тощо); межі
адміністративних рнів Донецької обл., на території яких знаходиться канал (Слов’янський,
Артемівський, Костянтинівський, Ясинуватський). У складанні проекту брали участь керівник інж.
групи П. Г. Гомозов, інженери А. А. Ларшин, В. М. Сіятовський, Ф. В. Нікулін.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 383х287 мм
937. Д ю ке р че рез р. Казен н ы й Тор ец. Карт а факт и чес кого мат ер иа ла, сов ме ще н ная с карт о й к ров л и ко ре нн ы х по род
Ф. Р3, к. 1377, оп. 18, од. зб. 1159, арк. 1, 1973 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті північної частини Донецької обл., якою через русло р. Казенний Торець прямує
канал, надано відомості щодо геологічного вивчення цієї території.
Калька, туш; 1:500; 1210х610 мм
938. Схе ма рас поло же ни я г ид рост вора и водо мер н ых пост ов
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 68, арк. 45, 1948 р.
Карта входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Лугань, проведені у 1947–1948 рр. для техн.
проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл. Проект розроблено працівниками Південносхідного відділення Державного Всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових
електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). На схематичній карті
частини русла р. Лугань у межах Донецької обл. позначено водомірні пости, на яких проводилися
дослідження. У складанні документа брали участь нач. сектору вишукувань П. Денбновецький, керівник
об’єкту С. Духін, гідролог А. Сем’ян.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 282х337 мм

939. Схе ма же лезн ы х дорог в райо не ГР ЭС
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 55, арк. 41, 1967 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки щодо генерального плану і трансп., яку складено
для проектного завдання розширення і реконструкції Курахівської ДРЕС, розташованої поблизу
м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На карті позначено наявні і запроектовані автомобільні шляхи,
розташовані поблизу ДРЕС.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 372х141 мм
940. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВт До нбасс кая. Схе ма рас поло же н ия ва риа нт ов пло щадо к в р - не г. Арт е мо вс ка
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 3, арк. 3, 1967 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВт, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Підстанція Донбаська
проектувалася як голов. вузол передачі в рамках електромережі на 750 кВ Донбас – Захід із
пропускною спроможністю 3 млн кВт. Для будівництва комплексу підст. розглядалося три варіанти
ділянок поблизу м. Артемівськ і два – поблизу м. Добропілля Донецької обл. Документ є оглядовою
картою рну нового будівництва.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 225х310 мм

Кар ти р- нів До нец ьк о ї о бл.
Ам вро сіївськи й р- н Д он ец ьк ої о бл.
941. Бе лояро вс кое водохра н ил и ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 164, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Білоярівського вдсх на р. Кринка, розташованого у Амвросієвському рні Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 372х355 мм
942. Савост ья новс кое водохран и ли щ е
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 166, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Савостянівського вдсх на р. Савостянівка Амвросіївського рну Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 415х305 мм
943. А мврос ие вс кое водохра н ил и ще. Геоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору плот и н ы и геоло ги че ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 11, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя
Дніпропетровської обл.,
у
якій
вивчаються
інженерно геологічні
умови
означеної
місцевості. Проект розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ складається з геологічної карти Амвросіївського
вдсх на р. Кринка, розташованого в Амвросіївському рні Донецької обл., і геологічного розрізу
створу його греблі. Основою для карти стали матеріали Головгеології УРСР.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 390х286 мм
944. А мврос ие вс кое водохра н ил и ще. Г еоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору и гео лог ич ес кая карт а водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 14, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеного працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є геологічною картою території запроектованого Амвросіївського вдсх на р. Кринка
(Донецька обл.). Карту доповнюють геологічний розріз створу вдсх та таблиця фізико механічних
властивостей ґрунтів.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 430х325 мм
945. А мврос ие вс кое водохра н ил и ще. П ла н узла сооруж ен и й. Разрез ы соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 4, 1965 р.
План входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
ситуаційним планом території запроектованого Амвросіївського вдсх на р. Кринка (Донецька обл.).
План доповнено геологічним розрізом і профілем створу греблі вдсх, таблицею техніко економічних
показників.
Калька, туш; 1:50 000; 880х610 мм

Арт емівськи й р -н Д о нец ьк ої о бл.
946. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на р. Бах мут
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 14, обкл. зв., 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з
шести частин: адміністративної, геологічної, гідрографічної, гідрологічної та гіпсометричної карт,
а також водогосподарської схеми басейну р. Бахмут. У розробці документа брали участь керівник ген.
схеми В. Л. Булах, старш. інженер Артюхович.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 115х155 мм
947. М иро нов ское в- ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 170, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів рі чок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Миронівського вдсх на р. Луганка в Артемівському рні Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 300х340 мм
948. Схе ма рас поло же ни я карье ров нас ы п н ых г рунт ов
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 69, арк. 56, 1948 р.
План входить до звіту про наявні будівельні матеріали, складеного для техн. проекту Миронівської
ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл. Проект розроблено працівниками Південно східного відділення
Державного Всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). На схематичному плані території на
правому березі р. Лугань у Артемівському рні Донецької обл. позначено місця розташування кар’єрів
насипних ґрунтів, сировину яких планувалося використати під час будівництва ДРЕС. У складанні
документа брали участь нач. сектору вишукувань П. Денбновецький, керівник об’єкту С. Духін, геолог
В. Ф. Тонконог.
Світлокопія; б. м-бу; 410х227 мм
949. П лан т расс ы под ъездного же лезнодо рож ного пут и
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 70, арк. 106, 1949 р.
План входить до матеріалів техн. проекту відведення земель Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного Всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом під’їзних залізничних шляхів
Миронівської ДРЕС, розробленого у Харківському відділенні Всесоюзного тресту Промтранспроект. На
плані позначено смуги відчуження траси, межі відведення земель для допоміжних споруд (складів
пального, станційних будівель тощо). У складанні документа брали участь інженери Є. Марченко,
Братусь.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 1703х630 мм
950. М иро нов ск и й посе ло к. Расш и ре ни е вне п ло щадоч н ых сет ей и сооруже н и й водоп ровода. П роект от вода земе ль для и ст оч н ико в
водоснабж ен ия на бал ке С кел евая и водовода
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 83, 1965 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На плані позначено межі
сан. зони джерел водопостачання житлового сща ДРЕС. У складанні документа брали участь голов.
спеціаліст В. І. Обаріус, старш. інженер Л. М. Зайончик, інженер Дудник.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:10 000; 1170х530 мм
951. М иро нов ска я ГР Э С. Подъ ездн ые же лезн ы е дорог и. П лан ст . М и ронов ска я ГР Э С
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 502, арк. 3, 19 53 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є генеральним
планом залізничної ст. Миронівка на під’їзних залізничних шляхах до ДРЕС. У складанні документа
брали участь керівник транспортної групи К. Ткаленко, старш. інженер Н. Дьяченко.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 2140х335 мм

Во лн о ва ськ и й р- н Д он ецьк ої о бл.
952. Реко нст ру к ц ия нагул ьн ых п рудов Дон р ыб ко мби нат а в бал ке Крас ная До л ина. Ге н ера ль н ы й пла н ка скада прудов
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 74, 1969 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки проектної пропозиції щодо повторного використання
води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського відділення
Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд Гідрорибпроект.
У роботі розглянуто питання ведення рибного господарства в умовах недостатнього забезпечення
ресурсами водопостачання, проаналізовано досвід вирощування риби з застосуванням повторного
використання води на прикладах кращих господарств СРСР. Документ є генеральним планом одного з
таких господарств, розташованого на бал. Червона Долина у Волноваському рні Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 830х1020 мм

953. Реко нст ру к ц ия нагул ьн ых п рудов Дон р ыб ко мби нат а в бал ке Крас ная До л ина. Ге нера ль н ы й пла н ка скада прудов
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 2, арк. 1, 1967 р.
Схематична карта входить до проектного завдання реконструкції нагульних ставків Донрибокомбінату на
бал. Червона Долина, розробленого працівниками Українського державного Інститут у по проектуванню
машин, гідротехнічних споруд та підприємств рибного господарства Укрдіпрорибгоспмаш (м. Київ).
Документ є генеральним планом рибогосподарства на р. Червона Волноваського рну Донецької обл. із
позначенням наявних і запроектованих гідротехнічних споруд.
Калька, туш; 1:10 000; 1560х567 мм

Во ло да рськи й р -н Д о нец ьк ої о бл.
954. Грабовс кое водох ран и ли ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 169, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Грабівського вдсх на р. Міус, розташованого у Володарському рні Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 240х250 мм
955. Об щ и й п лан ра йона Ст аро -К р ы мс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 1, арк. 3, 1938 р.
Карта входить до альбому креслеників техн. проекту Старокримського вдсх на р. Кальчик, розробленого
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Вдсх, розташоване у
Володарському рні Донецької обл., призначалося для питного водопостачання міста і техн.
водопостачання маріупольських металургійних заводів. Документ є оглядовою картою Володарського
рну.
Фото; 1:50 000; 205х300 мм
956. Ген ера ль н ы й п ла н сооруж ен и й узла
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 1, арк. 3 зв., 1938 р.
Карта входить до альбому креслеників техн. проекту Старокримського вдсх на р. Кальчик, розробленого
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На плані позначено
запроектовані споруди гідровузла Старкримського вдсх, розташованого у Володарському
рні
Донецької обл.
Фото; 1:500; 564х225 мм
957. П лан зо н ы ст ро гого ре ж и ма Мар иупо льс кого городс кого водо провода из Ст аро - Кр ы мс кого в-ща
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 17, арк. 11, 1938 р.
План входить до матеріалів щодо затоплення територій Старокримським вдсх на р. Кальчик, складених
для техн. проекту цього водного об’єкту. Документ розроблено працівниками Українського центрального
Інституту комунальної гігієни (м. Київ). На плані Володарського рну Донецької обл. позначено межі
зони суворого режиму сан. охорони водних ресурсів вдсх.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 457х440 мм
958. П лан зо н наб л юде ни й и ог ран и че н ий Ма р иупо льс кого го родско го водоп ровода из Ст аро -К р ы мс кого водохра н и ли ща
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 17, арк. 12, 1938 р.
План входить до матеріалів затоплення територій Старокримським вдсх на р. Кальчик, складених для
техн. проекту цього водного об’єкту. Документ розроблено працівниками УНДІ комунальної гігієни (м.
Київ). На плані Володарського рну Донецької обл. позначено зону сан. обмежень вдсх, вказано межі
зони спостереження басейну р. Кальчик.
Світлокопія, олівець; 1:126 000; 620х445 мм
959. В ы коп и ров ка с пла нов колхозов Во лодарс кого р - на До не цко й обл., п р и м ы ка ю щих к Ст аро - Кр ы м ско му водохра ни л и щу,
съе мо к 1936 – 37 года
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 18, арк. 54, 1938 р.
План входить до матеріалів затоплення територій Старокримським вдсх на р. Кальчик, складених для
техн. проекту цього водного об’єкту. Проект розроблено працівниками Харківського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Згідно з проектом вдсх затоплювало 2 хутори та робітниче сще
поблизу м. Маріуполь, а також 3 хутори і 1 село у Володарському рні Донецької обл. На плані
позначено земельні угіддя колгоспів ім. Шевченка і “Червоний партизан”, на території яких
знаходилися означені населені пункти.
Світлокопія; 1:25 000; 657х775 мм
960. Схе ма к подс чет у запасов пес ча ного ка рье ра Ка льч и кст роя
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 30, арк. 19, 1940 р.
Схематична карта входить до звіту про додатковиі вишукування будівельних матеріалів, складеного для
робочого проекту Старокримського вдсх, працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту
Гідроенергопроект. Вивчення запасів піску для будівництва греблі вдсх розпочалося у 1937 р.
працівниками
Донбасводтресту.
У
1939 р.
до
вишукувань
підключилася
геологічна
партія
Гідроенергопроекту. Дослідниками рекомендовано для розробки ділянку, розташовану у Володарському
рні Донецької обл., яка відповідала вимогам будівництва за показниками якості сировини та
наближеності до будівельного майданчика. На плані надано відомості щодо основних характеристик
обраного кар’єру: глибини вскриші, запасів піску, запланованих втрат при відсіві та вимиванні,
вимірів часток сировини тощо. Склав документ геолог Феєрмарк.
Світлокопія; кольорові олівці; б. м-бу; 630х355 мм

961. П лан Ст аро -К р ы мс кого водох ран и ли ща
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 67, арк. 122 124, 1949 р.
План входить до проекту зони сан. охорони Старокримського вдсх на р. Кальчик, складеного
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На плані Володарського
рну Донецької обл. позначено русло р. Кальчик, межі Старокримського вдсх та зону відчуження. У
складанні документа брали участь голов. державний сан. інспектор м. Жданів (тепер м. Маріуполь) Т.
М. Точений і сан. лікар Є. С. Гречанин; консультант проекту – завідувач водного від. Інституту
комунальної гігієни др. мед. наук, проф. В. Г. Соболєв.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 422х985 мм, 520х920 мм, 293х222 мм
962. Ст аро -К р ы мс кое водохра н ил и ще. Схе мат и чес к ий п лан зо н ы ог ран и че ни й
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 67, арк. 125, 1949 р.
План входить до проекту зони сан. охорони Старокримського вдсх на р. Кальчик, складеного
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На плані Володарського
рну Донецької обл. позначено межі зон суворого режиму і обмежень вдсх як джерела водопостачання
м. Маріуполь. У складанні документа брали участь державний сан. інспектор м. Жданів (тепер
м. Маріуполь) Т. М. Точений і сан. лікар Є. С. Гречанин; консультант проекту – завідувач водного
від. УНДІ комунальної гігієни др мед. наук, проф. В. Г. Соболєв.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 423х570 мм
963. Схе мат и чес к ий п лан зо н ы набл юде н ий Ж да новс кого го родско го водоп ровода
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 67, арк. 126, 1949 р.
План входить до проекту зони сан. охорони Старокримського вдсх на р. Кальчик, складеного
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На плані Володарського
рну Донецької обл. позначено межі зони спостереження вдсх як джерела водопостачання м. Маріуполь.
У складанні документа брали участь державний сан. інспектор м. Жданів Т. М. Точений і сан. лікар Є.
С. Гречанин.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 584х377 мм
964. П лан п ло щадк и соору же н ий Ст аро -К р ы мс кого водо про вода
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 67, арк. 132, 1949 р.
План входить до проекту зони сан. охорони Старокримського вдсх на р. Кальчик, складеного
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гі дроенергопроект. На плані Володарського
рну Донецької обл. позначено наявні та запроектовані будівлі, споруди та зелені насадження
майданчика споруд Старокримського
водоводу. У
складанні документа брали участь
ГІП Є.
С. Грановський та ГІП Лук’янович.
Світлокопія; 1:500; 1404х875 мм
965. Схе ма ра йон и рован и я бере гов Ст а ро -Кр ы м с кого водохр.
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 73, арк. 60 –63, 1962 р.
План входить до пояснювальної записки проекту реконструкції греблі Старокримського вдсх на р.
Кальчик, складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Старокримську водозливну греблю на р. Кальчик у Володарському рні Донецької обл. введено
в експлуатацію у 1951 р. З часом виникло питання щодо збільшення обсягів водопостачання за рахунок
додаткового зарегулювання стоку р. Кальчик і підвищення підпірного горизонту води у вдсх, що
потребувало окремих досліджень. На карті позначено особливості берегової смуги вдсх, поділену
дослідниками на групи відповідно до літологічного складу ділянки.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 636х350 мм
966. Каль ч ик. Ст аро -К р ы мс кая п лот и на. Ге н. пла н узла
Ф. Р3, к. 1325, оп. 14, од. зб. 79, арк. 1, 1937 р.
План входить до альбому креслеників техн. проекту Старокримського вдсх на р. Кальчик, розробленого
працівниками бюро малих річок Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На
плані позначено запроектовані споруди гідровузла вдсх, розташованого у Володарському рні
Донецької обл.
Калька, туш; 1:500; 1382х557 мм

Д еб ал ьцевськи й р -н Д он ец ьк ої о бл.
967. Схе ма рас поло же ни я карье ров ст роит е ль н ых мат ер иа лов
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 69, арк. 57, 1948 р.
План входить до звіту про виявлення будівельних матеріалів для будівництва Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., складеного у межах техн. проекту електростанції. Проект розроблено
працівниками
Південносхідного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і
вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків).
На схематичному плані Дебальцевського рну Донецької обл. позначено родовища будівельних матеріалів
(піщанику, вапняку, каміння). У складанні документа брали участь нач. сектору вишукувань
П. Денбновецький, керівник об’єкту С. Духін, геолог В. Ф. Тонконог.
Світлокопія, чорнило; б. м-бу; 337х198 мм
968. П лан а вт одорог
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 70, арк. 101, 1949 р.
План входить до матеріалів техн. проекту відведення земель для Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл. Проект розроблено працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного
тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків ). Документ є генеральним планом зовнішніх автомобільних і залізничних

шляхів
Миронівської
ДРЕС,
розроб леного
у
Харківському
відділенні
Всесоюзного
тресту
Промтранспроект. На плані Дебальцевського рну Донецької обл. позначено смуги відчуження трас, межі
відведення земель для допоміжних споруд (складів пального, станційних будівель тощо). У складанні
документа брали участь інженери Л. Урусова, Жукова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 2275х750 мм

Д обр оп іл ьськ и й р- н Д он ец ьк ої о бл.
969. П лан рас поло же ни я ст вора А нно вс кого вод – ща
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 5, арк. 109, 1940 р.
План
входить
до
пояснювальної
записки
щодо
сучасного
стану
водного
господарства
у
басейні р. Казенний
Торець,
складеної
для
проектного
завдання
господарчо питного
і
техн.
водопостачаня ЧистяковоСніжнянського пром. рну Донецької обл. працівниками Харківського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Основне джерело водопостачання рну у середині ХХ ст. –
р. Казенний Торець, на якій проектувалося влаштувати мережу вщ. На плані позначено два варіанти
місць розташування Ганнівського вдсх на р. Казенний Торець у Добропільському рні Донецької обл. У
складанні документа брали участь керівник проекту В. Л. Булах, старш. інженер Катков.
Світлокопія; 1:5 000; 292х392 мм
970. Ан новс кое в-щ е на р. Казе н н ы й То ре ц
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 26, арк. 185, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу , розробленої для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з плану,
профілів
греблі
і
водостоку
Ганнівського
вдсх
на р. Казенний
Торець,
розташованого
у
Добропільському рні Донецької обл. У складанні документа брали участь керівник проекту
В. Л. Булах, інженер Бабанін.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 870х600 мм
971. Ан новс кое водохран и л и ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 168, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Ганнівського вдсх на р. Казенний Торець у у Добропільському рні Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 427х390 мм
972. Ан новс кое водохран и л и ще. Гео лого -л ит оло ги чес к и й разр ез по ст во ру п лот и н ы и гео лог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 8, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя
Дніпропетровської обл.,
у
якій
вивчаються
інженерно геологічні
умови
означеної
місцевості. Проект розроблено працівн иками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ складається з геологічної карти Ганнівського вдсх
на р. Казенний Торець у Добропільському рні Донецької обл. та геологічного розрізу створу його
греблі. Основою для карти стали матеріали Українського геологічного управління.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 390х286 мм
973. Ан новс кое водохран и л и ще. Гео лого -л ит оло ги чес к и й разр ез по ст во ру и геолог и чес кая карт а вдх р
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 11, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донба су,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є геологічною картою території запроектованого Ганнівського
вдсх на р. Казенний Торець у Добропільському рні Донецької обл. Карту доповнено геологічним
розрізом створу вдсх та таблицею фізико механічних властивостей ґрунтів.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 430х325 мм
974. Ан новс кое водохран и л и ще. Пла н и разр езы сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 6, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
ситуаційним
планом
території
запроектованого
Ганнівського
вдсх
на р. Казенний
Торець
у
Добропільському рні Донецької обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі
вдсх і таблицею технікоекономічних показників проекту.
Калька, туш; 1:50 000; 1260х600 мм

Ко ст янт ин івськ ий р- н До н ец ько ї об л.
975. Клеба н- Б ы кс кое водохра ни л и ще. Схе мат и чес кая гео лог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 1, арк. 45, 1944 р.
Схематична карта входить до техноробочого проекту КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ знайомить з геологічним складом території вдсх
(західне крило голов. антикліналу Донецького кряжу), яка складається в основному з піщаників,
вапняків та їх сумішей.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 142 000; 270х302 мм

976. Клеба н- Б ы кс кое водохра ни л и ще. Г еолого - лит о лог ич еска я ка рт а р- на п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 1, арк. 46, 1944 р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському рні Донецької обл., складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. Документ знайомить із геологічною будовою та літологічним складом
території вдсх.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 302х270 мм
977. Клеба н- Б ы кс кое водохра ни л и ще
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 8, арк. 12 а, 1938 р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському рні Донецької обл., складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного
тресту Гідроенергопроект. На карті позначено межі підтоплення, зони обмеження і строгого режиму
охорони запроектованого вдсх.
Фото; б. м-бу; 367х144 мм
978. Клеба н- Б ы кс кое водохра ни л и ще. Схе мат и чес кая гео лог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 10, арк. 3, 1938 р.
Схематична карта входить до техноробочого проекту КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ знайомить з геологічним складом території вдсх.
Карту складено геологом В. Ф. Тонконогом на основі геодезичної зйомки 1937 р. Л. І. Лутугіна.
Світлокопія; кольорові олівці; б. м-бу; 367х144 мм
979. Клеба н- Б ы кс кое в- ще. Г еомо р фоло ги че ска я и л ит олог ич ес кая карт а участ ка, п р иле га ю щего к ос и п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 10, арк. 4, 1938 р.
Схематична карта входить до частини техноробочого проекту КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець
у якій розглядаються питання затоплення, відчуження територій і переміщення населення з зони вдсх.
Проект розроблено працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект.
Документ є геологічною картою території вдсх, розташованого на р. КлебанБик у Костянтинівському
рні Донецької обл.
Світлокопія, г уаш, кольорові олівці; 1:5 000; 367х144 мм
980. В ы коп и ров ка из част и карт ы Ко нст ант ино вс кого р - на, пр ил ега ю ще й к водохра ни л и щу К лебан- Б ы к
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 15, арк. 121 , 1938 р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті позначено запроектовані населенні пункти, призначені
для осіб, виселених із зони затоплення.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 675х520 мм
981. Схе мче рт е ж Клеба н- Б ы кско го водохран и ли ща Донбасу к рводт ре ст а и сме ж н ых с ни м зе мл епо льзоват е ле й Конст а нт и нов ско го
р-на Ст ал ин ско й обл. УС СР. Сост ав ле но к п рое кт н ы м м еро пр и ят ия м, связа нн ы м с зат опл ен ие м т е рр ит ор и и
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 15, арк. 122, 1938 р.
Схематична карта входить до техноробочого проекту КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті позначено межі КлебанБицького вдсх, встановлені
проектами 1931 р. і 1938 р.; вказано основних землекористувачів території.
Світлокопія; 1:25 000; 790х825 мм
982. В ы коп и ров ка бассе й на р. К леба н-Б ы к
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 18, арк. 81, 1938 р.
Карта входить до проекту сан.охоронних зон КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець у
Костянтинівському рні Донецької обл., складеного працівниками Константинівської міськсанст. На
карті позначено межі басейну р. КлебанБик, розташованої у Костянтинівському рні Донецької обл.
Світлокопія; 1:126 000; 226х267 мм
983. К п рое кт у Кл ебан- Б ы кс кого водохра н ил и ща. Ра йон водохран и ли ща
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 38, арк. 1, б. р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є оглядовою картою рну вдсх.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 200х288 мм
984. П лан част и бассе й на ре к и К лебан- Б ы к
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 39, арк. 1, б. р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті вдсх позначено межі сан. охоронних зон різних
режимів доступу. У складанні документа брали участь керівник проекту Данилевський та інженер
Голубін.
Калька, туш, олівець; 1120 000; 515х402 мм
985. Клеба н- Б ы кс кое в- ще. Зо н ы са нит а рно й охра н ы
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 55, арк. 1, б. р.
Карта входить до проектного завдання зони сан. охорони КлебанБицького вдсх на р. Кривий Торець у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення

Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті КлебанБицького вдсх позначено межі сан. охоронних
зон різних режимів доступу.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 290х320 мм
986. Карт а К лебан- Б ы кс кого водох ран и ли ща с по казан ие м г ран и ц 1 -го, 2 -го и 3 -го поя са сан ит ар но й охра н ы
Ф. Р3, к. 1154, оп. 8, од. зб. 108, арк. 1, 1945 р.
Карта
входить
до
техноробочого
проекту
КлебанБицького
вдсх
на р.
Кривий
Торець
у
Костянтинівському
рні
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті КлебанБицького вдсх позначено межі сан. охоронних
зон різних режимів доступу.
Калька, туш, олівець; 1120 000; 257х290 мм
987. Арт е мовс кое водохран и л и ще. Пла н и разр езы
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 1, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
ситуаційним планом території запроектованого Артемівського вдсх на р. Саксагань у Костянтинівському
рні Донецької обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх, таблицею
технікоекономічних показників проекту.
Калька, туш; 1:50 000; 840х600 мм

Кра снол и ма н ськ ий р - н До н ец ько ї об л.
988. Схе ма р ыбхоза на р. Ж е ребе ц. Пла н и ос нов н ые показат ел и
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 26, арк. 10, 1963 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто питання організації рибогосподарчих заходів
на водоймищах Донбасу. Документ розроблено працівниками Українського державного Інституту з
проектування машин, гідротехнічних споруд і підприємств рибного господарства (м. Київ). Документ є
планом запроектованого рибного господарства на р. Жеребець у Краснолиманському рні Донецької обл.
У складанні документа брали участь ГІП І. Філімоненко, інженер М. Михайловський.
Фото; 1:50 000; 216х255 мм
989. Схе ма р ыбхоза на р. Н ит риус. П ла н и ос нов н ы е по казат ел и
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 26, арк. 16, 1963 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто питання організації рибогосподарчих заходів
на водоймищах Донбасу. Документ розроблено працівниками Українського державного Інституту з
проектування машин, гідротехнічних споруд і підприємс тв рибного господарства (м. Київ). Документ є
планом запроектованого рибного господарства на р. Нітріус у Красноліманському рні Донецької обл. У
складанні документа брали участь ГІП І. Філімоненко, інженер М. Михайловський.
Фото; 1:50 000; 208х200 мм

М ар’ їнськи й р -н До нец ьк о ї о бл .
990. Кураховс кая ГР ЭС. Водосл и в Т ер новс ко й плот ин ы. П ла н участ ка
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 11, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом рну Терновської
греблі вдсх ДРЕС. У складанні документа брали участь нач. топо геодезичної партії К. І.
Задніпровський, ст. технік І. І. Крилов.
Світлокопія; 1:500; 690х595 мм
991. Кураховс кая ГР ЭС. Водохра н ил и ще. П лан И ль и нс кой п лот и н ы
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 12, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом рну Ільїнської
греблі вдсх електростанції. У складанні документа брали участь нач. топо геодезичної партії
К. І. Задніпровський, ст. технік І. І. Крилов.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 830х296 мм
992. Кураховс кая ГР ЭС. Гид рот ехн и чес к ие соору же н ия. П лан от кр ыт ого сб рос ного ка на ла в ст оро ну Т ер новс ко й плот ин ы
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 18, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерногеологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом рну скидного
каналу Терновської греблі вдсх ДРЕС. У складанні документа брали участь нач. топо геодезичної партії
К. І. Задніпровський, ст. технік І. І. Крилов.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 1226х598 мм

993. Кураховс кая ГР ЭС. Зо лоот вал № 1. Пла н
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 19, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Золовідвал №1 Курахівської ДРЕС розташовано у
нижньому б’єфі Терновської греблі вдсх. Документ є топографічним планом рну золовідвалу. Для
розробки плану використано матеріали Київської геотопозйомки 1963–1964 рр. У складанні документа
брали участь нач. топогеодезичної партії С. М. Співаков, старш. технік В. А. Суковая.
Світлокопія; 1:2 000; 845х295 мм
994. Кураховс кая ГР ЭС. О ч ист н ы е соору же ни я и ка рье р суг ли н ков
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 20, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Очисні споруди розташовано поблизу автошляху
Донецьк – Запоріжжя у золовідвалі №1 у 0,5 км на південний захід від заводу Курахівського
механічного заводу. Документ є топографічним планом рну очисних споруд. У складанні документа
брали участь нач. топогеодезичної партії С. М. Співаков, ст. технік В. А. Суковая.
Світлокопія; 1:2 000; 580х416 мм
995. Кураховс кая ГР ЭС. Под п ит ка водохра н и ли ща. П лан т расс ы т рубо пр о водов под п ит к и
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 25, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних вишукувань для проектного завдання реконструкції і розширення Курахівської
ДРЕС, розташованої поблизу м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для додаткового водопостачання вдсх
електростанції.
запроектовано
трубопровід.
На
плані
позначено
трасу
трубопроводу
(від
м. Красногорівка до м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл.). У складанні документа брали
участь нач. топогеодезичної партії В. Т. Панченко, ст. технік В. А. Суковая.
Світлокопія; 1:50 000; 1396х415 мм
996. Кураховс кая ГР ЭС. О ч ист н ы е соору же ни я. Пла н
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 38, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерногеологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Очисні споруди розташовано поблизу автошляху
Донецьк – Запоріжжя у золовідвалі №1 у 0,5 км на південний захід від Курахівського механічного
заводу. Документ є топографічним планом рну очисних споруд. У складанні документа брали участ ь
нач. топогеодезичної партії С. М. Співаков, ст. технік В. А. Суковая.
Світлокопія; 1:500; 583х420 мм
997. Кураховс кая ГР ЭС. Хозяй ст ве нно - п ит ьевое водоснаб же н ие. Г идро геолог и чес кая карт а
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 54, 1967 р.
Карта входить до розділу проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються гідрологічні умови рну
господарськопитного водозабору в басейні р. Сухі Яли. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На карті позначено межі розповсюдження різночасових відкладень,
а також подано результати експериментальних відкачувань із розвідувально експлуатаційних свердловин.
У складанні документа брали участь голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко, керівник інж.
групи Янчев.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 668х690 мм
998. Кураховс кая ГР ЭС. Хозяй ст ве нно - п ит ьевое водоснаб же н ие. Ка рт а гид роизог и пс в ерх не ме лового водо нос ного го ризо нт а
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 55, 1967 р.
Карта входить до розділу проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються гідрологічні умови рну
господарчопитного водозабору в басейні р. Сухі Яли. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. У 1963–1966 рр. в басейні р. Сухі Яли трестом Артемгеологія
пробурено артезіанські свердловини, вісім з яких призначалися для додаткового водопостачання
Курахівської ДРЕС і робітничого житлового сща. На карті позначено межі розповсюдження крейдових
відкладень, а також ізолінії дзеркал ґрунтових вод крейдового водоносного горизонту. У складанні
документа брали участь голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко і керівник інж. групи
Янчев.
Світлокопія; 1:25 000; 693х675 мм
999. Кураховс кая ГР ЭС. Хозяйст ве н но - пит ь евое водоснабже н ие. Карт а гид роизог и пс по Ус пе новс ко му водозабору на 11 декабр я
1965 г.
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 56, 1967 р.
Карта входить до розділу проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються гідрологічні умови рну
господарськопитного водозабору в басейні р. Сухі Яли. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На карті позначено межі розповсюдження ґрунтових вод у

крейдових і полтавських відкладеннях у рні Успенівського водозабору. У складанні докум ента брали
участь голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко і керівник інж. групи Янчев.
Світлокопія; 1:5 000; 802х1105 мм
1000. Кураховс кая ГР ЭС. Хозяй ст ве нно - п ит ьевое водоснаб же н ие. Г идрох и м ич ес кая ка рт а м ело вого водонос ного гор изонт а
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 57, 1967 р.
Карта входить до розділу проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються гідрологічні умови рну
господарчопитного водозабору в басейні р. Сухі Яли. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Карта знайомить з хімічним складом підземних вод крейдового
водоносного горизонту в рні р. Сухі Яли. На зазначеній території переважають води хлоридносульфатного, гідрокарбонатносульфатного, гідрокарбонатнохлоридного типів. У складанні документа
брали участь голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко і керівник інж. групи Янчев.
Світлокопія; 1:25 000; 687х697 мм
1001. Карт а бассе й на р. Вол чье й до ст вора ст . Роя
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 32, арк. 96, 1949 р.
Карта входить до попередньої записки з вивчення гідрології верхів’я р. Вовча, складеного для техн.
проекту
реконструкції
та
розширення
Курахівської
ДРЕС,
розташованої
поблизу
м. Курахове
Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками сектору вишукувань Південносхідного відділення ВДПІ Теплоелектропроект (м. Харків ). Залізнична ст. Роя розташована у 5 км на
південь від ДРЕС. На схемі показано басейн р. Вовча до створу у ст. Роя.
Світлокопія; 1 дюйм: 3 версти; 228х370 мм
1002. Кураховс кая ГР ЭС. Трубо про вод под п ит к и в - ща. П лан пе рехода че рез р. Ос и кова я
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 412, арк. 1, 1967 р.
План входить до складу робочого проекту реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС, розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для додатковго водопостачання вдсх
запроектовано трубопровід від Верхньо Кальміуського вдсх. На плані позначено частину траси
трубопроводу у місці його переходу через р. Осикувата. У складанні документа брали участь голов.
спеціаліст сектору вишукувань Остапенко і керівник експедиції Кобець.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 834х322 мм
1003. Кураховс кая ГР ЭС. Трубо про вод под п ит к и водохра н ил и ща. П лан т ра сс ы с зе м ле пользоват е ля м и
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 413, арк. 1, 1967 р.
План входить до складу робочого проекту реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС, розташ ованої
поблизу м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для додаткового водопостачання вдсх запроектовано трубопровід.
На плані позначено трасу трубопроводу від м. Красногорівка до м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл.; за матеріалами Мар’їнського районного виробничого Управління сіл. госп. вказано
землекористувачів територій. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст сектору
вишукувань Остапенко і керівник експедиції С. М. Співаков.
Калька, туш; 1:10 000; 1816х450 мм

Сло в’ ян ськи й р- н Д он ец ьк ої о бл.
1004. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Уве л ич ен ие п ропус к но й с пособност и. Трасса Л Э П –110 к В. І – І І под ъе ма
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 36, арк. 26, 1966 р.
Карта входить до проектного завдання реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Для збільшення пропускної спроможності каналу проектом передбачено побудову потужних
насосних ст., що потребувало змін у трасах енергопостачання. На схематичній карті позначено
варіанти проходження ліній електропередач між першою і другою насосними ст., розташованими у
Слов’янському рні Донецької обл.
Світлокопія; 1:25 000; 186х288 мм
1005. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. Вт оро й подъ е м. Схе ма рас по ложе н ия у част ко в ка рье ров суг л ин ка
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 258, арк. 1 –8, 1968 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту
реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним
планом місцевості поблизу насосної ст. №2 у Слов’янському рні Донецької обл., на якому позначено
кар’єри суглинків.
Калька, туш; 1:5 000; 1300х540 мм, 1280х520 мм, 1052х540 мм, 1328х595 мм, 1280х545 мм, 1280х537 мм, 1280х549 мм, 1284х535
мм

Сн іжн ян ськ ий р- н Д он ецьк ої об л.
1006. Куйб ы ше вс кое водохра н ил и ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 171, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Куйбишівського вдсх на р. Міус у Сніжнянському рні Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 350х280 мм

Ста ро б ешівськ и й р- н Д он ецьк ої о бл.
1007. П лан вдхр на р. Г рузс кой. В ы ко пи ров ка из п лан шет а
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 158, арк. 1, б. р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань, складеної для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є планом вдсх
на р. Грузська, лівій притоці р. Кальміус, що знаходиться на території Старобешівського рну
Донецької обл.
Калька, туш; 1:25 000; 236х156 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Д о нец ьк ої о бл.
Ам вро сіївка , м. Ам вр осіївсько го р -н у Д он ец ько ї об л.
1008. А мврос ие вс кое водохра н ил и ще на р. Севаст ь я нка (бассе й н р. Кр ы н ка)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 19, арк. 66, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Кринка для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донецької обл. на р. Кринка та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ
складається з плану, профілів греблі і водостоку Амвросіївського вдсх на р. Севастьянка,
розташованого поблизу м. Амвросіївка Амвросіївського рну Донецької обл. У розробці документа брали
участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія, г уаш; 1:25 000; 820х595 мм

Ан дріївка, с. В ели к он о во сілк івськ о го р - ну До нец ьк о ї о бл.
1009. Анд рее вс ки й р ыбхоз на р. Вол чь я (1 вар иант ). П лан п рудов
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 73, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. У роботі розглянуто питання ведення рибного господарства в умовах недостатнього
забезпечення ресурсами водопостачання, проаналізовано досвід вирощування риби з повторним
використанням води на прикладах кращих господарств СРСР. Документ є генеральним планом одного з
таких господарств, розташованого на р. Вовча, поблизу с. Андріївка Великоновосілківського рну
Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 830х220 мм
1010. Анд рее вс ки й р ыбхоз на р. Вол чь я (1 вар иант ). П лан п рудов
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 5, арк. 1, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. Документ є генеральним планом рибогосподарства на р. Вовча, поблизу с. Андріївка
Великоновосілківського рну Донецької обл. із позначенням наявних і запроектованих гідротехнічних
споруд.
Калька, туш; 1:10 000; 1320х457 мм

Арт емівськ, м. Ар т емівськ о го р- ну До нец ьк о ї о бл .
1011. Коде мс кое водохра н ил и ще на р. Бах мут
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 14, арк. 41, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Бахмут, складеної для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення
промисловості м. Артемівськ Донецької обл. на р. Бахмут заплановано побудувати Кодемське вдсх.
Документ складається з плану вдсх, профілів греблі і водостоку. У розробці документа брали участь
керівник ген. схеми В. Л. Булах, старш. інженер Артюхович.
Світлокопія; 1:25 000; 800х590 мм
1012. Коде мс кое водохра н ил и ще на р. Бах мут
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 26, арк. 204, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Кодемського вдсх на р. Бахмут, розташованого поблизу м.
Артемівськ Донецької обл. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах,
інженер Ф. М. Бабанін.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 830х593 мм
1013. П лан города А рт е мовс ка
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 179, арк. 52, 1963 р.
План входить до проектного завдання рекон струкції м’ясокомбінату у м. Артемівськ Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств

продовольчих товарів Діпропрод. Документ є ген еральним планом м. Атремівськ, на якому позначено
місце розташування підприємства. Генплан складався в Управлінні голов. архітектора м. Артемівськ.
Світлокопія; 1:10 000; 480х1208 мм
1014. П лан о п робован ия разведоч н ых в ыработ ок Заа рт е мовс кого мест о рожде н ия к ир п ич н ых гл и н
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 64, арк. 1, 1950 р.
Карта входить до матеріалів прикінцевих вишукувань проектного завдання цегельного заводу у
м. Артемівськ Донецької обл., вироби якого планувалося використати для будівництва комплексу
Миронівської ДРЕС. Документ складено працівниками сектору вишукувань Південно східного відділення
Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект. На карті родовища глин поблизу м. Артемівськ надано
відомості щодо особливостей проведених випробувань сировини на різних його ділянках. У складанні
документа брали участь керівник об’єкта С. Духін, нач. геологорозвідувальної партії А. Олейник,
геолог Г. Колодяжний.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1525х700 мм
1015. Карт а изог и пс и изо пахит пол езного ис ко пае мого Заарт е мов ско го м ес т орожд ен и я к и рп и ч н ых гл и н
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 64, арк. 2, 1950 р.
Карта входить до матеріалів прикінцевих вишукувань проектного завдання цегельного заводу у
м. Артемівськ Донецької обл., вироби якого планувалося використати для будівництва комплексу
Миронівської ДРЕС. Документ складено працівниками сектору вишукувань Південно східного відділення
Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект. На карті родовища глин поблизу м. Артемівськ надано
відомості щодо глибини залягання сировини на різних його ділянках. У складанні документа брали
участь керівник об’єкта С. Духін, нач. геологорозвідувальної партії А. Олейник , геолог
Г. Колодяжний.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1460х792 мм
1016. П лан подс чет а запасов и нап рав ле н ия гео лог ич ес ких разрезов Заа рт е мов с кого мест оро жде н ия ки р п ич н ых г л ин
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 64, арк. 3, 1950 р.
План входить до матеріалів прикінцевих вишукувань проектного завдання цегельного заводу у
м. Артемівськ Донецької обл., вироби якого планувалося використати для будівництва комплексу
Миронівської ДРЕС. Документ складено працівниками сектору вишукувань Південно східного відділення
Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект. На плані надано відомості щодо кількості та якості
сировини родовища глин поблизу м. Артемівськ Донецької обл. У складанні документа брали участь
керівник об’єкта С. Духін, нач. геологорозвідувальної партії А. Олейник, геолог Г. Колодяжний.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1435х800 мм
1017. М иро нов ска я ГР ЭС. П лан участ ка разведан н ых мест оро жде н ий сы рь я для к ир п ич но -ч ере п и чно го завода Ми ро новс ко й
эле кт рост а нц и и в р-н е г. А рт е мовс к
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 118, арк. 1 3, 1950 р.
План входить до геологічних розвідувань для техн. проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом місцевості поблизу м. Артемівськ, де знаходяться
родовища сировини для цегельного заводу Миронівської ДРЕС. У складанні документа брали участь нач.
партії сектору розвідувань Хондусенко, геолог Г. Колодяжний.
Калька, туш; 1:1 000; 860х920 мм, 720х660 мм, 1100х535 мм
1018. П рое кт си л икат ного ин ст ит ут а в А рт е мовс ке
Ф. Р32, к. 127, оп. 1, од. зб. 1, арк. 2, 1930 р.
План входить до складу ескізного проекту Донецького силікатного Інституту у м. Артемівськ
Донецької обл., розробленого працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва
Укрцивільбуд
(м.
Харків).
Для
будівництва
силікатного
Інституту
відведено
ділянку
на
Костянтинівському шосе у м. Артемівськ. На документі позначено будівлі та споруди запроектованого
комплексу Інституту (корпус Інституту, гуртожитки тощо). Автор проекту архітектор В. Яновицький.
Світлокопія; б. м-бу; 490х687 мм
1019. П лан аэ родро ма
Ф. Р32, к. 137, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1931 р.
План входить до робочого проекту аеродрому у м. Артемівськ Донецької обл., розробленого
працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва Укрцивільбуд (м. Харків) на
основі матеріалів Моспроекту. Документ є генеральним планом нового об’єкту.
Папір, туш; 1:1 000; 278х304 мм
1020. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВ До нбасс кая. Ге нера ль н ы й пла н подст ан ц ии
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 1, арк. 50, 1967 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Підстанція Донбаська
проектувалася як голов. вузол передачі в рамках електромережі на 750 кВ Донбас – Захід із
пропускною спроможністю 3 млн кВт. Документ є ге неральним планом комплексу підст. у м. Артемівськ
Донецької обл. У складанні документа брали участь ГІП електропередач Ю. С. Лапицький, ГІП підст.
А. Л. Гресь, голов. спеціаліст М. Є. Сиркін, голов. будівельник Є. А. Гендельман.
Фото; 1:1 000; 430х278 мм

1021. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВ До нбасс кая. Свод н ы й с ит уац ион н ы й пла н и схе ма от вода зем ель
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 1, арк. 52, 1967 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Для будівництва комплексу
підст. відведено ділянку поблизу м. Артемівськ Донецької обл. Документ є схематичним планом рну
будівництва із позначенням меж будівельного майданчика. У складанні документа брали участь ГІП
електропередач Ю. С. Лапицький, ГІП підст. А. Л. Гресь, голов. спеціаліст електрик М. Є. Сиркін,
голов. будівельник Є. А. Гендельман.
Фото; 1:10 000; 355х282 мм
1022. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВ До нбасс кая. Схе ма р - на рас по ложе н ия ва р иант ов п лощадо к в р -н е г. А рт е мовс ка
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 3, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Для будівництва комплексу
підст. розглядалося три варіанти ділянок поблизу м. Артемівськ Донецької обл. Документ є
схематичним планом рну будівництва із позначенням меж цих ділянок. У складанні документа брали
участь ГІП підст. А. Л. Гресь, старш. інженер Валяєв, нач. вишукувальної партії Кондрашов. Документ
містить примітки про узгодження проекту із голов. архітектором і нач. штабу цивільної оборони
м. Артемівськ.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 1138х490 мм
1023. Подст а нц и я 750/ 5 00/ 330 кВ До нбасс кая. Схе ма рас по ложе н ия ва р иант ов п лощадо к № № 1а и 2 в р - не г. А рт е мовс ка
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 3, арк. 4, 1967 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Для будівництва комплексу
підст. розглядалося три варіанти ділянок поблизу м. Артемівськ Донецької обл. Документ є
схематичним планом рну будівництва із позначенням меж цих ділянок. У складанні документа брали
участь ГІП підст. А. Л. Гресь, старш. інженер Валяєв, нач. вишукувальної партії Кондрашов.
Калька, туш; 1:5 000; 1113х635 мм
1024. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВ До нбасс кая. Ж и л и щ ное ст ро ит е льст во. Г ен ера ль н ы й п лан
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 18, арк. 1, 1967 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків ). Для будівництва
комплексу підст. було відведено ділянку у м. Артемівськ Донецької обл. Для робітників підст. було
заплановано побудувати житлові будинки у м. Артемівськ, в рні вул. Некрасова і вул. Керамічна.
Документ є планом ділянки, відведеної для нового будівництва. У складанні документа брали участь
голов. інженер проектного відділення Проценко, ГІП підст. А. Л. Гресь.
Калька, туш; 1:1 000; 1063х610 мм

Арх ан гел ьське , с. Ясин у ват ськ о го р- ну Д он ец ьк ої о бл.
1025. Ген ера ль н ы й п ла н садиб и пі д забудову се ми рі ч ки в с. А рхан ге льсь ко му Залі зня нс ько го р- ну А рт е мі вської ок руг и
Ф. Р32, к. 125, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1929 р.
План входить до проекту школи у с. Архангельське Залізнянського рну Артемівської округи (тепер
Ясинуватський рн Донецької обл.), розробленого працівниками Артемівської контори Всеукраїнського
пайового буд. товариства Укрпайбуд. На плані позначено межі ділянки, відведеної для будівництва
шкільного комплексу.
Світлокопія; 1:500; 400х510 мм

Біли ц ьк е, м . До бр оп іл ьськ о го р- ну До нец ьк о ї о бл.
1026. Ш ахт а Бел и цка я т рест а Крас ноар ме йс куго ль. Схе мат и чес к ий п ла н элек росет е й 54 и 6 к В р - на шахт Бе л иц ка я, Водяна я -1 и
Водя ная-2
Ф. Р51, к. 157, оп. 1, од. зб. 8, арк. 154, 1950 р.
План входить до техн. проекту шахти Білицька тресту Червоноармійськвугілля комбінату Артемвугілля,
розробленого працівниками Союзного тресту Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ). Ділянка шахти
знаходиться у північній частині Червоноармійського кам’яновугіл. рну Донбасу, у м. Білицьке
Добропільського рну Донецької обл. На плані позначено лінії електропостачання від районної підст.
до шахт Білицька та Водяна 1 і Водяна 2. У складанні документа брали участь інженери Л. Н. Кутовий,
В. К. Петренко.
Фото; б. м-бу; 180х240 мм
1027. Ш ахт а Бе л иц кая т рест а К рас ноар ме йс куго ль. Посе лок. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р51, к. 157, оп. 1, од. зб. 14, арк. 1, 1950 р.
План входить до техн. проекту шахти Білицька тресту Червоноармійськвугілля комбінату Артемвугілля,
розробленого працівниками Союзного тресту Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ). Ділянка шахти
знаходиться у північній частині Червоноармійського кам’яновугіл. рну Донбасу, у м. Білицьке
Добропільського рну Донецької обл. Документ є генеральним планом житлового сща для робітників
шахти, запроектованого у південно східній частині хут. Білицький. У складанні документа брали участь
архітектори А. М. Юхилевич, Пушкаренко, інженери Скібін і Дидник.
Калька, туш; 1:5 000; 1014х647 мм

1028. Ш ахт а Бе ли ц кая т рест а Крас ноар ме йс куго ль. Обогат ит е ль ная фабр и ка. Пр ед ложе н ия к пе рес мот ру п роект а соглас но
пост ано вле н и ю совет а М и н ист ров УС СР №966 от 26 ию ля 1958 г. Сит уа цио н н ы й пла н и сп ец и ф и кац и я осно вно го
оборудован ия
Ф. Р51, к. 157, оп. 1, од. зб. 18, арк. 1, 1958 р.
План входить до техн. проекту шахти Білицька тресту Червоноармійськвугілля комбінату Артемвугілля,
розробленого
працівниками
Союзного
тресту
Укрвуглепроект
(м. Дніпропетровськ).
Проектом
передбачалося будівництво збагачувальної фабрики у складі шахтного комплексу у м. Білицьке
Добропільського рну Донецької обл. На плані позначено місце розташування збагачувальної фабрики на
території шахти. У складанні документа брали участь інженери І. А. Берілов, В. І. Бошняков.
Калька, туш, олівець; 1:500; 945х600 мм
1029. Ш ахт а Бе л иц кая. По село к. П роект заст ро й к и к варт алов А и №1 ( Ст ро ит ель ст во 1950 г.)
Ф. Р51, к. 157, оп. 1, од. зб. 34, арк. 1, 1950 р.
План входить до техн. проекту шахти Білицька тресту Червоноармійськвугілля комбінату Артемвугілля,
розробленого працівниками Союзного тресту Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ). У складі шахтного
комплексу проектом передбачалося будівництво житлового сща для робітників у південно східній
частині хут. Білицького (тепер м. Білицьке Добропільського рну Донецької обл.). Документ є
генеральним планом кварталів цього сща. У складанні документа брали участь архітектори А.
М. Юхилевич і Пушкаренко.
Калька, туш; 1:1 000; 428х570 мм

Ви сок оіван івка, с. Сло в’ ян сько го р- ну До н ец ько ї обл .
1030. Насос ная ст ан ци я І -го под ъе ма. Г ен ера ль н ы й п ла н и верт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 296, арк. 1, 1969 р.
План входить до проектного завдання реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є генеральним планом першої насосної ст. каналу, розташованої поблизу
с. Високоіванівка Слов’янського рну Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1200; 1320х710 мм
1031. Насос ная ст ан ци я І -го под ъе ма. В ы коп и ров ка из ге не рал ьно го п ла на
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 296, арк. 3, 1970 р.
План входить до проектного завдання реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є варіантом генерального плану першої насосної ст. каналу, розташованої
поблизу с. Високоіванівка Слов’янського рну Донецької обл.
Калька, олівець; 1200; 752х480 мм

Горл івка, м. Д он ецько ї об л.
1032. Скот оват с кое во дохра н ил и ще. Геоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору плот и н ы и геоло ги че ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 10, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., присвяченої вивченню інженерно геологічних умов рну. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ складено з геологічної карти Скотоватського вдсх на бал. Скотовата у м. Горлівка
Донецької обл. і геологічного розрізу створу його греблі. Основою для карти стали матеріали
Українського геологічного управління.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 390х286 мм
1033. Скот оват с кое водохра н ил и ще. Геоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору и гео лог ич ес кая карт а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 13, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюс тративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є геологічною картою території запроектованого Скотоватського
вдсх на бал. Скотовата у м. Горлівка Донецької обл. Карту доповнюють геологічний розріз по створу
вдсх та таблиця фізикомеханічних властивостей ґрунтів.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 430х325 мм
1034. Скот оват с кое в- ще. П ла н узла сооруж ен и й. П лан и раз рез ы соору же ни й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 8, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізаці ї Донбасу, складеної працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
ситуаційним планом території запроектованого Скотоватськог о вдсх на бал. Скотовата у м. Горлівка
Донецької обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх, таблицею
технікоекономічних показників проекту.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 1120х610 мм
1035. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н закр ыт о го участ ка ка нала П К 839 – 874
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 8 –11, 1962 р.
План входить до робочих креслеників для ремонтно відбудовних робіт на каналі Сіве рський Донець –
Донбас, складених працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу на ділянці поблизу
м. Горлівка Донецької обл.
Світлокопія; 1:1 000; 1060х410 мм, 1370х292 мм, 1165х287 мм, 1267х290 мм

1036. П рое кт ме р охра н ы кана ла от вред ного вл ия н ия гор н ых разработ ок. Гео лог иче ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1372, арк. 2, 1973 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є геологічною картою місцевості поблизу м. Горлівка Донецької обл., де
розташовані вугільновидобувні комплекси, від шкідливого впливу скидних вод яких необхідно було
захистити канал.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 2430х860 мм
1037. П рое кт ме р охра н ы кана ла от вред ного вл ия н ия гор н ых разработ ок. Обзо рна я ка рт а
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1372, арк. 3, 1973 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є оглядовою картою місцевості поблизу м. Горлівка Донецької обл. із
позначенням підприємств, від шкідливого впливу скидних вод яких необхідно було захистити канал.
Карту доповнено зауваженнями нач. управління Донецького Держмісттехнагляду УРСР М. Васильчука щодо
особливостей проведення захисних заходів.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 1770х665 мм
1038. П лан зе м ель ної ді ля н к и, ві дв еде ної для буді вни цт ва ко ндит е рсь кої фаб ри к и у м. Гор лі вка
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 196, арк. 14, 1968 р.
План входить до архітектурно планувального завдання булочнокондитерського комбінату з кав’ярнею і
магазином хлібокомбінату у м. Горлівка Донецької обл., розробленого працівниками Харківського
відділення ДПІ по проектуванню підприємств продовольчих товарів Діпропрод. Документ є схематичним
планом частини м. Горлівка з позначенням відведеного для будівництва майданчика у кварталі №359 по
пров. Леніна м. Горлівка. План складено в Управлінні голов. архітектора м. Горлівка Болдиревої і
затверджений її особистим підписом.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 388х306 мм
1039. В ико пі ров ка з ген ера ль ного пла ну м. Гор лі вка із познач ен ня м зе ме ль ної ді ля н ки, ві дведе ної для буді в ни цт ва ко нд ит ерс ької
фабр и к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 196, арк. 22, 1968 р.
План входить до архітектурно планувального завдання булочнокондитерського комбінату з кав’ярнею і
магазином від хлібокомбінату у м. Горлівка Донецької обл., розробленого працівниками Харківського
відділення ДПІ по проектуванню підприємств продовольчих товарів Діпроп род. Документ є схематичним
планом частини м. Горлівка з позначенням відведеного для будівництва майданчика у кварталі №359 по
пров. Леніна м. Горлівка.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 400х307 мм

Гра бо ве, с. Ш ах та рсько го р -н у До н ец ько ї об л.
1040. Грабовс кое водох ран и ли ще на р. Миус (басс ей н р. Миу с)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 18, арк. 111, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою
промислових підприємств Донецької обл. на р. Міус та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Грабівського вдсх на р. Міус,
розташованого поблизу с. Грабове Шахтарського рну Донецької обл. У розробці документа брали участь
керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія; 1:25 000; 790х585 мм

Гра нітн е, с. Тел ьма нівськ о го р- ну До н ец ько ї о бл .
1041. П лан уз ла сооруже н и й Ст аро - Кара ньс кого водох ран и ли ща
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 21, арк. 23, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є планом вузла
споруд запроектованого Старокараньського вдсх на р. Кальміус, розташованого поблизу с. Стара Карань
(тепер с. Гранітне Тельманівського рну Донецької обл.). У розробці документа брали участь керівник
ген. схеми В. Л. Булах, інженер М. Бобров.
Фото; 1:1 000; 165х113 мм

Д еб ал ьцеве , м. Д он ец ьк ої о бл.
1042. Ново - До нбасс кая ГР ЭС. П лан п ро мп ло щадк и и ра йо на п лот и н ы
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 1, арк. 5, 1947 р.
План входить до вишукувальної частини проектного завдання Миронівської (Новодонбаської) ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південносхідного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом рну промислового майданчика і греблі
на р. Лугань, запроектованої для будівництва ставка охолоджувача Миронівської ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 890х744 мм

1043. М иро нов ска я ГР Э С. Гео лог иче ска я ка рт а. Пло щад ка узла сооруж ен и й (г идрот ех н иче ск их)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 1, арк. 6, 1947 р.
План входить до вишукувальної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ знайомить із геологічною будовою території майданчика
вузла споруд запроектованої електростанції.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 700х820 мм
1044. М иро нов ска я ГР Э С. Л ит олого - гео мор фо лог ич ес кая карт а. Пло щад ка узла г идрот ех ни чес к их соору же н ий
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 1, арк. 7, 1947 р.
План входить до вишукувальної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків ). Документ знайомить із типом і формою, генезисом і віком формування
рельєфу території майданчика вузла споруд запроектованої електростанції.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 720х850 мм
1045. Обзор ная ка рт а чет ве рт ич н ых от ложе н ий и факт ич ес кого мат ер иала (сост авле на по данн ы м поле вого обследован и я
геолог и чес ко й с ъе м ки Лут уг ина)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 2, арк. 90, 1947 р.
План входить до вишукувальної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків ). Для будівництва ст. відведено майданчик на правому березі р.
Лугань. Документ знайомить із типом і формою, генезисом і віком формування рельєфу території
майданчика. Карту складено геологом В. Ф. Тонконогом на основі геологічної зйомки Л. І. Лутугіна.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 540х585 мм
1046. Обзор ная г еолог и чес кая карт а (сост ав ле на на ос нова н и и дан н ых поле в ых обследо ван и й и гео лог иче ско й с ъе м к и Лут уг и на)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 2, арк. 91, 1947 р.
План
входить
до
матеріалів
інженерно геологічної
зйомки
рну
для
проектного
завдання
охолоджувального вдсх Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками
Південносхідного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових
електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ знайомить
із геологічною будовою території вдсх запроектованої ДРЕС. Карту складено геологом В. Ф. Тонконогом
на основі геологічної зйомки Л. І. Лутугіна.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 540х580 мм
1047. Карт а чет верт ич н ых от ло же н ий в ыходов коре н н ых пород по ча ше вдх р
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 2, арк. 92, 1947 р.
План
входить
до
матеріалів
інженерно геологічної
зйомки
рну
для
проектного
завдання
охолоджувального вдсх Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками
Південносхідного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових
електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ знайомить
із типом і формою, генезисом і віком формування рельєфу території вдсх запроектованої Миронівської
ДРЕС. Карту складено геологом В. Ф. Тонконогом на основі геологічної зйомки Л. І. Лутугіна.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 835х822 мм
1048. Геолог и чес кая карт а чаш и водох ран и ли ща
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 2, арк. 93, 1947 р.
План входить до матеріалів інженерно геологічної зйомки рну для проектного завдання Миронівської
ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення
Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ знайомить із геологічною будовою
території, призначеної під охолоджувальне вдсх ДРЕС. Карту складено геологом В. Ф. Тонконогом на
основі геологічної зйомки Л. І. Лутугіна.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 840х654 мм
1049. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н (ва р иант 1)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 15, арк. 28, 1948 р.
План входить до пояснювальної записки будівельної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електр ичних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є одним з варіантів генерального плану ДРЕС,
згідно з яким будівлі та споруди розташовано на найнижчих відмітках місцевості, що зменшувало
обсяги земляних робіт. Цей варіант був прийнятий за основний. У складанні документа брали участь
ГІП Фейгін, груповий інженер Гурвич, проектувальник Є. Карасик.
Світлокопія; 1:2 000; 1040х580 мм
1050. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н (ва р иант 2)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 15, арк. 29, 1948 р.
План входить до пояснювальної записки будівельної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є одним з варіантів генерального плану ДРЕС,

згідно з яким центральну вісь забудови проведено вздовж р. Лугань, фронт комплексу розгорнуто до
вдсх, що вимагало перекидування усіх інж. мереж через водойму. У складанні документа брали участь
ГІП Фейгін, груповий інженер Гурвич, проектувальник Є. Карасик.
Світлокопія; 1:2 000; 1315х647 мм
1051. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н (ва р иант 3)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 15, арк. 30, 1948 р.
План входить до пояснювальної записки будівельної частини проектного завдання Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південносхідного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є одним з варіантів генерального плану ДРЕС,
згідно з яким центральну вісь забудови проведено вздовж р. Лугань, задній фасад комплексу
розгорнуто до вдсх. У складанні документа брали участь ГІП Фейгін, груповий інженер Гурвич,
проектувальник Є. Карасик.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 1190х637 мм
1052. Разме ще н ие соору же н ий ГР ЭС
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 18, арк. 22, 1953 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. У проектному завданні передбачено розширити електростанцію, встановити
додаткове устаткування для збільшення потужності до 100 000 кВт. Документ є ситуаційним планом
майданчика ДРЕС. У складанні документа брали участь старші інженери Тараткевич і Л. М. Зайончик,
проектувальники Є. Карасик і Охщенко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 1376х575 мм
1053. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н (ра с ши ре н ие)
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 18, арк. 24, 1953 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. У проектному завданні передбачено розширити
електростанцію, встановити
додаткове устаткування для збільшення потужності до 100 000 кВт. Документ є генеральним планом
ДРЕС, на якому позначено наявні та запроектовані будівлі, споруди та інженерні мережі
електростанції. У складанні документа брали участь старші інженери Тараткевич і Л. М. Зайончик,
проектувальники Є. Карасик і Охщенко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 708х575 мм
1054. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н. П лан подзе м ного хозяй ст ва
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 35, арк. 21, 1955 р.
План входить до проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є генеральним
планом підземного господарства ДРЕС, на якому позначено наявні та запроектовані для будівництва і
реконструкції підземні комунікації електростанції, пов’язані з будівництвом нових будівель і споруд
(трубопроводів, кабельних і теплофікаційних каналів). У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Гарцман, старш. інженер Л. М. Зайончик.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 1560х700 мм
1055. М иро нов ска я ГР Э С. Золоот ва л. Пла н
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 44, арк. 12, 1955 р.
План входить до проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. У проектному завданні
передбачено розширити золовідвал ДРЕС через вичерпання обсягу діючого. Документ є генеральним
планом золовідвалу ДРЕС, на якому позначено його наявні та запроектовані межі. У складанні
документа
брали
участь
групові
інженери
Н. М. Данилов,
В. К. Тараткевич,
старш.
інженер
А. В. Попова.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 972х580 мм
1056. М иро нов ска я ГР Э С. Ге не раль н ы й пла н. С водн ы й п лан разм е ще ни я соору же ни й ГР ЭС
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 54, арк. 2, 1955 р.
План входить до проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Рішенням РМ СРСР від
1952 р. на ДРЕС передбачалося встановити додаткове устаткування з метою доведення її потужності до
100 000 кВт. Документ є затвердженим варіантом генерального плану оновленої Миронівської ДРЕС.
Світлокопія, олівець, кольорові олівці; 1:5 000; 1215х570 мм
1057. П лан водохра ни л и ща в р- не хут ора М иро нов к и с указан ие м гра н и ц допол нит е ль ного от чужде н ия в связи с расш и ре ни е м
ГР ЭС
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 65, арк. 2, 1953 р.
План входить до проектного завдання розширення Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є планом
охолоджувального вдсх ДРЕС, на якому позначено межі зони відчуження, що виникне після реконструкції
ДРЕС.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 503х326 мм

1058. П лан ш ет ы ма сшт аб 12 000 с на несе н ие м с к важ ин
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 66, арк. 4–7, 1948 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні і гідрологічні роботи вишукувальної частини техн.
проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південносхідного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових
електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є
топографічним планом рну розташування майданчика ДРЕС. У складанні документа брали участь нач.
сектору вишукувань П. Денбновецький, нач. партії В. Грузд.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 535х590 мм, 515х565 мм, 535х600 мм, 525х573 мм
1059. М иро нов ска я ГР Э С. Ст ро йг ен п лан
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 70, арк. 102, 1949 р.
План входить до матеріалів техн. проекту відведення земель Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом комплексу ДРЕС, на якому позначено
постійні і тимчасові споруди, автомобільні і залізничні траси, житлове сще Миронівської ДРЕС тощо;
надано відомості щодо площі земель, відведених під ці об’єкти.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 2475х995 мм
1060. М иро нов ска я ГР Э С. В- ще. Об щ и й в ид и г идрот ех ни чес к ие соо руже н ия
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 70, арк. 103, 1949 р.
План входить до матеріалів техн. проекту відведення земель Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве
Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту
по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом охолоджувального вдсх ДРЕС
на р. Лугань, на якому надано відомості щодо площі земель, відведених під вдсх, його сан. зону,
гідроспоруди.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 1120х617 мм
1061. М иро но в ска я ГР Э С. Схе ма узла г ид рот ехн ич ес ких соо руже н и й
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 80, арк. 9, 1949 р.
План входить до альбому креслеників гідротехнічної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є схематичним планом вузлу гідротехнічних
споруд ДРЕС. У складанні документа брав участь ГІП А. А. Гарцман.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 1266х795 мм
1062. М иро нов ска я ГР Э С. Водохра н ил и ще. П ла н зе мл яно й пл от ин ы и ж.-д. нас ы п и
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 80, арк. 12, 1949 р.
План входить до альбому креслеників гідротехнічної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом гідроспоруд ДРЕС. У складанні
документа брав участь ГІП А. А. Гарцман.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 420х560 мм
1063. М иро нов ска я ГР Э С. Пла н в нут р и пло щадоч н ых же лезнодо рож н ых пут е й
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 82, арк. 64 , 1949 р.
План входить до пояснювальної записки щодо організації генерального плану і трансп. техн. проекту
Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного
відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних
станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків ). Документ є генеральним планом
внутрішніх залізничних шляхів ДРЕС. У складанні документа брали участь голов. будівельник
С. Діордієв, груповий інженер Моргульов, старш. інженер Гурвич.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 800х976 мм
1064. М иро нов ска я ГР Э С. Озеле не н ие про м п лощад к и
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 82, арк. 66, 1949 р.
План входить до пояснювальної записки щодо організації генерального плану і трансп. техн. проекту
Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного
відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних
станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом озеленення
промислового майданчика ДРЕС. У складанні документа брали участь голов. будівельник С. Діордієв,
груповий інженер Моргульов, старш. інженер Гурвич.
Світлокопія; 1:1 000; 1090х677 мм

1065. М иро нов ска я ГР Э С. Водохра н ил и ще. Об щ и й в ид
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 94, арк. 327, 1949 р.
План входить до пояснювальної записки гідротехнічної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у
м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного відділення Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом майданчика вдсх ДРЕС на р. Лугань. У
складанні документа брали участь голов. гідротехнік відділення В. І. Оббаріус, старш. інженер
Н. М. Данилов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 1107х615 мм
1066. М иро нов ска я ГР Э С. Ж ило й посе лок. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 108, арк. 10, 1969 р.
План входить до будівельної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.
Проект розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є
оглядовим планом комплексу ДРЕС, до якого увійшли промисловий майданчик ДРЕС, вдсх і житлове сще.
У складанні документа брали участь керівник АПМ Кальной, голов. архітектор Онацька.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 610х430 мм
1067. М иро нов ска я ГР Э С. Ж ило й посе лок. Схе ма ге не раль ного п лана
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 108, арк. 11, 1969 р.
План входить до будівельної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.
Проект розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоеле ктропроект. Через розширення
ДРЕС запроектовано реконструкцію житлового сща. Документ є генеральним планом сща, на якому
позначено наявні та запроектовані житлові квартали. У складанні документа брали участь керівник АПМ
Кальной, голов. архітектор Онацька.
Калька, туш; 1:5 000; 600х430 мм
1068. М иро нов ска я ГР Э С. Ж ило й посе лок. Ква рт ал №16. П рое кт заст рой к и участ ка ж и л ых домо в
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 108, арк. 12, 1969 р.
План входить до будівельної частини техн. проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.
Проект розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Через розширення
ДРЕС заплановано реконструкцію житлового сща. На плані ква рталу №16 сща позначено наявні та
запроектовані житлові будинки і будівлі соціальнокультурного призначення. У складанні документа
брали участь керівник АПМ Кальной, голов. архітектор Онацька.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 850х620 мм
1069. П лан ш ет ы ма сшт аб 1:2 000
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 129, арк. 31 –48, 1951 р.
Збірка планів входить до звіту про інженерно геодезичні і геологічні роботи робочого проекту
Миронівської ДРЕС, у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного
відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних
станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є топографічним планом
заплави р. Лугань та її приток, який складено для проекту протималярійних заходів поблизу ДРЕС. У
складанні
документа
брали
участь
нач.
сектору
вишукувань
П. Денбновецький,
ст.
геолог
В. Ф. Тонконог, нач. партії В. Грузд.
Світлокопія; 1:2 000; 580х610 мм, 610х620 мм, 610х600 мм, 650х620 мм, 580х620 мм, 590х615 мм, 580х600 мм, 590х610 мм, 600х605
мм, 580х610 мм, 580х630 мм, 600х630 мм, 580х610 мм, 590х610 мм, 580х610 мм, 570х630 мм, 570х625 мм, 570х615 мм,
1070. П лан ш ет ы ма сшт аб 1:500
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 129, арк. 50 –60, 1951 р.
Збірка планів входить до звіту про інженерногеодезичні і геологічні роботи робочого проекту
Миронівської ДРЕС, у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного
відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних
станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є топографічним планом
території парку житлового сща ДРЕС. У складанні документа брали участь нач. сектору вишукувань
П. Денбновецький, ст. геолог В. Ф. Тонконог, нач. партії В. Грузд.
Світлокопія; 1:500; 560х600 мм, 570х600 мм, 550х605 мм, 570х625 мм, 570х610 мм, 570х630 мм, 590х620 мм, 560х610 мм, 550х610
мм, 565х615 мм, 570х615 мм
1071. П лан ш ет ы ма сшт аб 1:2 000
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 155, арк. 18 –23, 1951 р.
Збірка планів входить до звіту про інженерно геодезичні і геологічні роботи робочого проекту
Миронівської ДРЕС, у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого працівниками Південно східного
відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних
станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є топографічним планом
майданчика золовідвалу ДРЕС. У складанні документа брали участь нач. сектору вишукувань
П. Денбновецький, ст. геолог В. Ф. Тонконог, нач. партії В. Грузд.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 530х582 мм, 530х575 мм, 525х600 мм, 535х595 мм, 510х640 мм, 545х595 мм
1072. П ри ре льсова я мат ер иал ьна я б аза у ст . Рот ы. Ге не раль н ы й пла н. Го р изонт аль ная и в ерт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 1, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом бази будівельних матеріалів, які використовувалися під час

зведення Миронівської ДРЕС, розташованої поблизу залізничної ст. Роти. У складанні документа брали
участь ГІП А. А. Гарцман, голов. будівельник С. Діордієв, інженер С. Березняк.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1800х700 мм
1073. П лан верт и каль но й пла н иров к и де ревообде лоч ного ко мби нат а
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк . 10, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків).
Документ
є
генеральним
планом
комбінату
з
обробки
деревини,
продукція
якого
використовувалися під час зведення Мироні вської ДРЕС. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Гарцман, голов. будівельник С. Діордієв, проектувальник С. Березняк.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1584х420 мм
1074. Гараж и с к лад гор ю че-с мазоч н ых мат ер иа лов у п ро м пло щад ки. В ы ко пи ров ка из ге нп ла на
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 16, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Південно східного
відділення
Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом гаражного комплексу ДРЕС,
до якого увійшли гараж на 26 автомашин, ремонтна майстерня, склади пального, депо для тракторів та
бензоколонка. У складанні документа брали участь ГІП А. А. Гарцман, голов. будівельник С. Діордієв,
проектувальник С. Березняк.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 840х425 мм
1075. По жар ное де по
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 18, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Південно східного
відділення
Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом пожежного депо ДРЕС. У
складанні документа брали участь ГІП А. А. Гарцман, старші інженери Моргульов і Курдубов,
проектувальник Корольчук.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 380х260 мм
1076. Ст оловая на 100 м ест
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 21, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
Південно східного
відділення
Державного
всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і
підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків ). Документ є генеральним планом майданчику будівлі їдальні
робітників ДРЕС. У складанні документа брали участь ГІП А. А. Гарцман, старші інженери Моргульов і
Курдубов, проектувальник Корольчук.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 373х260 мм
1077. Насос ная І -го подъ е ма в Е фрот иево м я ру. Ге н п лан
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 22, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південносхідного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом насосної ст. першого підйому, за допомогою якої заплановано
здійснювати водопостачаня електростанції і житлового сща. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Гарцман, старш. інженер Моргульов, проектувальник Є. Карасик.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 645х450 мм
1078. Глав ная ко нт ора. В ы ко п иро вка из ге н пла на
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 23, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДР ЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом адміністративної будівлі електростанції. У складанні
документа брали участь ГІП А. А. Гарцман, старш. інженер Моргульов, проектувальник Є. Карасик.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 380х270 мм
1079. В ы коп и ров ка из г ен п лана с п ри вяз кой насос но й І І -го подъ е ма по жар но -п ит ье вого водо провода
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 26, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом насосної ст. другого підйому, за допомогої якої заплановано
здійснювати водопостачаня ДРЕС і житлового сща. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Гарцман, старш. інженер Моргульов, проектувальник Є. Карасик.
Калька, туш, олівець; 1:500; 363х304 мм

1080. В ы коп и ров ка из г ен п лана с п ри вяз кой от кр ыт о й подст ан ц ии ж илого посе л ка
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 27, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом підстанції, за допомогою якої заплановано здійснювати
постачання електроенергією житлового сща. У складанні документа брали участь ГІП А. А. Гарцман,
старш. інженер Моргульов, проектувальник Є. Карасик.
Калька, туш, олівець; 1:500; 363х295 мм
1081. В ы коп и ров ка из г ен п лана с п ри вяз кой водона пор но й баш н и на ж ило м посе л ке
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 31, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Мироні вської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом водонапірної башти житлового сща електростанції. У
складанні документа брали участь ГІП А. А. Гарцман, старш. інженер Моргульов, проектувальник Є.
Карасик.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 365х307 мм
1082. М иро нов ска я ГР Э С. Водо родно - к исло родна я ст ан ц ия. П лан заст ро й к и и сводн ы й п лан ко м му ни ка ц ий
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 312, арк. 90, 1950 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню
і вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м.
Харків). Документ є генеральним планом водневокисневої ст. ДРЕС. У складанні документа брали
участь ГІП Шпак, старш. інженер Л. М. Зайончик, інженер Дудник.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:500; 705х430 мм
1083. М иро нов ска я ГР Э С. В- ще. Бе регоу кр еп ит е ль н ые работ ы и пла н иров ка пра вого бер ега
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 466, арк. 8 –10, 1951 р.
План входить до робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На плані вдсх ДРЕС надано відомості
щодо запланованих берегоукріплювальних робіт (підрізка або підсипка ґрунту залежно від рельєфу,
висадка зелених насаджень тощо). У складанні документа брали участь голов. гідротехнік
В. І. Оббаріус, груповий інженер Н. М. Данилов, проектувальник Довнер.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:500; 705х430 мм, 820х580 мм, 840х520 мм
1084. М иро нов ска я ГР Э С. Ж ил пос ело к (к варт ал № 1). П лан у част ка п од про фт ехуч и л и ще
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 496, арк. 72, 1965 р.
План входить до робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Через розширення ДРЕС запроектовано
реконструкцію житлового сща. Документ є топографічним планом кварталу №1, де запроектовано
побудувати професійнотехнічне училище. У складанні документа брали участь нач. сектору геодезії П.
Денбновецький, геодезист В. Грузд.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 850х620 мм
1085. М иро нов ска я ГР Э С. Ж.-д. ст ан ц ия Рот ы. П ла н
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 502, арк. 6, 1 953 р.
План входить до матеріалів робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є генеральним
планом залізничної ст. Роти на під’їзних залізничних шляхах до ДРЕС. У складанні документа брали
участь керівник інж. групи В. Грузд, нач. вишукувальної партії С. М. Співаков, інженер Скриннік.
Калька, туш, олівець; 1:500; 625х450 мм

Д обр оп іл л я, м. До н ец ько ї о бл .
1086. Подст а нц и я 750/ 500/ 330 кВ До нбасс кая. Схе ма рас по ложе н ия ва р иант ов п лощадо к в р -н е г. Добро поль е
Ф. Р52, к. 1338, оп. 2, од. зб. 3, арк. 2, 1966 р.
План входить до проектного завдання підст. Донбаська 750/500/330 кВ, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Підстанція Донбаська
проектувалася як голов. вузол передачі в рамках електромережі на 750 кВ Донбас – Захід (рн Львова)
із пропускною спроможністю 3 млн кВт. Для будівництва комплексу підст. розглядалося два варіанти
ділянок поблизу м. Добропілля Донецької обл. Документ є схематичним планом рну будівництва з
позначенням меж цих ділянок. У складанні документа брали участь ГІП підст. А. Л. Гресь, старш.
інженер Валяєв, нач. вишукувальної партії Кондрашов.
Калька, туш, олівець; 1:100 000; 578х375 мм

Д он ец ьк, м .
1087. Ш ахт а и м. Го рь кого т ре ст а “Куйб ы ше вуго ль”. В ы нос Л Э П завода №110 с т е рр ит ор и и шахт ы
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 16, арк. 14, 1947 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). Проект
складено у рамках генерального плану відбудови і розвитку Донецького басейну на 1946–1950 рр. Шахту
ім. Горького, розташовану у межах м. Донецьк на південній стороні Кальміус Торецької котловини,

введено в експлуатацію у 1896 р. У документі розглядається питання щодо перенесення ЛЕП підстанція
Донбасенерго – підстанція заводу №110, яка проходила через територію шахти. На плані позначено
запроектовані зміни у розміщенні лінії електропередач. У складанні документа брали участь інженери
С. А. Бєлов і В. В. Чернова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:500; 1380х620 мм
1088. П лан т расс шоссе й н ых доро г к шахт ам В лади м и р и Ф. Ко н, Про лет ар, 5/ 6 и 7/ 8 им. Кал и н ина, 4 Ли ве н ка, 144 и м. Гор ько го
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 17, арк. 18, 1948 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). Шахта
ім. Горького розташована у межах м. Донецьк, в рні колишнього сща Гладківка. У документі
розглянуто питання щодо влаштування автомобільних шляхів навколо шахти.
Світлокопія, чорнило; 1:10 000; 1090х670 мм
1089. Ш ахт а и м. Го рь кого т ре ст а “Куйб ы ше вуго ль”. Пла н т расс ы к п роект у авт о подъ езда к шахт е
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 17, арк. 19, 1948 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). На плані
позначено запроектовану дорогу, що пов’язувала комплекс шахти з мережею автодоріг м. Донецьк. У
розробці документа брали участь нач. від. трансп. і генплану Ф. С. Дємченко, інженери Мінц і
Жердановський.
Світлокопія; 1:1 000; 597х370 мм
1090. Ш ахт а и м. Го рь кого т ре ст а “Куйб ы ше вуго ль”. Ге не раль н ы й пла н пове рхно ст и
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 30, арк. 2, 1949 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). Шахта
ім. Горького розташована у межах м. Донецьк. На плані позначено наявні, запроектовані та призначені
до знесення споруди та будівлі комплексу шахти, під’їзні шляхи й елементи благоустрою.
Калька, туш; 1:500; 1740х1200 мм
1091. Тр ест “Куйб ы ше вугол ь”. Район ж и л и щно го ст роит е льст ва шахт : и м. Го рь кого, Ф. Ко на, 1/ 7, 8 Вет ка и В лади м и р. Кварт а л
№ 612 / 7. П р ив язка ш кол ы на 400 м ест
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 31, арк. 1, 1950 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). Для
робітників шахти ім. Горького, розташованої у межах м. Донецьк, запроектовано житлові будинки та
будівлі соціальнопобутового призначення на околиці міста (квартал №612/7). Документ є генеральним
планом комплексу школи (розроблено за типовим проектом Інституту Діпромісто №222) у новому
кварталі. Проект кварталу розробляли інженер Веклин, архітектор О. К. Терзян.
Світлокопія; 1:500; 585х405 мм
1092. Тр ест “Куйб ы ше вугол ь”. Район ж и л и щно го ст роит е льст ва шахт : и м. Го рь кого, Ф. Ко на, 1/ 7, 8 Вет ка и В лади м и р. Кварт а л
№ 612 / 7
Ф. Р7, к. 110, оп. 1, од. зб. 31, арк. 3, 1950 р.
План входить до техн. проекту відбудови шахти ім. Горького тресту Куйбишеввугілля комбінату
Сталінвугілля, розробленого працівниками Проектної контори Донвуглепроект (м. Донецьк). Для
робітників шахти ім. Горького, розташованої у межах м. Донецьк, запроектовано житлові будинки та
будівлі соціальнопобутового призначення на околиці міста (квартал №612/7). Документ є схематичним
планом кварталу. Проект кварталу розробляли інженер Веклин, архітектор О. К. Терзян.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 570х460 мм
1093. Ш ахт а Муш кет ов ска я Запе рева ль ная №2 т рест а “Буде н новуго ль”. Ген ера ль н ы й пла н к про ект у ко м пле кс но й меха н изац и и.
Гор изонт ал ьна я п ла ни ров ка
Ф. Р7, к. 1145, оп. 4, од. зб. 5, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання установки для охолодження повітря на шахті Мушкетовська
Заперевальна №2 тресту Будьоноввугілля у м. Донецьк, розробленого працівниками Донецького
державного Інституту по проектуванню шахт Дондіпрошахт. На плані позначено наявні, запроектовані та
призначені до знесення або реконструкції споруди та будівлі комплексу шахти, під’їзні шляхи й
елементи благоустрою. У складанні документа брали участь інженери Д. С. Плахтін, З. І. Бабич, В. Ф.
Гончарук.
Калька, туш; б. м-бу; 1693х598 мм
1094. В ы коп и ров ка из карт ы зон эт ажност и г. До не ц ка, земе ль ного участ ка, от веден ного Облт рест у “Хлеб о печ ен ия” в кварт ал е
№ 1071, Куйб ы ш евс кого р-на под ст ро ит ел ьст во цеха фер м ент н ых пре па рат ов
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 2, арк. 9, 1962 р.
План входить до архітектурнопланувального завдання проекту будівництва цеху з виробництва
ферментних препаратів у м. Донецьк, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків ). Для будівництва підприємства було відведено
ділянку у кварталі №1071 по пров. Бакинських комісарів Куйбишевського рну міста. На плані
позначено межі зон різних категорій забудови частини м. Донецьк, де запроектовано цех ферментних
препаратів.
Світлокопія; 1:10 000; 228х304 мм

1095. Схе ма распо ложе н ия земе ль ного участ ка, от веде н ного област но му т рест у “Хл ебопе че н ия” в кварт але №1071, Куйб ы шев ско го
р-на под ст ро ит ел ьст во цеха фер м ент н ых пре па рат ов
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 2, арк. 10, 1962 р.
План входить до архітектурнопланувального завдання проекту будівництва цеху з виробництва
ферментних препаратів у м. Донецьк, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). Для будівництва підприємства відведено
ділянку у кварталі №1071 по пров. Бакинських комісарів Куйбишевського рну міста. На плані
позначено межі цієї ділянки.
Світлокопія; б. м-бу; 400х490 мм
1096. В ы коп и ров ка из пла на г. До не цка земе ль ного участ ка, от веде н ного област но му т рест у “Хлебоп ече н ия” в ква рт але №1071,
Куйб ы ше вс кого р- на под ст ро ит ель ст во ц еха ф ер ме нт н ых п ре парат ов
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 2, арк. 27, 1962 р.
План входить до архітектурнопланувального завдання проекту будівництва цеху з виробництва
ферментних препаратів у м. Донецьку, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). Цех був складовою частиною хлібозаводу,
проект якого розроблявся у 1960ті роки Київським відділенням Інституту Діпропрод. Для будівництва
підприємства відведено ділянку у кварталі №1071 по пров. Бакинських комісарів Куйбишевського рну
міста. На плані позначено межі цієї ділянки.
Світлокопія, туш, олівець; 1:2 000; 406х510 мм
1097. В инзавод в г. Ст ал и но. Схе ма посад ки п роект и руе мого г лав ного п ро изводст ве н ного ко р пуса
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 45, арк. 16, 1959 р.
План входить до проектного завдання реконструкції заводу з виробництва вина по Макіївському шосе, у
Калінінському рні м. Сталіно (тепер м. Донецьк), розробленого працівниками Харківського відділення
ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. Документ є схематичним генеральним планом заводу з
позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд підприємства. ГІП А. Н. Мякінькова,
проектувальник Ж. Л. Троніна.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 510х385 мм
1098. В ы коп и ров ка из г ен п лана г. Доне ц ка
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 120, арк. 16, 1964 р.
План входить до матеріалів завдання на проектування заводу з виготовлення солоду у м. Луганськ,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є
генеральним планом частини м. Донецьк, на якому позначено підприємства харчової промисловості,
зокрема Донецька кондитерська фабрика.
Світлокопія; 1:500; 695х513 мм
1099. Ст ал ин ска я ко нд ит ерс кая фаб р ика. П лан п ло щадк и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 134, арк. 31, 1964 р.
План входить до завдання на проектування будівництва цеху переробки какаобобів на Донецькій
кондитерській
фабриці,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На плані позначено наявні будівлі фабрики та запроектовані споруди нового цеху
та котельної.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 753х607 мм
1100. В ы коп и ров ка из пла на г. Дон ец ка с указан ие м земе ль н ых участ ков , пр и резае м ых к т ерр ит ор и и ко ндит е рс кой фабр и к и под
ст роит е льст во кот ел ьно й и ц еха по пе реработ к е ка као -бобов
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 134, арк. 32, 1964 р.
План входить до складу завдання на проектування будівництва цеху переробки какаобобів на Донецькій
кондитерській
фабриці,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На плані позначено межі ділянки фабрики і території, відведені під будівництво.
Світлокопія; 1:2 000; 350х547 мм
1101. До не ц кая ко нд ит ер ска я фаб р и ка. Ге н пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 134, арк. 34, 1964 р.
План входить до завдання на проектування будівництва цеху переробки какаобобів на Донецькій
кондитерській
фабриці,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На генеральному плані фабрики позначено наявні будівлі та запроектовані споруди
нового цеху та котельної.
Світлокопія; 1:500; 606х864 мм
1102. До не ц кая ко нд ит ер ска я фабр и ка. В ы ко п иров ка из ге нп ла на Л ен и нс кого р - на г. До не ц ка
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 144, арк. 43, 1962 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції кондитерської фабрики у м. Донецьк,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром.
На
генеральному плані Ленінського рну м. Донецьк позначено межі ділянки фабрики і трасиміського
газопроводу.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 364х320 мм
1103. В ы коп и ров ка из пла на г. Ст ал и но земе ль ного участ ка, от веде нно го ко ндит е рс ко й фаб р ик е по ул. Му комо ль но й
Ст ал инозаводс кого р-на по д ст ро ит ел ьст во о фсет ного цеха и дет с кого сада
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 144, арк. 45, 1961 р.
План входить до складу завдання на проектування реконструкції кондитерській фабрики у м. Сталіно
(тепер
м. Донецьк),
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості

Укрдіпрохарчопром. На плані позначено межі ділянки по вул. Мукомольній, призначеної для будівництва
нового цеху та дит. садка, які належали фабриці.
Світлокопія; 1:2 000; 354х494 мм
1104. До не ц кая мака рон ная фаб р ика. Р еко нст рук ц ия г лав ного про изводст ве н ного кор пуса. Схе ма ге нера ль ного пла на и а вт одорог и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 148, арк. 28, 1962 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції фабрики з виготовлення макаронних виробів у
м. Донецьк, розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На
генеральному плані фабрики, розташованої у кварталі №144 по Макіївському шосе Калінінського рну,
позначено наявні будівлі та споруди, а також заплановані до знесення, реконструкції або
будівництва.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 600х407 мм
1105. До не ц ки й ю жн ы й п ромузе л. Схе ма разме щ ен и я п ро м ы шл ен н ых пр едп р ият ий
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 199, арк. 18, 1966 р.
Схематична карта входить до розділу схеми загального генерального плану Донецького Південного пром.
вузла, у якому розглянуто питання оптимізації розміщення підприємств харчової промисловості рну.
Документ складено працівниками Донецького відділення ДПНДІ ПромбудНДІпроект. Документ є схематичним
планом Донецького Південного пром. вузла з позначенням наявних і запроектованих промислових
підприємств.
Світлокопія; б. м-бу; 1332х752 мм
1106. Ст ал ин ск и й мет ал лур ги чес к и й завод. Не пре р ыв н ая разл ив ка ст ал и. Г ен п лан рас ш ире н ия э ле кт р и чес ко й подст а н ци и № 6
Ф. Р28, к. 122, оп. 3, од. зб. 1, арк. 90, 1956 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання реконструкції Донецького металургійного
заводу (установки устаткування безперер вної розливки сталі у мартенівському цеху заводу),
розробленого працівниками Інституту по проектуванню металургійних заводів Діпросталь (м. Харків ).
Для монтажу нового обладн. визнано за необхідне організувати додаткове енергопостачання за рахунок
реконструкції та розширення електричної підст. заводу. На плані позначено місце розташування підст.
у м. Донецьк, лінії електромережі до заводу. У складанні документа брали участь інженери А.
Новгородов, П. Головнін, Корчагін.
Світлокопія; 1:500; 605х285 мм
1107. Ст ал ин ск и й мет ал лур ги чес к и й завод. Уст а нов ка не п ре р ыв но й разл ив к и ст ал и. С ит уа цио н н ы й п ла н. 1 вар иа нт
Ф. Р28, к. 122, оп. 3, од. зб. 10, арк. 1, 1956 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання реконструкції Донецького металургійного
заводу (установки устаткування безперервної розливки сталі у мартенівському цеху заводу),
розробленого працівниками Інституту по проектуванню металургійних заводів Діпросталь (м. Харків).
На плані позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди мартенівського цеху заводу. У
складанні проекту брали участь інженери А. Байцур, Баранович, Компанієць.
Калька, туш; 1400; 846х608 мм
1108. В ы коп и ров ка из пла на г. Ст ал ина
Ф. Р32, к. 124, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1929 р.
План входить до складу проекту житлового будинку у м. Сталіне (тепер м. Донецьк), розробленого
працівниками Сталінського відділення Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд. На
схематичному плані одного з кварталів міста позначено ділянку, призначену для будівництва житлового
будинку. Проект розроблено архітектором А. Н. Гуревичем на базі проекту П. І. Фролова .
Світлокопія; б. м-бу; 223х286 мм
1109. Ст ал ин ска я дези н фе к ц ион ная ст а н ци я. Ге н пла н
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 18, арк. 1, 1930 р.
План входить до робочого проекту комплексу дезинфекційної ст. у м. Сталіне (тепер м. Донецьк),
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На плані
позначено
будівлі
запроектованого
комплексу
(дезинфекційний
корпус,
ізолятор,
адміністративнолабораторний корпус тощо).
Світлокопія; б. м-бу; 820х548 мм
1110. Ген п ла н дези н фе к ц ион но й ст ан ц и и в Ст а ли но
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 18, арк. 2, 1930 р.
План входить до робочого проекту комплексу дезинфекційної ст. у м. Сталіне (тепер м. Донецьк),
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ
є генеральним планом запроектованого комплексу.
Світлокопія; 1:500; 833х540 мм
1111. Ген п ла н по ли к л ин и к и в Рут ч ен ково
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 21, арк. 1, 1930 р.
План входить до проекту поліклініки у сщі Рутченкове (теперу складі м. Донецьк), розробленого
працівниками
Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м.
Харків). Поліклініку
планувалося побудувати за типовим проектом і розташувати на території місцевої лі карні. На плані
позначено межі ділянки, відведеної під будівництво та місця розташування запроектованих споруд.
Світлокопія; б. м-бу; 840х642 мм
1112. П ло щадь участ ка в го ризо нт алях от вед ен ного под по ст ро йку пол и к ли н и ки на Рут ч ен ков ско м рудн и ке
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 21, арк. 2, 1930 р.
План входить до проекту поліклініки у сщі Рутченкове (тепер у складі м. Донецьк), розробленого
працівниками
Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м.
Харків). Поліклініку

планувалося побудувати за типовим проектом і розташувати на території місцевої лікарні. Документ є
генеральним планом комплексу лікарняних установ.
Світлокопія; 1:1 000; 655х614 мм
1113. Ген п ла н. Ноч ной санат ор и й в Ст ал ино
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 24, арк. 4, 1930 р.
План входить до проекту дит. нічного санаторію у м. Сталіне (тепер м. Донецьк), розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Санаторій планувалося
побудувати за типовим проектом, розробленим для м. Донецьк, м. Костянтинівка і м. Кадіївка. На
плані позначено межі ділянки, відведеної для будівництва і контури запроектованих споруд.
Світлокопія; 1:500; 360х192 мм

Др у жківк а, м. Д о нец ьк ої о бл.
1114. П лан под пост ро й ку ш кол ы в с. Д руж ков ке
Ф. Р32, к. 125, оп. 1, од. зб. 2, арк. 2, 1931 р.
План входить до складу проекту початкової школи у м. Дружківка Донецької обл., розробленого
працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва Укрцивільбуд (м. Харків ). На
документі позначено межі ділянки, відведеної для будівництва шкільного комплексу. Проект складено
Є. А. Абрамовичем на базі типового проекту архітектора Ф. С. Чмихова.
Міліметровий папір, туш; 1:500; 400х510 мм

Єн ак іє ве, м. До нец ьк о ї о бл.
1115. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н участ ка ка нала П К 1085 – 1103
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 13 –14, 1963 р.
План входить до робочих креслеників для ремонтно відбудовних робіт на каналі Сіверський Донець –
Донбас, складених працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу на ділянці поблизу
м. Єнакієве Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1320х305 мм, 1040х300 мм
1116. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н участ ка ка нала П К 1160 – 1163
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 18, 1963 р.
План входить до робочих креслеників для р емонтновідбудовних робіт на каналі Сіверський Донець –
Донбас, складеного працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу на ділянці поблизу
м. Єнакієве Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 570х300 мм
1117. В ы коп и ров ка из г ен п лана х лебзавода №2 г. Е на ки ево со в новь от вед ен но й т ер р ит ор ие й для ст ро ит ель ст ва с пец цеха
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 3, арк. 51, 1966 р.
План входить до завдання на проектування цеху з виробництва нечерствілого хлібу при хлібозаводі №2
у м. Єнакієве, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). На плані позначено межі ділянки хлібозаводу з
урахуванням розширення. Документ містить примітки щодо узгодження проекту з голов. архітектором
м. Єнакієве Н. Чепурновим.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; б. м-бу; 390х355 мм
1118. Хлебзавод в г. Е на ки ево. Ге н п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 3, арк. 99, 1958 р.
План входить до завдання на проектування цеху з виробництва нечерствілого хлібу при хлібозаводі №2
у м. Єнакієве, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). Цех був складовою частиною хлібозаводу. Документ є
генеральним планом заводу.
Світлокопія, туш, олівець; 1:500; 745х570 мм
1119. Хлебо ко мби нат №2 в г. Е нак ие во. Ц ех не че рст ве ю щ его хлеба. Г ен п ла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 3, арк. 100, 1966 р.
План входить до завдання на проектування цеху з виробництва нечерствілого хлібу при хлібозаводі №2
у м. Єнакієве, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). На генеральному плані позначено наявні і запроектовані
будівлі та споруди, елементи благоустрою території цеху. Автори проекту інженери Свиридович,
Оніщенко, Юрченко.
Світлокопія; 1:500; 754х432 мм
1120. Ген п ла н по ли к л ин и к и на 1200 по се ще ни й в Р ы ково
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 14, арк. 1, 1930 р.
План входить до складу робочого проекту комплексу поліклініки у м. Рикове (тепер м. Єнакієве)
Донецької обл., розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м.
Харків). На плані позначено межі ділянки, відведеної для будівництва та запроектовані будівлі
поліклініки.
Світлокопія; б. м-бу; 410х387 мм
1121. Меха н изи рова нна я п рач еч ная в г. Р ы ково А рт е мовс кого о кру га. Ге н пла н
Ф. Р32, к. 130, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1930 р.
План входить до робочого
проекту механізованої
пральні у м. Рикове (тепер м. Єнакієве
Донецької обл.), розробленого працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва

Укрцивільбуд (м. Харків). Для будівництва
Документ є генеральним планом об’єкту.
Світлокопія; 1:500; 516х398 мм

пральні

відведено

ділянку

по

вул.

Олександрівська.

Іван івськ ий, х ут. Ол ексан др івськ о го р - ну Д он ец ьк ої о бл.
1122. Ива нов ское т ова р ное р ыб ное хозя йст во на р. Са ма ре. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 72, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. У роботі розглянуто питання ведення рибного господарства в умовах недостатнього
забезпечення ресурсами водопостачання, проаналізовано досвід вирощування риби з повторним
використанням води на прикладах кращих господарств СРСР. Документ є генеральним планом одного з
таких господарств, розташованого на р. Самара поблизу хут. Іванівський Олександрівського рну
Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 852х285 мм
1123. Ива нов ское т ова р ное р ыб ное хоз -во на р. Са мар е. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 6, арк. 1, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. Документ є генеральним планом товарного рибогосподарства, розташованого на р.
Самара поблизу хут. Іванівський Олександрівського рну Донецької обл.
Калька, туш; 1:5 000; 1840х645 мм

Кал ин о ве, с. Ам вр о сіївськ о го р- ну Д он ец ьк ої о бл.
1124. Бе лояро вс кое в- ще на р. Кр ы н ка (басей н р. К р ы нка)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 19, арк. 65, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою
промислових підприємств Донецької обл. на р. Кринка та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Білоярівського вдсх на р. Кринка,
розташованого поблизу с. Калинове Амвросіївського рну Донецької обл. У розробці документа брали
участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія, г уаш; 1:25 000; 820х588 мм

Кар півк а, с. О л ек сан др івсько го р -н у Д он ец ько ї об л.
1125. Товар ное р ыб ное хозяй ст во в пой ме р. Н ит р иус До не цко й обл. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 77, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої праці вниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. У роботі розглянуто питання ведення рибного господарства в умовах недостатнього
забезпечення ресурсами водопостачання, проаналізовано досвід вирощування риби з повторним
використанням води на прикладах кращих господарств СРСР. Документ є генеральним планом одного з
таких
господарств
на р. Нітріус,
розташованого
поблизу
с. Карпівка
Олександрівського
рну
Донецької обл.
Світлокопія; 1:10 000; 1726х610 мм

Ко ст янт ин івка, м . Д он ец ько ї об л.
1126. Ген. п рое кт ре кон ст ру кці ї м. Кост ят и ні вк и. Г ен. п лан
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). м. Костятинівка утворювалося на місці колишнього пристанційного
сща КурськоХарківськоАзовської залізниці. Проект реконструкції міста складено через зростання
промисловості і населення рну. Документ є генеральним планом міста з позначенням територій, які
потребували значної реконструкції, а також нових територій. У складанні документа брали участь
керівник АПМ №1 В. Орєхов, ГІП М. С. Левицький.
Світлокопія; 1:5 000; 2117х1262 мм
1127. Кост я нт и ні вка . Ма йдан Ст алі нс ько го мі ст еч ка
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 3, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Забудова Сталінського містечка велася переважно за рахунок
цинкового заводу для забезпечення робітників житлом. На плані позначено наявні та запроектовані
будівлі та споруди містечка. У складанні документа брали участь керівник АПМ №1 О. М. Касьянов, ГІП
М. С. Левицький, проектувальник Т. Бондаренко.
Світлокопія; 1:1 000; 790х556 мм

1128. Кост я нт и ні вка . Сх е ма забудови т еат рал ьно го ма йда ну
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 5, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Оперний театр запроектовано у Дмитрівському рні міста. Документ
знайомить із компонуванням рну театрального майдану. У складанні документа брали участь керівник
АПМ №1 О. М. Касьянов, ГІП М. С. Левицький, проектувальник Т. Бондаренко.
Світлокопія; 1:2 000; 765х524 мм
1129. Теат ра ль н ий ма йдан. До п роект у ре конст рук ці ї м. Кост я нт ині в к и
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 6, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Оперний театр запроектовано у Дмитрівському рні міста. Документ
знайомить із загальною планувальною компоновкою рну театрального майдану. У складанні документа
брали участь керівник АПМ №1 О. М. Касьянов, ГІП М. С. Левицький, проектувальник Т. Бондаренко.
Світлокопія; 1:1 000; 556х776 мм
1130. Кост я нт и ні вка – мі ст бі ля бут и ло чно го заводу
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 7, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планув ання
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Пляшковий завод розташовано на ізольованому майданчика у
північнозахідній частині центрального пром. рну міста. На плані позначено міст, запроектований
поблизу заводу. У складанні документа брали участь керівник АПМ №1 О. М. Касьянов, ГІП М. С.
Левицький, проектувальник Марченко.
Світлокопія; 1:1 000; 606х810 мм
1131. Кост я нт и ні вка . Г ен п ла н адмі ні ст рат ив ного майда ну
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 8, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цивільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Документ знайомить із компонуванням міського адміністративного
майдану у Дмитріївському рні м. Костянтинівка. У складанні документа брали участь керівник АПМ №1
О. М. Касьянов, ГІП М. С. Левицький, проектувальник Т. Бондаренко.
Світлокопія; 1:1 000; 596х840 мм
1132. Ген. п рое кт ре кон ст ру кці ї м. Кост ят и ні вк и. Г ен. п лан
Ф. Р32, к. 118, оп. 1, од. зб. 3, арк. 9, 1940 р.
План
входить
до
складу
генерального
проекту
планування
м. Костянтинівка
Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського державного тресту проектування цив ільного будівництва
Укрцивільпроектбуд (м. Харків). Документ є генеральним планом міста з позначенням територій, які
потребували значної реконструкції, а також нових територій. У складанні документа брали участь
керівник АПМ №1 В. Орєхов, ГІП М. С. Левицький.
Світлокопія; 1:1 000; 2440х1740 мм
1133. Ген п ла н. Ноч ной санат ор и й в Кон ст ант ино вк е
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 24, арк. 3, 1930 р.
План входить до складу проекту дит. нічного санаторію у м. Костянтинівка Донецької обл.,
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Санаторій
планувалося побудувати за типовим проектом, розробленим для м. Донецьк, м. Костянтинівка і
м. Кадіївка. На плані позначено межі ділянки, відведеної для будівництва та контури запроектованих
споруд.
Світлокопія; б. м-бу; 263х268 мм
1134. В ы коп и ров ка из г ен ера ль ного п ла на г. Ко нст а нт и нов ка
Ф. Р32, к. 130, оп 1, од. зб. 2, арк. 1, 1931 р.
План входить до робочого проекту готелю у м. Костянтинівка Донецької обл., розробленого
працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва Укрцивільбуд (м. Харків).
Документ є схематичним генеральним планом частини міста в рні будівництва. У розробці документа
брали участь архітектори Е. С. Коднір, Ю. С. Рейзман.
Міліметровий папір, туш; 1:1 000; 815х250 мм
1135. Ген п ла н к про ект у гост и ни ц ы в г. Ко нст а нт и нов ке
Ф. Р32, к. 130, оп 1, од. зб. 2, арк. 2, 1931 р.
План входить до робочого проекту готелю у м. Костянтинівка Донецької обл., розробленого
працівниками Українського державного тресту цивільного будівництва Укрцивільбуд (м. Харків).
Документ є генеральним планом об’єкту, запланованого на вул. Ленінська. У розробці документа брали
участь архітектори Е. С. Коднір, Ю. С. Рейзман.
Світлокопія; 1:1 000; 315х220 мм
1136. Конст а нт и нов ск и й х и ми чес к и й завод. О п ыт но - про м ы ш ле нно е п роиз водст в о угл ек ис лого ст ро н ц ия. Сх е ма ге нп ла на
Ф. Р57, к. 1423, оп. 6, од. зб. 25, арк. 1, 1975 р.
План входить до техноробочого проекту організації досліднопромислового виробництва вуглекислого
стронцію на хімічному заводі у м. Костянтинівка Донецької обл., складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Проект розроблено через зростання потреб країни у

вуглекислому стронції, який використовується у виробництві феритових сплавів, напівпровідників та
інших виробів радіоелектронної та електропромисловості. Для будівництва обрано ділянку на території
Костянтинівського хімічного заводу. Виробництво планувалося розмістити у наявних будівлях і
прибудовах до них. Документ є схематичним генеральним планом ділянки заводу з позначенням наявних,
запроектованих та призначених до реконструкції або знесення будівель і споруд.
Світлокопія; на кальці; 1:500; 1260х622 мм
1137. Конст а нт и нов ск и й хим и чес к ий завод. О п ыт но - про м ы ш ле н ное про изводст во угле к ис лого ст рон ци я. От деле н ие вы пар к и и
про изводст ва т ве рдо й сол и. В ы коп и ров ка из ге н п лана
Ф. Р57, к. 1423, оп. 6, од. зб. 26, арк. 1, 1975 р.
План входить до техноробочого проекту організації досліднопромислового виробництва ву глекислого
стронцію на хімічному заводі у м. Костянтинівка Донецької обл., складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Документ є схематичним генеральним планом частини ділянки
заводу, на якій розміщувалося відділення випарювання та виробництва твердої солі з позначенням
наявних, запроектованих та призначених до реконструкції будівель і споруд.
Світлокопія; на кальці; 1:500; 1100х305 мм

Кра м ат ор ськ, м. Д он ец ько ї об л.
1138. Мая ч ковс кое в- ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 165, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Маячківського вдсх на р. Маячка поблизу м. Краматорськ Донецької обл.
Калька, туш; 1:5 000; 300х370 мм

Кур ах о ве, м. М ар’ їн сько го р- н у До н ец ько ї обл .
1139. По рт у ст . Рой в До нбассе
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 117, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації річкового транспорту на р. Дніпро
та її притоках. На плані ст. Роя Мар’їнського рну Донецької обл. (тепер частина м. Курахове)
позначено портові споруди, запроектовані в рамках проекту водної магістралі Криворіжжя – Донбас.
Фото; б. м-бу; 170х120 мм
1140. Кураховс кая ГР ЭС. Р - н соору же н ий. П ла н-схе ма
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 26, арк. 8 – 10, 1967 р.
Схематична карта входить до складу матеріалів з інженерно геологічних, топографогеодезичних,
гідрологічних і гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції
і розширення Курахівської ДРЕС. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. Курахівська ДРЕС розташована у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., на
лівому березі Курахівського вдсх. Документ є топографічним планом рну споруд. У складанні
документа брали участь нач. топогеодезичної партії С. М. Співаков, ст. технік В. А. Суковая.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 1385х417 мм, 1205х795 мм, 793х297 мм
1141. Кураховс кая ГР ЭС. Р - н ст ро ит е льст ва. П лан- схе ма сооруж ен и й Г Р ЭС с го р н ы м и в ы работ ка ми и г еолог и чес к и м и разреза м и
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 27, арк. 11 – 12, 1967 р.
План входить до складу матеріалів з інженерногеологічних, топографогеодезичних, гідрологічних і
гідрометеорологічних розвідувань, проведених для проектного завдання реконструкції і розширення
Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом рну споруд, на
якому позначено місця проведення інж. досліджень. У складанні документа брали участь голов.
спеціаліст сектору інж. геології Остапенко, ст. геолог М. А. Омельяненко.
Світлокопія; 1:10 000; 1056х593 мм, 1063х625 мм
1142. Кураховс кая ГР ЭС. П ро мп ло щадка. И н же нер но -г еолог и чес кое ст ро ен ие п ром п ло щадк и в а ксо но мет р и чес кой п рое кц и и
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 27, арк. 13, 1967 р.
План входить до складу розділу проектного завдання реконструкції і розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються інженерно геологічні умови рну
будівництва. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ знайомить із літологічним складом майданчика ДРЕС. У складанні документа брали участь
голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко, ст. геолог М. А. Омельяненко.
Світлокопія; 1:2 000; 1190х596 мм
1143. Кураховс кая ГР ЭС. Ж и л посе лок. П ла н-схе ма рас по ложе н ия с ква ж ин и г еолог и чес к их разрезов
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 27, арк. 18, 1967 р.
План входить до розділу проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються інженерногеологічні умови рну
будівництва. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є схематичним планом житлового сща Курахівської ДРЕС. У складанні документа брали участь
голов. спеціаліст сектору інж. геології Остапенко, ст. геолог М. А. Омельяненко.
Світлокопія; 1:5 000; 605х429 мм

1144. Кураховс кая ГР ЭС I V о чер едь. Ге не рал ьн ы й п лан. Свод н ы й п ла н сооруж ен и й Г Р ЭС и п ла н от вода зем е ль
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 55, арк. 85, 1967 р.
План входить до пояснювальної записки щодо генерального плану і трансп., яку складено для
проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є топографічним планом рну споруд із позначенням меж територій, що належали різним
землекористувачам.
Світлокопія; 1:10 000; 987х656 мм
1145. Кураховс кая ГР ЭС I V о чер едь. Тра нс порт ное хозяй ст во. Пла н пут евого разв ит ия ст а нц и и Роя
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 55, арк. 94, 1967 р.
План входить до пояснювальної записки щодо генерального плану і трансп., яку складено для
проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Залізнична ст. Роя розташована у 5 км на південь від ДРЕС. На плані позначено наявні та
запроектовані будівлі та споруди ст.
Світлокопія; 1:1 000; 2387х326 мм
1146. Кураховс кая ГР ЭС I V о чер едь. Тра нс порт ное хозяй ст во. Пла н пут евого разв ит ия ст а нц и и Со рт и рово чна я
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 55, арк. 95, 1967 р.
План входить до пояснювальної записки щодо генерального плану і трансп., яку складено для
проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На
плані позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди ст. Сортувальна поблизу ДРЕС. У
складанні документа брали участь інженери Чаплай, Зарайський, Петрикін, Островський.
Світлокопія; 1:1 000; 750х318 мм
1147. Кураховс кая ГР ЭС I V о чер едь. Тра нс порт ное хозяй ст во. Пла н пут евого разв ит ия пост а Заводс кой
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 55, арк. 96, 1967 р.
План входить до пояснювальної записки щодо генерального плану і трансп., яку складено для
проектного завдання реконструкції та розширення Курахівської ДРЕС у м. Курахове Мар’їнського рну
Донецької обл. Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На
плані позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди ст. Заводська поблизу заводів
металоконструкцій і залізобетонних конструкцій. У складанні документа брали участь інженери Чаплай,
Зарайський, Петрикін, Н. Дьяченко.
Світлокопія; 1:1 000; 1940х324 мм
1148. Кураховс кая ГР ЭС. Р - н ст ро ит е льст ва. П лан- схе ма сооруж ен и й Г Р ЭС с го р н ы м и в ы работ ка ми и г еолог и чес к и м и разреза м и
Ф. Р31, к. 194, оп. 1, т. 1, од. зб. 228, арк. 1 – 2, 1967 р.
План входить до розділу проектного завдання реконструкції і розширення Курахівської ДРЕС у
м. Курахове Мар’їнського рну Донецької обл., у якому вивчаються інженерно геологічні умови рну.
Документ розроблено працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є
топографічним планом рну споруд. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст сектору інж.
геології Остапенко, ст. геолог м. А. Омельяненко.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1077х616 мм, 1087х656 мм

Ло зо ве, с. Кр а сн ол и ма н сько го р -н у Д он ецьк ої об л.
1149. С. Лозовое. К рас нол и ма нс к ий р- н Доне ц кая обл. Ре конст рук ц ия ка нала С еве рс к ий До не ц – До нбасс. Пла н т рас с ы
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 507, арк. 27 –33, 1974 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування, проведені працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків) на ділянці
поблизу с. Лозове Краснолиманського рну Донецької обл. для техн. проекту реконструкції каналу
Сіверський Донець – Донбас. Документ є топографічним планом місцевості з позначеною трасою каналу.
У складанні звіту брали участь голов. інженер К. Н. Ільницький, інженер Н. А. Піддубна.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 570х594 мм, 529х590 мм, 1230х290 мм, 530х596 мм, 520х594 мм, 530х588 мм, 560х588 мм
1150. Гео мор фо лог иче ска я ка рт а р- на ре гул иру ю ще го сооруж ен и я на р. Се вер ск и й До не ц
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1351, арк. 1 –4, 1954 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Карта знайомить із геоморфологією рну регулюючої споруди на р. Сіверський Донець,
розташованої поблизу с. Лозове Краснолиманського рну Донецької обл. На карті позначено підвищені
та занижені ділянки, протоки, стариці, відносно стійкі та розмивні береги.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 605х600 мм, 587х615 мм, 575х600 мм, 600х605 мм

М ак іївк а, м. До н ец ько ї о бл .
1151. Тр ест “Руда” шахт а и м. С. М. К ирова. П ла н подзе м н ых в ы работ ок го р изонт а 130
Ф. Р3, к. 1162, оп. 10, од. зб. 31, арк. 37, 1937 р.
План входить до проектного завдання зарегулювання стоку р. Саксагань для захисту залізорудних
виробок у м. Макіївка Донецької обл., складеного працівниками бюро об’єктів Донбасу та Криворіжжя
Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані підземних
розробок горизонту 130 шахти ім. С. М. Кірова тресту “Руда” надано відомості щодо результатів
спостережень за притоком ґрунтових вод на території рудника.
Світлокопія; 1:1 000; 422х144 мм

1152. Ма кее вс кая ф ильт ровоч на я ст ан ц ия. Ка рт а глуб и н залега н ия г ру нт ов ых вод на се нт ябрь 1962 г.
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 10, арк. 22, 1962 р.
Карта входить до звіту про вивчення інженерногеологічних умов майданчика фільтрувальної ст.,
складеного для робочого проекту водопостачання Макіївського пром. рну. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
складено для проектування фільтрувальної ст., розташованої на бал. Широка , поблизу м. Макіївка
Донецької обл. На карті надано відомості щодо рівня ґрунтових вод на майданчика ст. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, голов. геолог В. С. Мартинов, геологи І. Р. Гриценко,
А. П. Чернишева.
Світлокопія; 1:500; 640х780 мм
1153. Ма кее вс кое резе рв ное водохра н ил и ще. Схе ма рас по ложе н ия карь еров сугл и н ков
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 13, арк. 1, 1962 р.
План входить до звіту про вивчення інженерногеологічних умов майданчика фільтрувальної ст.,
складеного для робочого проекту водопостачання Макіївського пром. рну. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичному
плані запроектованого резервного вдсх на каналі Сіверський Донець – Донбас поблизу м. Макіївка
Донецької обл. позначено місця розташування кар’єрів суглинків, сировину яких передбачалося
використовувати при побудові гідроспоруд. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський,
голов. геолог В. С. Мартинов, геологи І. Р. Гриценко, А. П. Чернишева.
Калька, туш; 1:500; 223х310 мм
1154. Ма кее вс кое резе рв ное водохра н ил и ще. П ла н п ло щадк и под резе рв ну ю насос ную ст ан ц и ю
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 22, арк. 32, 1962 р.
Карта входить до техн. звіту про вивчення топографогеодезичних і інженерно геологічних умов
майданчика
насосної
ст.
Макіївського
резервного
вдсх,
складеного
для
робочого
проекту
водопостачання Макіївського пром. рну. Про ект розроблено працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом майданчика насосної
ст. запроектованого резервного вдсх на каналі Сіверський Донець – Донбас поблизу м. Макіївка
Донецької обл. У
складанні документа
брали
участь
ГІП
В. Б. Кустерський,
голов.
геолог
В. С. Мартинов, геологи І. Р. Гриценко, А. П. Чернишева.
Світлокопія; 1:500; 734х288 мм
1155. Ш ла мо на коп ит е ль, Ма кеев ское резе рв ное и от сеч ное водох ран и ли ща. Обзо р ная схе ма от вода зе ме ль
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 28, арк. 27, 1963 р.
План входить до матеріалів пояснювальної записки щодо відведення земель, складеного для робочого
проекту водопостачання Макіївського пром. рну. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Серед інших споруд запроектовано резервне
вдсх на бал. Широка і відсічне вдсх на місці ставка №2 радгоспу “Криничанський”. Документ є планом
місцевості поблизу м. Макіївка Донецької обл., на якому позначено межі відведення земель під
побудову перелічених об’єктів. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, нач. від.
вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія; 1:25 000; 355х290 мм
1156. Ма кее вс кая ф ильт ровал ьна я ст ан ц ия. Ге нп ла н
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 99, арк. 1/1 –1/2, 1962 р.
План входить до робочих креслеників проекту фільтрувальної ст., складеного для робочого проекту
водопостачання Макіївського пром. рну. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є генеральним планом фільтрувальної ст.,
розташованої на бал. Широка поблизу м. Макіївка Донецької обл. У складанні документа брали участь
ГІП В. Б. Кустерський, керівник інж. групи Коваленко.
Світлокопія, олівець; 1:500; 1600х585 мм, 1395х580 мм
1157. Ма кее вс кая ф ильт ровал ьна я ст ан ц ия. Авт одорог и и ве рт и кал ьна я п ла ни ров ка. П лан
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 99, ар к. 2/1, 1962 р.
План входить до робочих креслеників проекту фільтрувальної ст., складеного для робочого проекту
водопостачання Макіївського пром. рну. Проект розроблено працівниками Українського відділення
ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є генеральним планом під’їзних
автомобільних шляхів до фільтрувальної ст., розташованої на бал. Широка поблизу м. Макіївка
Донецької обл. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, керівник інж. групи
Коваленко.
Світлокопія; 1:500; 1400х590 мм
1158. От се ч ное в- ще. Карт а факт и чес кого мат ер иа ла
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 130, арк. 2, 1963 р.
Карта входить до робочих креслеників проекту водопостачання Макіївського пром. рну, розробленого
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
містить відомості щодо проведених інженерно геологічних досліджень на майданчика відсічного вдсх,
розташованого на місці ставка №2 радгоспу “Криничанський” Макіївського рну Донецької обл. У
складанні документа брали участь голов. геолог експедиції Крамаренко, геологи Соломатіна і
Петухова.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 860х450 мм

1159. От се ч ное в- ще. Гео мор фо лог ич ес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 130, арк. 13, 1963 р.
Карта входить до робочих креслеників проекту водопостачання Макіївського пром. рну, розробленого
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
містить відомості щодо геоморфології майда нчика відсічного вдсх, розташованого на місці ставка №2
радгоспу “Криничанський” Макіївського рну Донецької обл. У складанні документа брали участь голов.
геолог експедиції Крамаренко, геолог Соломатіна.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 830х295 мм
1160. От се ч ное в- ще. Карт а чет верт и чн ых от ложе н ий
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 130, арк. 6, 1963 р.
Карта входить до робочих креслеників проекту водопостачання Макіївського пром. рну, розробленого
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
містить
відомості
щодо
особливостей
четвертинних
відкладень
майданчика
відсічного
вдсх,
розташованого на місці ставка №2 радгоспу “Криничанський” Макіївського рну Донецької обл. У
складанні документа брали участь голов. геолог експедиції Крамаренко, геолог Соломатіна.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 820х430 мм
1161. Ма кее вс кая ф ильт ровал ьна я ст ан ц ия. Карт а факт и чес кого мат ер иа ла
Ф. Р3, к. 1322, оп. 14, од. зб. 131, арк. 1, 1962 р.
Карта входить до робочих креслеників проекту водопостачання Макіївського пром. рну, розробленого
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ
містить відомості щодо проведених інженерно геологічних досліджень на майданчика фільтрувальної ст.,
розташованої на бал. Широка поблизу м. Макіївка Донецької обл. У складанні документа брали участь
ГІП В. Б. Кустерський, керівник інж. групи Коваленко.
Калька, туш; 1:1 000; 1290х860 мм
1162. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н Мак еевс кого у част ка ка нала ПК 1104 до ПК 1126
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 15 –16, 1963 р.
План входить до робочих креслеників для ремонтно відбудовних робіт на каналі Сіверський Донець –
Донбас, складених працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу на ділянці поблизу
м. Макіївка Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1480х435 мм, 1440х315 мм
1163. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь”. Ги псо м ет р иче ск и й пла н пласт а М3
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 3, арк. 1 – 2, 1955 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. і входить до складу Бутовського
комплексу. Документ складено з метою узагальнення геологорозшукувальних відомостей 1952–1954 рр.
тресту Артемвугіллягеологія, а також оцінювання зап асів вугілля у пластах комплексу. На плані
позначено межі, потужність залягання, виходи робочого пласта М3 (Макіївський). У складанні
документа брали участь інженери І. Н. Чикалов, А. Д. Залмаєва.
Калька, туш; 1:10 000; 1100х405 мм, 1100х623 мм
1164. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая. Тре ст “Ма кее вугол ь”. Г ип сом ет р ич ес ки й пла н пла ст а М36
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 4, арк. 1–2, 1955 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. і входить до складу Бутовського
комплексу. Документ складено з метою узагальнення геологорозшукувальних відомостей 1952–1954 рр.
тресту Артемвугіллягеологія, а також оцінювання запасів вугілля у пластах комплексу. На плані
позначено межі, потужність залягання, виходи робочого пласта М36. У складанні документа брали
участь інженери І. Н. Чикалов, А. Д. Залмаєва.
Калька, туш; 1:10 000; 1254х440 мм, 1266х606 мм
1165. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь”. Ги псо м ет р иче ск и й пла н пласт а М15
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 5, арк. 1–2, 1955 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню ш ахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. Документ складено з метою
узагальнення геологорозшукувальних відомостей 1952–1954 рр. тресту Артемвугіллягеологія, а також
оцінювання запасів вугілля у пластах комплексу. На плані позначено межі, потужність залягання,
виходи робочого пласта М15.
Калька, туш; 1:10 000; 1210х618 мм, 1214х586 мм
1166. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь” . Ги псо м ет р иче ск и й пла н пласт а М7
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 6, арк. 1–2, 1955 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. Документ складено з метою
узагальнення геологорозшукувальних відомостей 1952–1954 рр. тресту Артемвугіллягеологія, а також
оцінювання запасів вугілля у пластах комплексу. На плані позначено межі, потужність залягання,
виходи робочого пласта М7.
Калька, туш; 1:10 000; 1214х586 мм, 1212х450 мм

1167. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь”. Ги псо м ет р иче ск и й пла н пласт а М9
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 7, арк. 1–2, 1955 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. Документ складався з метою
узагальнення геологорозшукувальних відомостей 1952–1954 рр. тресту Артемвугіллягеологія, а також
оцінювання запасів вугілля у пластах комплексу. На плані позначено межі, потужність залягання,
виходи робочого пласта М9.
Калька, туш; 1:10 000; 1224х450 мм, 1240х613 мм
1168. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь”. Сит уа ц ион н ы й пла н
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 18, арк. 1, 1957 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. На плані позначено будівлі та
споруди, які увійшли до комплексу шахти. У складанні документа брали участь інженери А. І.
Довгялло, С. Г. Сапунов.
Калька, туш, олівець; 1:500; 856х595 мм
1169. Ш ахт а Бут овс кая Глубо кая т ре ст а “Ма кее вуголь”. Ге нера ль н ы й пла н пове рхност и (1 -й и 2 -й о че ред и ст ро ит ел ьст ва)
Ф. Р7, к. 1182, оп. 5, од. зб. 18, арк. 1, 1957 р.
План входить до проектного завдання шахти Бутовська Глибока тресту Макіїввугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт (м. Донецьк). Шахта
БутовськаГлибока розташована поблизу м. Макіївка Донецької обл. На плані позначено будівлі та
споруди, автошляхи та шляхи залізниці, елементи благоустрою комплексу шахти. У складанні документа
брали участь інженери В. Ф. Гончарук, Є. Н. Попова, Д. С. Плахтін.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 1494х765 мм
1170. В ы коп и ров ка из пла на го рода Ма кее в ки Ма ке евс ко -Во й ковс к и й по сел ков ы е совет ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 9, арк. 11, 1965 р.
План входить до технікоекон. обґрунтування проектного завдання будівництва хлібозаводу у
м. Макіївка Донецької обл., розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості
Укрдіпрохарчопром. Під будівництво підприємства відведено ділянку, розташовану у південній частині
м. Макіївка на території Войківської сщної ради. На плані позначено межі відведеної ділянки.
Світлокопія, чорнило, туш; 1:5 000; 415х295 мм
1171. В ы коп и ров ка из г ен п лана г. Маке ев ка
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 110, арк. 77, 1961 р.
План входить до складу завдання на проектування
м’ясопереробного заводу у м. Макіївка
Донецької обл., розробленого Харківським відділенням проектного Інституту Укрдіпром’ясомолпром. На
генеральному плані частини м. Макіївка позначено межі призначеної для будівництва ділянки.
Світлокопія; 1:25 000; 375х427 мм
1172. Ма кее вка Ст ал ин ско й обл. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 110, арк. 78, 1961 р.
План входить до складу завдання на проектування
м’ясопереробного заводу у м. Макіївка
Донецької обл., розробленого Харківським відділенням проектного Інституту Укрдіпром’ясомолпром. На
плані позначено межі ділянки, призначеної для будівництва, а також призначення окремих частин цієї
ділянки (для будівництва промислових цехів, житлових будинків, складів тощо). У складанні документа
брали участь інженери М. М. Перлов, А. Я. Паншин, А. Н. Туровський.
Світлокопія; 1:5 000; 780х748 мм
1173. Мя соко мб и нат в г. Мак еев ке. Гор но -гео лог ич еско е обоснова н ие под а ст ро ит ель ст во мясо ко мби нат а. Гео лог ич ес кая ка рт а
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 110, арк. 79, 1958 р.
План входить до складу завдання на проектування
м’ясопереробного заводу у м. Макіївка
Донецької обл., розробленого Харківським відділенням проектного Інституту Укрдіпром’ясомолпром. Для
будівництва заводу використано типовий проект із деякими змінами, що спрямовані на адаптацію
проекту до умов гірських виробок. План знайомить із геологічними умовами призначеної для
будівництва ділянки.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 572х419 мм
1174. Ма кее вка. Ге нп ла н боль н иц ы
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1929 р.
План входить до робочого проекту комплексу лікарні у м. Макіївка Донецької обл., розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є генеральним
планом лікарні, на якому позначено будівлі та споруди запроектованого комплексу.
Світлокопія; б. м-бу; 337х325 мм
1175. Ма кее вка. Ге нп ла н
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1929 р.
План входить до робочого проекту комплексу лікарні у м. Макіївка Донецької обл., розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На плані позначено
будівлі запроектованого комплексу, зокрема відділення шлункових інфекцій.
Світлокопія; б. м-бу; 337х325 мм

1176. Ген п ла н ма ке евс ко й по л ик л ин и к и
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 16, арк. 1, 1930 р.
План входить до робочого проекту комплексу лікарні у м. Макіївка Донецької обл., розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом комплексу, на якому позначено межі відведеної під будівництво ділянки та контури
запроектованих споруд.
Світлокопія; б. м-бу; 660х478 мм
1177. П рое кт по лі клі ні к и д ля Ма кії вк и
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 16, арк. 2, 1930 р.
План входить до робочого проекту комплексу лікарні у м. Макіївка Донецької обл., розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом комплексу, на якому позначено межі відведеної під будівництво ділянки та контури
запроектованих споруд. Проект складався за ескізами архітектора В. А. Естровича.
Світлокопія; б. м-бу; 617х486 мм

М ал о ян ісо л ь, с. В оло д ар ськ о го р- ну Д он ец ьк ої о бл.
1178. Куйб ы ше вс кое в- ще на р. М иус (бассе й н р. М иус)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 18, арк. 113, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою
промислових підприємств Донецької обл. на р. Міус та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Куйбишевського вдсх на р. Міус,
розташованого поблизу с. Малоянісоль Володарського рну Донецької обл. У розробці документа брали
участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія, г уаш; 1:25 000; 800х587 мм

М ар іу по л ь, м. До нец ьк о ї о бл.
1179. Кам ен ское в- ще. Гео лого -л ит о лог иче ск и й раз рез по ст во ру п лот и н ы и г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 12, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя
Дніпропетровської обл.,
у
якій
вивчаються
інженерногеологічні
умови
означеної
місцевості. Проект розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ складається з геологічної карти Кам’янського вдсх
у м. Маріуполь Донецької обл. та геологічного розрізу створу його греблі.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 390х286 мм
1180. Ма риу пол ьс ки й т ор г. по рт . Пла н Мар иу поль ско го по рт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 3, арк. 2, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. О деса). На плані позначено межі території Маріупольського порту,
будівлі та споруди (окремо виділено житлові будинки і складські будівлі), а також лінії
електропостачання цих об’єктів.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 670х508 мм
1181. Сист е ма водопост а чан ня і ка налі заці ї Марі упол ьсь кого порт у
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 3, арк. 3, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). На плані позначено будівлі та споруди, а також наявні і
запроектовані мережі водопостачання і каналізації на території порту.
Світлокопія; 1:1 000; 1700х647 мм
1182. П лан Ма р иупо льс кого порт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 3, арк. 7, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). На плані позначено будівлі та споруди, а також наявні та
запроектовані мережі водопостачання, каналізації і електропостачання на території Маріупольського
порту.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1713х570 мм
1183. П лан Ма р иупо льс кого порт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 3, арк. 8, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського терит оріального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). На плані позначено будівлі та споруди, а також наявні і
запроектовані мережі водопостачання, каналізації і електропостачання на території Маріупольського
порту.
Світлокопія, кольорова туш; 1:2 000; 1697х557 мм

1184. П лан рас поло же ни я Мар иу поль ск их порт ов
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 5, арк. 8, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування та вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На плані позначено порти поблизу м. Маріуполь: Маріупольський морський
(поблизу бал. Зінцева), промисловий Новоазовський (поблизу заводу Азовсталь), і річковий на р.
Кальміус (гавань ім. Шмідта), а також наявні та запроектовані підходні канали басейну Азовського
моря в рні м. Маріуполь.
Світлокопія; 1:50 000; 305х202 мм
1185. П лан п ро м ы шле н ного Новоазовс кого порт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 5, арк. 10, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). Документ є схематичним планом промислового Новоазовського
порту, який будувався у 1930 ті роки поблизу заводу Азовсталь для транспортного обслуг. цього
підприємства, а також для перевезення вантажів вугілля для Керченських металургійних заводів, нафти
для заводу ім. Ілліча у м. Маріуполь тощо На плані позначено основні портові споруди (причали,
нафтосховища), а також наявні та запроектовані канали для суден в рні порту.
Світлокопія; б. м-бу; 307х205 мм
1186. П лан Ма р иупо льс кого ( мор ско го) по рт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 5, арк. 14, 1936 р.
План входить до проектного завдання реконструкції та розвитку Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). Маріупольський морський порт був переважно експортним,
голов. каботажним вантажем було паливо для постачання усіх портов і флоту Чорного і Азовського
морів На плані позначено основні портові будівлі, а також канали для суден і захи сні споруди в рні
порту.
Світлокопія; б. м-бу; 305х210 мм
1187. П лан Ма р иупо льс кого мор ско го по рт а на 1.01.1934 года
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 6, арк. 3, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування та вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На плані позначено основні портові будівлі, а також канали для суден і
захисні споруди, наявні на момент складання документа в рні порту. План доповнено креслеником рози
повторення і швидкості вітру в акваторії за 1916–1930 рр.
Світлокопія; 1:2 000; 1904х1195 мм
1188. П рое кт разв ит ия Ма р иупо льс кого реч ного порт а ( р. Кал ь миус – гаван ь Ш м идт а) на 1934 – 1937 гг.
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 6, арк. 4, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування та вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На плані позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди річкового
порту у м. Маріуполь на р. Кальміус; ділянки дна річки, на яких заплановано провести роботи по
заглибленню.
Світлокопія; 1:2 000; 833х602 мм
1189. П рое кт разв ит ия Ма р иупо льс кого мо рско го по рт а на 1934 –1937 гг.
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 6, арк. 5, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування т а вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На генеральному плані Маріупольського морського порту позначено споруди,
які заплановано було ввести в експлуатацію наприкінці 1930 х роках
Світлокопія; 1:2 000; 1864х1076 мм
1190. П рое кт разв ит ия Ма р иупо льс кого реч ного порт а ( р. Кал ь миус – гаван ь Ш м идт а) на 1934 – 1937 гг.
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 6, арк. 6, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування та вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На генеральному плані Маріупольського річкового порту на р. Кальміус
позначено споруди, які заплановано було ввести в експлуатацію наприкінці 1930 х роках
Світлокопія; 1:2 000; 843х608 мм
1191. П лан разв ит и я г идрот ех ни чес к их соору же ни й Ма р иупо льс кого мор ско го по рт а на 1934 –1937 гг.
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 6, арк. 7, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Маріупольського порту на 1934–1937 рр., розробленого працівниками
Чорноморського відділення Державного Інституту проектування та вишукувань на водному транспорті
Діпроводтранс (м. Одеса). На генеральному плані Маріупольського морського порту позначено наявні та
запроектовані гідротехнічні споруди (причали, захисні дамби тощо).
Світлокопія; 1:5 000; 850х607 мм

1192. Уп рав ле н ие по рт а (бы в шее здан ие пог рузучаст ка). П ла н участ ка и п рое кт благоуст ро йст ва
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 29, арк. 15, 1948 р.
План входить до проектного завдання реконструкції колишнього будинку розвантажувальної ділянки,
відведеної для будівлі Управління Маріупольського морського порту, розробленого працівниками
проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є генеральним планом ділянки. У складанні
документа брали участь ГІП Наливкин, архітектор І. Й. Рапапорт.
Світлокопія; 1:500; 630х450 мм
1193. Расш и ре ни е ма ст ерс к их Мар иу поль ско го по рт а. Ге нера ль н ы й п ла н
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 32, арк. 24, 1939 р.
План входить до проектного завдання розширення майстерень Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). На плані позначено будівлі майстерень, елементи благоустрою
території. У складанні документа брали участь інженер Ервіц, Єфімов, Гржибовський.
Світлокопія; 1:500; 237х560 мм
1194. Расш и ре ни е ма ст ерс к их Мар иу поль ско го по рт а. Ге нера ль н ы й п ла н. Ва р иант 2
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 32, арк. 121, 1939 р.
План входить до проектного завдання розширення майстерень Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками Проектновишукувальної контори ЧорноморськоАзовського територіального
загальнобудівельного тресту (м. Одеса). Документ є одним з варіантів генерального плану ділянки
майстерень із позначенням будівель і споруд, елементів благоустрою території. У складанні документа
брали участь інженер Ервіц, Єфімов, Гржибовський.
Світлокопія; 1:500; 912х517 мм
1195. П лан п ро м ы шле н ного Новоазовс кого порт а
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 41, арк. 9, 1934 р.
План входить до пояснювальної записки проекту Новоазовського (Маріупольського) промислового порту,
розробленого працівниками від. капітального будівництва групи механізації Проектновишукувальної
контори Чорноморського пароплавства (м. Одеса). Документ є схематичним планом промислового
Новоазовського порту, який будувався у 1930 ті роки поблизу заводу Азовсталь. На плані позначено
основні портові споруди (причали, нафтосховища), наявні та запроектовані канали для суден в рні
порту. У складанні документа брали участь інженери Косовський і ЗубковДунайський.
Світлокопія; 1:2 000; 1610х707 мм
1196. П лан Ма р иупо льс кого ре йда
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 41, арк. 10, 1934 р.
План входить до пояснювальної записки проекту Новоазовського (Маріупольського) промислового порту,
розробленого працівниками від. капітального будівництва групи механізації Проектновишукувальної
контори Чорноморського пароплавства (м. Одеса). На плані позначено виміри глибини Азовського моря в
рні м. Маріуполь, а також наявних та запроектованих підхідних каналів. У складанні документа брали
участь інженери Косовський і ЗубковДунайський.
Світлокопія; 1:20 000; 1120х746 мм
1197. П лан Уго ль ной гава ни “ Со юзуглеэ кс по рт ”
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 42, арк. 19, 1934 р.
План входить до проекту розвитку Вугільної гавані Маріупольського морського порту, розробленого
працівниками Проектного від. Азовського будівництва Наркомводу СРСР Азовводобуд. На генеральному
плані Маріупольського вугільної гавані позначено наявні та запроектовані будівлі і гідротехнічні
споруди (причали, захисні дамби тощо).
Фото; 1:1 000; 195х143 мм
1198. К т ехни чес ко му п рое кт у реко нст рук ц и и ж. д. и авт от ран спо рт а Угол ьно й гава ни Со юзуг леэ кс порт а в г. Мар иу пол е.
Ген ера ль н ы й п ла н уголь но й гава н и
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 88, арк. 7, 1936 р.
План входить до техн. проекту залізничного і безрельсового транспорту Вугільної гавані
Маріупольського морського порту, розробленого працівниками Південного відділення Інституту
Промтранспортпроект (м. Маріуполь). На генеральному плані вугільної гавані позначено наявні і
запроектовані будівлі та гідротехнічні споруди, автомобільні і залізничні шляхи.
Світлокопія; 1:1 000; 2090х820 мм
1199. П лан у част ка ба н и по рт а Жда нов
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 175, арк. 3, 1948 р.
План входить до матеріалів Жданівської вишукувальної партії проектної контори Чорноморпроект (м.
Одеса), що складені для проекту відбудови та реконструкції Маріупольського морського порту.
Документ є топографічним планом рну порту у м. Маріуполь, на якому позначено запроектовану будівлю
лазні. Укладачі документа Ільїн , Степкін.
Світлокопія; 1:500; 440х553 мм
1200. П лан у част ка п рое кт и руе мого здан ия у пра вле н ия порт а Ж данов
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 175, арк. 4, 1948 р.
План входить до проектного завдання будівлі Управління Маріупольського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є топографічним
планом рну порту у м. Маріуполь, на якому позначено запроектована будівля. Укладачі документа
Ільїн, Степкін.
Світлокопія; 1:500; 424х553 мм

1201. П лан у част ка до мов по Порт ово й у ли це № 15, 16 и 18
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 175, арк. 5, 1948 р.
План входить до проекту відбудови та реконструкції Маріупольського морського порту, розробленого
працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є топографічним планом рну
порту у м. Маріуполь, на якому позначено запроектовані житлові будинки. Укладач документа інженер
Наполов.
Світлокопія; 1:500; 538х580 мм
1202. Восст а новл ен ие и ре конст рук ц ия Ж да новс кого порт а. Пе шеходн ы й мост че рез же л. дор. пут и. П лан мост ово го пе рехода
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 205, арк. 8, 1955 р.
План входить до проекту розвитку та реконструкції Маріупольського морського порту, розробленого
працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є планом пішохідного моста над
шляхами залізниці, запроектованого по вул. Нахімова у м. Маріуполь. У складанні документа брали
участь ГІП Наливкин, нач. від. загально буд. проектування Бабій, голов. архітектор Альтер.
Світлокопія; 1200; 553х402 мм
1203. Схе ма ж ил ст ро ит ель ст ва к варт алов 413, 416, 417, 222, 221, 224
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 210, арк. 86, 1953 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання розвитку та реконструкції
Маріупольського морського порту (2 черга будівництва), розробленого працівниками проектної контори
Чорноморпроект (м. Одеса). На плані позначено наявні і запроектовані житлові будинки по
вул. Нахімова, Сестрорецька і Чорноморська у м. Маріуполь, призначені для забезпечення житлом
робітників порту. У складанні документа брали участь ГІП Наливкин, нач. від. загальнобуд.
проектування Бабій, голов. архітектор Альтер, архітектор Артьомова.
Світлокопія; 1200; 793х578 мм
1204. Заст рой к и кварт а лов № № 27 и 27а в г. Жда нов е. Ге не раль н ы й пла н заст ро й ки ква рт алов № № 27 и 27а. Разби воч н ы й пла н
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 210, арк. 87, 1953 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання розвитку та реконструкції
Маріупольського морського порту (2 черга будівництва), розробленого працівниками “Чорноморпроект”,
філ. Союзного об’єднання проектних організацій “Союзморпроект” (м. Одеса). На плані позначено
наявні і запроектовані житлові будинки по вул. Городня і Калініна у м. Маріуполь, призначені для
забезпечення житлом робітників порту. У складанні документа брали участь ГІП Наливкин , нач. від.
загальнобуд. проектування Бабій , голов. архітектор Альтер, архітектор Артьомова.
Світлокопія; 1200; 850х623 мм
1205. Развит и е и ре ко нст ру кц и я Жда новс кого порт а (2 -я оч еред ь). Сан ит ар но - кара нт и н ная ст а н ци я. Ге н пла н
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 210, арк. 88, 1957 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання розвитку та реконструкції
Маріупольського морського порту (2 черга будівництва), розробленого працівниками проектної контори
Чорноморпроект (м. Одеса). На плані позначено запроектовані будинки сан. карантинної ст. на вул.
Больнична у м. Маріуполь. У складанні документа брали участь ГІП Наливкин, нач. від. загальнобуд.
проектування Бабій, голов. архітектор Альтер, архітектор Артьомова.
Світлокопія; 1:1 000; 553х400 мм
1206. Ж данов ск и й порт . Пр и вязка служ ебно го здан ия. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 212, арк. 27, 1956 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання прив’язки адміністративного будинку
Маріупольського морського порту, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м.
Одеса). Документ є генеральним планом ділянки запроектованого адміністративного будинку. У
складанні документа брали участь ГІП Наливкин, ГАП Альтер, архітектор Ходикіна.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 553х410 мм
1207. Схе мат и чес к ий п лан гид рот ехн и чес к их соору же ни й
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 222, арк. 12, 1952 р.
План
входить
до
пояснювальної
записки
проектного
завдання
відбудови
та
реконструкції
Маріупольського морського порту, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м.
Одеса). На генеральному плані Маріупольського морського порту позначено наявні та запроектовані
гідротехнічні споруди (причали, захисні дамби тощо). У складанні документа брали участь ГІП
Наливкин, інженер Д. Бодров.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 766х365 мм
1208. Восст а новл ен ие и ре конст рук ц ия Ж да новс кого порт а. Авт одоро га к Хлеб но й гава н и в р - не пожа р ного де по
Ф. Р46, к. 1265, оп. 2, од. зб. 228, арк. 4, 1956 р.
План
входить
до
пояснювальної
записки
проектного
завдання
відбудови
та
рек онструкції
Маріупольського морського порту, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м.
Одеса). На плані позначено запроектовану автодорогу в рні пожежного депо Маріупольського морського
порту. У складанні документа брали участь ГІП Наливкин, інженери Халфін і Новікова.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 925х426 мм
1209. Восст а новл ен ие и реко нст рук ц ия Мар иу польс кого судоре мо нт но -судост ро ит ель ного и кот лост ро ит ел ьно го завода.
Ген ера ль н ы й п ла н. 1 -й ва р иант
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 5, арк. 148, 1944 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного,
суднобудівного та котлобудівний заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект

(м. Одеса). Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі та споруди заводу, а також залізничні шляхи.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 1242х705 мм
1210. Восст а новл ен ие и реко нст рук ц ия Мар иу польс кого судоре мо нт но -судост ро ит ель ного и кот лост ро ит ел ьно го завода.
Ген ера ль н ы й п ла н. 1 -й ва р иант
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 5, арк. 149, 1944 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного і
суднобудівного заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса).
Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні і запроектовані
будівлі та споруди заводу.
Світлокопія; 1:1 000; 840х586 мм
1211. П лан судоре мо нт но -судост ро ит е ль ного завода Ма р иупо льс кого порт а по с ъе м ке но ября м еся ца 1943 г.
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 5, арк. 155, 1944 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного і
суднобудівного заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса).
Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні і запроектовані
будівлі та споруди.
Світлокопія; 1:1 000; 605х1125 мм
1212. Судоре мо нт н ы й завод в г. Ма р иупо ле. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 16, арк. 55, 1939 р.
План входить до техн. проекту судноремонтного заводу у м. Маріуполь, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування та вишукувань на річковому транспорті Діпрорічтранс (м. СанктПетербург). На оглядовій карті м. Маріуполь позначено ділянку, на якій розташовано завод, а також
місце, призначене для будівництва житлового сща для робітників заводу. Укладачі документа інженери
А. Ольбек, А. Васильєв.
Світлокопія; 1:20 000; 570х633 мм
1213. Судоре мо нт н ы й завод в г. Ма р иупо ле. Г ен ера ль н ый п лан
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 16, арк. 56, 1939 р.
План входить до техн. проекту судноремонтного заводу у м. Маріуполь, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування і вишукувань на річковому транспорті Діпрорічтранс (м. Санкт Петербург). Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні,
запроектовані до реконструкції та будівництва, а також заплановані до знесення будівлі та споруди.
Укладачі документа інженери А. Ольбек, А. Васильєв.
Світлокопія; 1:1 000; 1293х840 мм
1214. Судоре мо нт н ы й заво д в г. Ма р иупо ле. Г ен ера ль н ый п лан. Схе ма же лез нодорож н ых пут е й
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 16, арк. 57, 1939 р.
План входить до техн. проекту судноремонтного заводу у м. Маріуполь, розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування і вишукувань на річковому транспорті Діпрорічтранс (м. СанктПетербург). На плані території заводу, позначено будівлі та споруди, призаводські автогужові та
залізничні шляхи з приведенням показників ухилів. Укладачі документа інженери А. Ольбек, А.
Васильєв.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 1210х590 мм
1215. Реко нст ру к ц ия Жда нов ско го судоре мо нт но -судост роит е ль ного завода. Ге не раль н ы й пла н. Вар иа нт 1
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 99, арк. 81, 1955 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного і
суднобудівного заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса).
Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні, запроектовані, а
також заплановані для знесення будівлі та споруди заводу. Укладачі документа інженери Польовий ,
Заушкевич, Господинова.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 1780х730 мм
1216. Реко нст ру к ц ия Жда нов ско го судоре мо нт но -судост роит е ль ного завода. Ге не раль н ы й пла н (2 вар иа нт )
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 99, арк. 82, 1955 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного і
суднобудівного заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса).
Документ є одним з варіантів генерального плану заводу, на якому позначено наявні, запроектовані, а
також заплановані для знесення будівлі та споруди заводу. Особливістю документа є його
двошаровість: на основу першого варіанту генерального плану нанесено кресленик другого варіанту, що
робить зручним їх порівняння. Ген. план також доповнено схематичним ситуаційним планом і
креслеником рози вітрів в рні при заводського порту. Укладачі документа інженери Польовий,
Заушкевич, Васіна.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 1545х740 мм
1217. Реко нст ру к ц ия Жда нов ско го судоре мо нт но -судост роит е ль ного завода. Схе ма ге не рал ьно го п лана на пер сп ект ив ное развит ие
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 99, арк. 83, 1955 р.
План входить до проектного завдання відбудови та реконструкції Маріупольського судноремонтного і
суднобудівного заводу, розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса).
Документ є генеральним планом заводу, на якому позначено будівлі та споруди першої черги
будівництва та ті, які призначено для перспективного будівництва. Крім того на плані надано

відомості щодо виміру глибини акваторії призаводського порту. Укладачі документа інженери Польовий,
Заушкевич.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 1469х743 мм
1218. Реко нст ру к ц ия Жда нов ско го судоре мо нт но -судост роит е ль ного завода в механ и чес к и й и кот лост роит е ль н ы й завод.
Ген ера ль н ы й п ла н
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 122, арк. 7, 1950 р.
План входить до проекту реконструкції Маріупольського судноремонтного і суднобудівного заводу,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з варіантів
генерального плану заводу, на якому позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди.
Світлокопія; 1:1 000; 1305х855 мм
1219. Реко нст ру к ц ия Жда новс кого судоремо нт но -судост роит е ль ного завода в меха ни чес к и й и кот лост ро ит ел ьн ы й завод. П ла н
разбив к и авт одорог
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 122, арк. 10, 1950 р.
План входить до проекту реконструкції Маріупольського судноремонтного і суднобудівного заводу,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). На плані портового рну
м. Маріуполь, позначено наявні та запроектовані автомобільні шляхи з приведенням показників
кривизни, вказівками на характер дор. покриття тощо. Кресленик доповнюється таблицею координат
автодоріг. Укладачі документа інженери Польовий, Господинова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1235х780 мм
1220. Реко нст ру к ц ия
и
ст роит ел ьст во
Мар иу поль ско го
кот лост ро ит ель ного
судоре мо нт но -судост ро ит е ль ного
и
ма ш иност роит е ль ного завода. Ге не рал ьн ы й п лан. Вар иа нт 3
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 123, арк. 2 0, 1948 р.
План входить до проекту реконструкції Маріупольського судноремонтного і суднобудівного заводу,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з варіантів
генерального плану заводу.
Світлокопія; 1:1 000; 1440х807 мм
1221. Реко нст ру к ц ия Жда новс кого судоре мо нт но -судост роит е ль ного завода в м ехан и чес к ий и кот лост роит е ль н ы й завод. Пла н ж. -д.
пут ей завода
Ф. Р46, к. 1266, оп. 2, од. зб. 123, арк. 22, 1950 р.
План входить до проекту реконструкції Маріупольського судноремонтного і суднобудівного заводу,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). На плані території заводу,
позначено наявні, запроектовані та рекомендовані для демонтажу залізничні шляхи та стрілочні
переводи. Документ доповнено відомістями обсягів робіт.
Світлокопія; 1:1 000; 1750х853 мм

Н ік ол ьськ е, с. Во лн о ва ськ о го р- ну До нец ьк о ї о бл .
1222. Н и коль ское т ова р ное р ыб ное хозя йст во на р. Са ма ра в До не цко й обл. Нагу ль н ые и в ы рост н ые пруд ы. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 75, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. У роботі розглянуто питання ведення рибного господарства в умовах недостатнього
забезпечення ресурсами водопостачання, проаналізовано досвід вирощування риби з повторним
використанням води на прикладах кращих господарств СРСР. Документ є генеральним планом одного з
таких
господарств
на р.
Самара,
розташованого
поблизу
с. Нікольське
Волноваського
рну
Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 947х350 мм
1223. Але кса ндро вс ки й р ыбоп ит о м ни к на р. Са мара . Ге н п лан
Ф. Р149, к. 1340, оп. 3, од. зб. 1, арк. 76, 1969 р.
План входить до пояснювальної записки технічних рішень проектної пропозиції щодо повторного
використання води у ставкових рибоводних господарствах УРСР, розробленої працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд
Гідрорибпроект. Документ є генеральним планом рибогосподарства, розташованого на р. Самара поблизу
с. Нікольського Волноваського рну Донецької обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 855х270 мм

Н о вгор о дськ е, с- щ е Д зер жин ськ о го р- ну До н ец ько ї о бл .
1224. В ы коп и ров ка из пла на Нов гордо нбас. Пла н участ ка боль н и ц ы
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 19, арк. 1, 1929 р.
План входить до складу типового робочого проекту комплексу лікарні для міст Донбасу, розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Проект заплановано
реалізувати у м. Костянтинівка, м. Риково, м. Кадієвка, м. Алчевськ тощо. На плані позначено
ділянку в рні Залізнянської дачі, поблизу смт Новгородське Донецької обл., відведену під
будівництво запроектованого комплексу. ГІП В. Естрович.
Світлокопія; б. м-бу; 525х549 мм

Ор іху ват ка, с. Сло в’ ян сько го р- н у До н ец ько ї обл .
1225. Насос ная ст ан ци я І I -го подъ е ма. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 296, арк. 2, 1970 р.
План входить до проектного завдання реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є генеральним планом другої насосної ст. каналу, яку побудовано поблизу
с. Оріхуватка Слов’янського рну Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1200; 1440х610 мм

Ск ел ьо ве , с. Арт ем івськ ого р-н у Д он ецьк ої об л.
1226. М иро нов ска я ГР Э С. Водоснабж ен ие (балка Ск еле вая). П лан домов ладе ни й рас поло же нн ых в гран и цах сан ит ар но й зон ы в
с. Ск еле вое
Ф. Р31, к. 117, оп. 1, од. зб. 496, арк. 70, 1964 р.
План входить до робочого проекту Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл., розробленого
працівниками Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На плані позначено приватні
домоволодіння, розташовані у межах сан. зони джерел вод опостачання житлового сща ДРЕС. У складанні
документа брали участь нач. сектору геодезії П. Денбновецький, нач. сектору геодезії В. Грузд.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 680х250 мм

Сло в’ ян ськ, м. Д о нец ьк ої о бл.
1227. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н участ ка ка нала на П К 137 – 139
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 3, 1964 р.
План входить до робочих креслеників для ремонтно відбудовних робіт на каналі Сіверський Донець –
Донбас, складених працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу поблизу м. Слов’янськ
Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:500; 770х420 мм
1228. Кана л Се вер ск и й До не ц – До нбасс. П ла н участ ка ка нала на П К 140 – 149
Ф. Р3, к. 1377, оп. 17, од. зб. 10, арк. 4 –6, 1964 р.
План входить до робочих креслеників для ремонтно відбудовних робіт на каналі Сіверський Донець –
Донбас, складеного працівниками від. інж. геодезії Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом частини каналу поблизу м. Слов’янськ
Донецької обл.
Калька, туш, олівець; 1:500; 1235х422 мм, 585х530 мм, 1000х422 мм
1229. В ы коп и ров ка из г ен п лано в т ер рит о ри й мас лож и рового комб и нат а и кара нда шно й фабр и к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 166, арк. 78, 1961 р.
План входить до проектного завдання цеху синтетичних миючих порошків на масложиркомбінаті у
м. Слов’янськ Донецької обл., розробленого Харківським відділенням республіканського проектного
Інституту Укрдіпропрод. Для розширення масложиркомбінату відведено частину території Слов’янської
фабрики з виробництва олівців. На плані позначено межі майданчиків підприємств із визначенням
територій, призначених для будівництва.
Світлокопія; б. м-бу; 312х270 мм
1230. Ген п ла н участ ка под заст ро й ку и нст ит ут а орт опед ии и т ра в мат олог и и на с лав ян ско м куро рт е
Ф. Р32, к. 127, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1930 р.
План входить до робочого проекту філ. Всеукраїнського Інституту ортопедії і травматології у
м. Слов’янськ Донецької обл., розробленого працівниками Українського державного тресту цивільного
будівництва Укрцивільбуд (м. Харків). Для будівництва комплексу Інституту було відведено ділянку,
обмежену вул. Яковлевська і вул. Костюринська. Документ є генеральним планом означеної ділянки.
Світлокопія; 1200; 756х600 мм

Сн іжне , м. Д он ец ьк ої о бл.
1231. В ы коп и ров ка из г ен п лана Сн еж но е с на несе н ие м г ра ни ц зе ме ль ного участ ка от води мо го для ст роит е ль ст ва хлебзавода
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 17, арк. 13, 1965 р.
План входить до ТЕО проекту хлібозаводу у м. Сніжне Донецької обл., розробленого працівниками
Державного Інституту з проектування підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків ). На
плані позначено межі відведеної для будівництва ділянки.
Світлокопія, туш, чорнило; 1:500; 335х300 мм

То рез, м. До нец ьк ої о бл.
1232. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 15, 1958 р.
Карта входить до пояснювальної записки проекту відведення земель для шахт Розсипнянська1 і
Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по проектуванню
будинків, житлових і громадських споруд, інженерного облад нання і будівництва населених міст
Міськбудпроект. Карта знайомить із геологічною структурою ділянки поблизу м. Торез Донецької обл.,
де передбачалося побудувати шахти та робітничі сща. Для складання гірничогеологічного
обґрунтування використано геологічний звіт тресту Артемвугіллягеологія 1954 р. на документі
особисті підписи нач. Управління Сталінського округу Держміськтехнагляду УРСР В. Щукіна і
проектувальника Корнєєва.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 570х408 мм

1233. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 16, 1958 р.
Карта входить до пояснювальної записки проекту відведення земель для шахт Розсипнянська1 і
Розсипнянська2,
Гнилушкінська
№3,
Волинська Комсомольська
і
ЧеркаськаКомсомольська
тресту
Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і
громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених міст Міськбудпроект. Карта
знайомить із геологічною структурою ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахти і робітничі сща. Для складання гірничогеологічного обґрунтування використано геологічний
звіт тресту Артемвугіллягеологія у 1954 р.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 570х408 мм
1234. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ило го пос ел ка дл я шахт . Топо гра ф и чес кая ка рт а
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 17, 1958 р.
Карта входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва
населених міст Міськбудпроект. На карті позначено ділянку у м. Торез Донецької обл., де
передбачалося побудувати шахти та робітничі сща. Документ складено за матеріалами зйомок
Союзмаркштресту 1953 р.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 570х408 мм
1235. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а h11
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 20, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. План знайомить з
гіпсометрією вугіл. пласта h11 ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахтний комплекс. Документ складено за матеріалами зйомок тресту Артемвугіллягеологія 1954 р.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 590х412 мм
1236. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а h b10
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 21, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. План знайомить з
гіпсометрією вугіл. пласта hb10 ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахтний комплекс.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 610х395 мм
1237. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а h8
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 22, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяко вантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. План знайомить з
гіпсометрією вугіл. пласта h8 ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахтний комплекс.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 595х405 мм
1238. Гор но -гео лог иче ское обос нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ило го пос ел ка дл я шахт . Ги псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а h7
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 22, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. План знайомить з
гіпсометрією вугіл. пласта h7 ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахтний комплекс.
Світлокопія, кольорові олівці; 110 000; 587х407 мм
1239. Гор но -гео лог иче ское обо с нова н ие под ст ро ит ель ст во ж ил пос ел ка дл я шахт . Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а h12
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 2, арк. 22, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. План знайомить з
гіпсометрією вугіл. пласта h12 ділянки у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати
шахтний комплекс.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 595х403 мм
1240. П рое кт от вода земе ль. С водн ы й пла н от вода зе ме ль
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 3, арк. 35, 1956 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель під шахти та житлові сща шахт
Розсипнянська1 і Розсипнянська2 тресту Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. На плані позначено ділянку
у м. Торез Донецької обл., де передбачалося побудувати шахту Розсипнянська та робітниче сще.
Документ доповнено таблицею відведення земель під нову забудову.
Світлокопія, туш, олівець; 1:10 000; 1027х593 мм

1241. Тр ест “Ч ист я кова нт ра цит ”, шахт а Чер касс кая - Ко мсо моль ска я. П рое кт от вода земе ль. Разбиво ч н ы й че рт еж под
про м п лощад ку и от вал пород ы шахт
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 23, арк. 9, 1956 р.
План входить до проектного завдання відведення земель під шахту Черкаська Комсомольська тресту
Чистяковантрацит комбінату Артемвугілля, розробленого працівниками Державного Інституту по
проектуванню шахт Сталіндіпрошахт. Документ є генеральним планом промислового майданчика шахти.
Калька, туш; 1:1 000; 810х607 мм
1242. Ст ан ци я “Расс ы п ная Уго ль ная” Се веро - До не ц кой ж. д. Пут евое разв ит ие ст а нц и и. Пла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 23, арк. 9, 1956 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща при
шахті ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого працівниками Харківського
відділення ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено залізничну ст. Розсипна поблизу
м. Торез Донецької обл. Документ містить розрахунок обсягів робіт з переоблаштування шляхів від
сща до шахти.
Калька, туш; 1:1 000; 2610х425 мм
1243. Ш ахт а Че рка сс кая-Ко мсо мо льс кая № 2. Пла н про м п лощад к и шахт ы № 1. Топо г ра ф и чес ки й п лан
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 23, арк. 42 – 43, 1956 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести забудову.
Калька, туш; 1:500; 752х1220 мм, 850х1410 мм
1244. Тр ест Чист я кова нт ра ц ит . Шахт а Чер касс кая - Ко мсо мол ьс кая. П роект заст рой к и и благоуст ро йст ва к варт алов №11, 12, 13.
Ген п ла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 10, 1956 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, жилих і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва населених
міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося провести
забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, інженер В. Барбаш.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 830х605 мм
1245. Тр ест Ч ист я кова нт ра ц ит . Шахт а Че р касс кая - Ком со мольс кая. П рое кт заст рой к и и благоуст ройст ва к варт алов № 15 и 16. П ла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 11, 1956 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, жилих і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва населених
міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося провести
забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, інженер В. Барбаш.
Калька, туш; 1:500; 610х830 мм
1246. Тр ест Чист я кова нт ра ц ит . Шахт а Чер касс кая - Ко мсо мол ьс кая. Про ект заст рой к и и благоуст ро йст ва ква рт алов №17 и 18.
Ген п ла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 12, 1956 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, жилих і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва населених
міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося провести
забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, інженер В. Барбаш.
Калька, туш; 1:500; 840х595 мм
1247. Тр ест Ч ист я кова нт ра ц ит . Шахт а Чер кас ска я -Ко мсо мол ьс кая. Прое кт заст рой к и и благоуст ро йст ва кварт а ла №28 в жи ло м
посе лк е шахт Расс ып н ян ска я №2 и Г н и луш к и нс кая № 3. Ге н пла н.
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 13, 1957 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, проектувальник Шалигін.
Калька, туш; 1:500; 824х615 мм
1248. Тр ест Чи ст яко вант рац ит . Шахт а Чер касс кая - Ко мсо моль ска я. П роект заст рой к и участ ка шко л ы на 400 че лове к в кв. № 9.
Ген п ла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 14, 1957 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести нову забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, інженер В. Барбаш.
Калька, туш; 1:500; 595х430 мм

1249. Тр ест Чист яко вант рац ит . Шахт а Че р касс кая -Ко м сомо льс кая. Прое кт заст рой ки участ ка дет ского сада на 125 дет ей в
ква рт але № 31а. Ге н пла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 15, 1958 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, проектувальник Шалигін.
Калька, туш; 1:500; 618х435 мм
1250. Тр ест Чист яко вант рац ит . Шахт а Че р касс кая -Ко мсо мо льс кая. Прое кт заст ройк и к варт ала №1 в жи лпо сел ке Расс ы п ня нс к их и
Гн и луш к и нс к их шахт . Ге н п лан.
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 25, арк. 16, 1958 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадськ их споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, інженер В. Барбаш.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 826х600 мм
1251. П рое кт заст рой к и и благоуст рой ст ва кв. №10а (участ ок к луба на 350 м) в объед и не н но м посел ке Расс ы п ня нс кой гру п п ы шахт .
Ген п ла н
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 26, арк. 1, 1958 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. Документ є планом частини м. Торез Донецької обл., де планувалося
провести забудову. У складанні документа брали участь ГАП Навроцький, проектувальник Цимиданов.
Калька, туш; 1:500; 1080х590 мм
1252. П рое кт озеле не ни я кварт а ла №1. Посадо чн ы й п лан со с водно й посадоч но й ведо мост ь ю
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 26, арк. 2, 1958 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані зелені насадження одного з рнів
м. Торез Донецької обл., де передбачалося провести нову забудову. У складанні документа брали
участь керівник і ГІП Паперний, проектувальник Бобров.
Калька, туш; 1:500; 890х580 мм
1253. В не ш няя авт одоро га к шахт е. Пла н т ра сс ы
Ф. Р7, к. 111, оп. 1, од. зб. 26, арк. 3, 1957 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту робітничого сща шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит, розробленого Харківським відділенням ДПІ по
проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного устаткування і будівництва
населених міст Міськбудпроект. На плані показано запроектовану підїзну дорогу шахти ЧеркаськаКомсомольська. Основою проекту дороги стали технічні вишукування 1957 р. проектновишукувальної
контори Сталіндіпрошахта. У складанні документа брали участь керівник і ГІП Паперний, архітектор
Басова.
Калька, туш; 1:2 000; 832х580 мм
1254. Ген п ла н ра йон но й боль н и ц ы по л ик л и ни к и в Ч ист я ковс ко м р - не
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 21, арк. 7, 1930 р.
План входить до складу проекту поліклініки у сщі Чистяково (тепер м. Торез Донецької обл.),
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На плані
позначено межі ділянки, відведеної для нового будівництва та контури запроектованих споруд.
Світлокопія; 1:1 000; 692х354 мм

Хар ци зьк, м . До н ец ько ї об л.
1255. Хар ц ызс ки й завод пи ще в ых кон це нт рат ов. Ге нера ль н ы й п ла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 126, арк. 36, 1959 р.
План входить до складу архітектурно планувального завдання на прив’язку типового проекту заводу з
переробки
продуктів
з
кукурудзи
у
м. Харцизьк
Донецької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. Для будівництва заводу відведено
ділянку на території Харцизького заводу харчових концентратів. На плані позначено наявні будівлі та
споруди заводу та межі ділянки, призначеної для нов ого будівництва.
Світлокопія; 1:500; 825х544 мм

За по різ ьк а о бл .
1256. Схе мат и чес кая г ид рогео лог иче ска я ка рт а бы в шего Але кса нд ровс кого уезда, Е кат ер и нос лавс кой губер н и и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 648, арк. 1, 1933 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є картою

Олександрівського повіту Катеринославської губ. (тепер Запорізька обл.), на якій надано відомості
щодо наявності перспективних джерел артезіанських вод місцевості. Карту складено Д. В. Соколовим.
Калька, туш; 1 дюйм:10 верст; 465х508 мм
1257. О рогра ф и чес кая карт а б ыв ш его А ле кса ндров ско го уезд а Е кат ер и носла вс кой губе р н ии
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 649, арк. 1, 1933 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є картою
Олександрівського повіту Катеринославської губ. (тепер Запорізька обл.), на якому надано відомості
щодо рельєфу місцевості.
Калька, туш, кольорова туш; 1 дюйм: 3 версти; 1370х1100 мм
1258. Запоро жс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 191, 1962 р.
Карта
входить
до
звіту
про
НДР,
у
якому
вивчено
водогосподарського
баланс
ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного екон. рнів СРСР. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогоспо дарчих проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою Запорізької обл., яка входила до ДонецькоПридніпровського екон. рну країни.
У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 280х270 мм
1259. Карт а рас поло же н ия г ид ролог и чес к их ра йоно в в преде лах За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 19, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів УРСР, у
якій вивчено проблему сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання
розроблено
працівниками
УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ).
У документі позначено
межі
гідрологічних рнів на території Запорізької обл. У складанні документа брали участь канд.
мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб. Н. І. Гуревич, І. В. Загородня.
Фото; б. м-бу; 180х128 мм
1260. Схе ма на родно -хозя йст ве н ного ис пользова н ия Мо лоч но го л и ма на (вар иа нт по л ного одамбова н ия)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 70, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено питання меліорації сільського господарствана території Запорізької обл. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С.
Я. Жука (м. Харків). На плані лиману р. Молочна, розташованого на заході Запорізької обл.,
позначено споруди (дамби, дюкери, шлюзи, гребля, насосна станція тощо), запроектовані для
інтенсивнішого використання цього водоймища з сільськогосподарською метою.
Типог рафський друк; б. м-бу; 183х290 мм
1261. Схе ма Рогач и кс ко й орос ит ел ьно й с ист е м ы
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 28, арк. 21, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого розвитку зрошувального землеробства України. Схему розроблено праців никами
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
плані схематично позначено мережу каналів запроектованої у 1960 ті роки Рогачицької зрошувальної
системи. Систему створено для зрошування 210 тис. га територій Запорізької обл. (прогнозні дані на
1980 р.). Джерелом водопостачання для неї є Каховське вдсх.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
1262. Хи м и чес к ий сост ав и содер жан ие х лор идов в воде Моло ч ного л и ма на
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 31, арк. 62, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено питання введення у госп. обіг невикористаних земель. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схемі зображено лиман р. Молочна, на території якого запроектовано меліоративні
заходи для інтенсивнішого використання водоймища з сільськогосподарською метою. У документі
розглянуто хімічний склад води лиману.
Типог рафський друк; б. м-бу; 183х294 мм
1263. Схе мат и чес кая карт а За поро жс кого эко но м ич ес кого р - на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 3, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті Запорізької обл. позначено запроектовані греблі, зрошувальні системи та
надано відомості щодо водоспоживання (зокрема, перспективні на 1980 р.) окремих промислових рнів.
У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП Середін, керівник
інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 590х418 мм
1264. Запоро жс ки й э ко но ми чес к и й р- н. Схе мат ич ес кая г идро геоло ги чес кая ка рт а основ н ых водо нос н ых го ризо нт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 19, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука

(м. Харків). Карта території Запорізької обл. знайомить з літологією і геологічним віком основних
порід. Документ розроблено на основі матеріалів Українського геологічного управління. У складанні
документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 760х570 мм

Кар ти р- нів За пор із ько ї обл .
Ва сил івській р-н За пор із ько ї об л.
1265. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Воро ш ило ва Ба лко вс кого се льсов ет а Вас ил ьевс кого р - на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 91, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. К. Є. Ворошилова
у Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці І. А. Шелар, С. І. Настья, картограф, канд. геогр. наук, В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 215х170 мм
1266. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива к-за и м. Буде н ного Бал ковс кого сел ьсовет а Вас иль евс кого р - на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 92, 1 952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. М. Будьонного
у Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці І. А. Зубко, М. А. Салаі, картограф, канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 160х200 мм
1267. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза “Победа” Бал ковс кого с ель совет а Васи лье вс кого р - на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 93, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Перемога” у
Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці І. А. Зубко, М. А. Салаі, картограф, канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 165х195 мм
1268. По чве н н ы й п лан земе ль ного масс ива колхоза и м. Мале н кова Злат опол ьс кого сел ьсовет а Васи лье вс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 94, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. Г. М. Малєнкова
у Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці І. А. Зубко, М. А. Салаі, картограф, канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 190х165 мм
1269. По чве н н ы й пла н земе ль ного масс ив а колхоза “Заря ко м мун из ма” Злат ополь ско го сельсовет а Вас ил ьевс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 95, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Зоря комунізму” у
Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці І. А. Зубко, М. А. Салаі, картограф, канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 180х162 мм
1270. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Жда нова Ск ель ско го се льсовет а Вас ил ьевс кого р-на За поро жс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 96, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. Г. Жданова у
Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці В. Бакланов, В. Богдан, К. В’ялих, О. Павленко, картограф, канд. геогр. наук
В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 162х170 мм
1271. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Го рь кого Цар ево -Кут с кого се льсо вет а Вас и лье вс кого р - на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 97, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено

працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. О. М. Горького у
Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці В. А. Бутенко, Г. І. Погановський, К. Г. Бєсєдіна, Т. І. Черевашко, картограф, канд.
геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 220х160 мм
1272. По чве н н ы й пла н зем ель ного масс ива колхоза им. С. М. К ирова Ца рево - Кут ского сель совет а Вас и лье вс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 98, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. М. Кірова у
Василівському рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
ґрунтознавці В. А. Бутенко, Г. І. Погановський, К. Г. Бєсєдіна, Т. І. Черевашко, картограф, канд.
геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 220х140 мм
1273. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и и м. Во рош и лова Бал ковс кого с ель совет а Васи лье вс кого р - на За поро жс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 127, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. К. Є. Ворошилова
у Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 160х180 мм
1274. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и и м. Буде н ного Бал ковс кого с ель совет а Ва си лье вс кого р - на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 128, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапо ра с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. М. Будьонного
у Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 160х220 мм
1275. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и “ Победа” Ба лко вс кого се льсов ет а Вас ил ьевс кого р - на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 129, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Перемога” у
Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 160х185 мм
1276. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Мале н кова Вас иль евс кого р-на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 130, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Кахо вської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. Г. М. Малєнкова
у Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 170х160 мм
1277. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и “Зар я ко м му н изма” Ск ель ско го сел ьсовет а Вас иль евс кого р -на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 131, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Зоря комунізму” у
Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 170х155 мм
1278. П лан зе м ле пол ьзован ия с ел ьхозарт ел и и м. Ж да нова С ке льс кого се льсо вет а Вас и лье вс кого р - на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 132, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. Г. Жданова у
Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 195х155 мм

1279. П лан зе м ле пол ьзован ия с ел ьхозарт ел и и м. Горь кого С кел ьс кого се льсов ет а Вас ил ьевс кого р - на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 133, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. О. М. Горького у
Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 160х170 мм
1280. П лан зе м ле пол ьзован ия с ел ьхозарт ел и и м. С. М. К и рова Ва си лье вс кого р- на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 134, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Ка ховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. М. Кірова у
Василівському рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення вдсх.
Фото; 1:25 000; 220х135 мм
1281. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Воро ш и лова Ва си лье вс кого р- на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 228, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. К. Є. Ворошилова у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
А. І. Петровська, Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 160х170 мм
1282. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с. -х. арт е л и и м. Буде нно го Вас и лье вс кого р- на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 229, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. С. М. Будьонного у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
А. І. Петровська, Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 155х210 мм
1283. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с. -х. арт е л и “Победа” Вас ил ьевс кого р -на За по рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 230, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу “Перемога”
у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території вдсх. У складанні
документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти А. І. Петровська,
Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 155х170 мм
1284. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с. -х. арт е л и и м. Буде нно го Вас и лье вс кого р- на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 231, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп . землеустрою колгоспу ім. С.
М. Будьонного у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти А. І. Петровська,
Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 160х180 мм
1285. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза “Заря ко м му низ ма” Вас иль евс кого р - на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 232, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу “Зоря
комунізму” у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти А. І. Петровська,
Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 185х160 мм

1286. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с. -х. арт е л и Жда нова Васи лье вс кого р- на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 233, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповне ння Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. А. О. Жданова у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
А. І. Петровська, Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 155х180 мм
1287. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Горь кого Вас ил ьевс кого р-на За по рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 234, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. О. М. Горького у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
А. І. Петровська, Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 165х185 мм
1288. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. С. М. К иро ва Вас и льев ско го р- на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 235, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньо госп.
землеустрою колгоспу
ім. С. М. Кірова у Василівському рні Запорізької обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
А. І. Петровська, Є. П. Каплуновська, В. Н. Полікарпов, аспірант Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 195х160 мм
1289. Схе ма мо рс кого кана ла по Кон ск и м пла вн я м
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 107, 1933 р.
Схематична карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного
використання ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту з проектування гідротехнічних
споруд Укргідровод (м. Харків). У проекті розглянуто питання організації річкового транспорту на р.
Дніпро і його притоках. На схематичній карті південної частини Украї ни позначено траси
запроектованого ДніпроАзовського судноплавного морського каналу.
Фото; б. м-бу; 154х112 мм
1290. Схе мат и чес кая поч ве нно -бот ан и чес кая карт а Конс к их плав не й
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 770, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків ). Важливою складовою цього
проекту
була
проблема
організації
використання
енергетичних
ресурсів р.
Дніпро.
Серед
запроектованих гідроелектростанцій була і Каховська ГЕС. Запроектоване вдсх ГЕС затоплювало
територію Кінських плавнів – місцевості між р. Дніпро і р. Конка у Василівському рні
Запорізької обл. Документ є схематичною картою ґрунтів цієї території. У складанні документа брали
участь Є. Лавриненко і А. І. Левенгаупт.
Калька, туш; 1:126 000; 530х400 мм
1291. Конс к ие пла вн и
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 74, арк. 14, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню перспектив освоєння території Кінських плавнів для вирощування рису. Документ
складено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). Кінські плавні, розташовані у межах Запорізької обл., до затоплення їх у 1956 р.
Каховським вдсх були родючими заплавними землями в долині р. Дніпро (70 000 га). Для більш
раціонального використання передбачалося за допомогою меліоративних заходів перетворити цю
територію на поля з вирощування рису та виноградники. На карті надано відомості щодо особливостей
берегів і вимірів глибин Каховського вдсх, позначено гідроспоруди (греблі, насосні ст.),
заплановані в рамках цього проекту.
Фото; б. м-бу; 528х163 мм
1292. П лан- схе ма орос ит ел ьн ых си ст е м ма сс ива Ка ме нс к и й Под
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 17, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено питання зрошення та меліоративного поліпшення земель. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На плані схематично позначено мережу каналів зрошувальних систем, розташованих у
Василівському рні Запорізької обл. На цій території діяли три зрошувальні системи: Кам’янська,
Іванівська і Благовіщенська, джерелами для яких були Білозерський лиман і Каховське вдсх.
Типог рафський друк; б. м-бу; 387х268 мм

1293. Схе ма м ел иорат ив н ых работ Каховсь кого вдхр в ра йон е Ко нс к их п ла в не й
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 2, арк. 156, 1968 р.
План входить до технікоекон. обґрунтування розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх,
складеного працівниками Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних,
рибоводномеліоративних споруд Гідрорибпроект (м. Київ). На схематичному плані рну Кінських
плавнів (Василівський рн Запорізької обл.) позначено запроектовані ділянки меліорації, рибоводні
господарства, рибопитомніки.
Фото, туш; б. м-бу; 360х285 мм

За по різ ьк ий р- н За по різ ько ї об л.
1294. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ров. Карт а к ров л и и мо щ ност и л и ман но - мор ск их ило в в пой ме и русл е р. Д не пр
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 170, арк. 13, 1952 р.
Карта входить до пояснювальної записки про дослідження геологічних та гідрологічних умов рну
Каховського гідровузла, проведених для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено межі розповсюдження
та потужність пластів лиманноморського мулу на території майданчика, відведеного для будівництва
Каховського гідровузла. У складанні документа брали участь інженери Конярова, В. Завершинський.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 615х566 мм
1295. Карт а г идро изог ип с по запо рожс ко му мест о рожде н и ю г ран ит а
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 177, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до звіту про дослідження геологічних та гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведених для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено межі розповсюдження та глибину
залягання ґрунтових вод на території запорізького родовища граніту, сировину якого передбачалося
використати для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери С. Гіммельфарб,
Е. Шацилло.
Світлокопія, акварель; 1:2 000; 715х410 мм
1296. Карт а к ров ли гра н ит а запоро жс кого мест оро жде ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 177, арк. 2, 1952 р.
Карта входить до звіту про дослідження геологічних та гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведених для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено межі розповсюдження та потужність
пластів граніту запорізького родовища, сировину якого передбачалося використати для будівництва
гідровузла. У складанні документа брали участь інженери С. Гіммельфарб, Д. Н. Записоцький.
Світлокопія, акварель; 1:2 000; 600х410 мм
1297. Запоро жс кое мест оро жде ни е г ран ит ов и раз нозер ни ст ых пе ско в
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 282, арк. 19, 1952 р.
Карта входить до матеріалів щодо відведення запорізького кар’єру гранітів, зібраних для техн.
проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом кар’єру гранітів поблизу м. Запоріжжя, сировину якого передбачалося
використати
для
будівництва
ГЕС.
У
складанні
документа
брали
участь
керівник
проекту
С. П. Старжинський, ГІП Ф. В. Лухтанов.
Світлокопія, чорнило, туш; 1:5 000; 680х722 мм
1298. Карт а к ров ли гра н ит а запоро жс кого мест оро жде ни я с рас по ложе н ие м разведоч н ых в ы работ ок и гео лог ич ес ких разрезов
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 282, арк. 25, 1951 р.
Карта входить до матеріалів щодо відведення запорізького кар’єру граніту, зібраних для техн.
проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті позначено межі розповсюдження та потужність пластів родовища гранітів поблизу
м. Запоріжжя, сировину якого передбачалося використати для будівництва гідровузла, а також місця
проведення інженерногеологічних розвідувань родовища. У складанні документа брали участь керівник
проекту С. П. Старжинський, ГІП Ф. В. Лухтанов.
Світлокопія; 1:5 000; 730х580 мм
1299. По чве н н ы й пла н земе ль ного масс ива колхоза им. О рджо н и кидзе Разумовс кого сел ьсовет а Верх не- Хорт и цко го р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 99, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. Орджоникідзе
у ВерхньоХортицькому (тепер Запорізькому) рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь
доц.
Г. С. Гринь,
ґрунтознавці
Т. Сіренко,
П. Котлярова,
картограф,
канд.
геогр.
наук
В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 217х150 мм
1300. По чве н н ы й пла н зем ель ного масс ива колхоза и м. С. М. К ирова Бе ле нь ковс кого сельсов ет а Ве р хн е-Хорт и ц кого р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 100, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.-

г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. М. Кірова у
ВерхньоХортицькому (тепер Запорізькому) рні Запорізької обл. У складанні документа брали участь
доц. Г. С. Гринь, ґрунтознавці О. А. Іванич,
Є. Ф. Цапкова, картограф, канд.
геогр.
наук
В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 183х155 мм
1301. П лан зе м ле пол ьзован ия с ел ьхозарт ел и и м. О рд жон и к идзе Ве рх не-Хо рт и ц кого р- на За поро жс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 135, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. Орджонікідзе
у ВерхньоХортицькому (тепер Запорізькому) рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення
вдсх.
Фото; 1:25 000; 190х160 мм
1302. П лан зе мл епо льзова ни я сел ьхозарт ел и и ме н и С. М. К и рова, Бе ле нь ковс кого сел ьсовет а Ве рх не-Хо рт и ц кого р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 136, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств пі сля заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. М. Кірова у
ВерхньоХортицькому (тепер Запорізькому) рні Запорізької обл., на якому позначено межі затоплення
вдсх.
Фото; 1:25 000; 223х155 мм
1303. Эс к изн ы й про ект
внут р ихозя йст ве н ного
земл еуст р о йст ва
колхоза и м. О рджо н ик идзе Ве рхне- Хорт и цко го р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 236, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. С. Орджонікідзе
у
ВерхньоХортицькому
(тепер
Запорізькому)
рні
Запорізької обл.
після
затоплення частини його території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук
В. А. Кірсанов,
асистенти
А. І. Петровська,
Є. П. Каплуновська,
В. Н. Полікарпов,
аспірант
Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 175х150 мм
1304. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с -х. арт . и м. С. М. К и рова Верх не- Хорт иц кого р-на За по рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 586, арк. 237, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Цю проблему розроблено
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. С. М. Кірова у ВерхньоХортицькому (тепер Запорізькому) рні Запорізької обл. після затоплення
частини його території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук
В. А. Кірсанов,
асистенти
А. І. Петровська,
Є. П. Каплуновська,
В. Н. Полікарпов,
аспірант
Л. К. Першай.
Фото; 1:25 000; 190х155 мм
1305. Сводн ы й п лан ма гн ит о мет р и чес ко й с ъе м ки р - на р. Ко н ки Запо рожс кого о кру га
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 591, арк. 1, 1927 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра ”, який складено працівниками Водного
бюро для дослідження річок України (м. Харків ). Документ є планом частини русла р. Конка у
Запорізькому рні Запорізької обл., на якому надано відомості щодо магнітометричних вишукувань, які
проводилися з метою виявлення родовищ корисних копалин.
Калька, туш, акварель; б. м-бу; 995х670 мм
1306. П лан част и р. Д не пр от г. Але кса нд ровс к до с. Мал ы е Г ир ла
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 595, арк. 1, б. р.
План входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками Інституту
по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є топографічним планом р.
Дніпро від м. Олександрівськ (тепер м. Запоріжжя) до с. Малі Гирла. План складено на основі
вишукувань 1911–1913 рр.
Калька, туш, кольорові олівці; 0,01 саж.200 саж.; 8740х535 мм

1307. П лан ре лье фа масс и вн ых пород в р- не прое кт ируе м ых К ич касс к их г идросоо руже н и й
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 647, арк. 1, б. р.
План входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками Інституту
по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Важливою складовою цього проекту
була проблема організації використання енергетичних ресурсів р. Дніпро. Серед запроектованих
гідроелектростанцій була ДніпроГЕС ім. В. І. Леніна поблизу м. Запоріжжя. Документ є топографічним
планом рну будівництва. План складено за матеріалами зйомок Дніпровського Держбуду 1924–1926 рр.
Калька, туш; 11 200; 323х426 мм

Ка м’ ян ськ о- Дн іпро вськи й р -н Зап ор із ько ї обл .
1308. Зро шні робот и І ч ерг и Д ні п рел ьст ану. Кам’ я нсь к ий Пі д. Ґру нт ова ка рт а
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1940, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є картою ґрунтів
території Кам’янськоДніпровського рну Запорізької обл. Карту складено працівниками тресту
Укрмеліолісоторфсоюз для проекту організації зрошення сільськогосподарських земель рну.
Калька, туш; 1:1 000; 585х312 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Зап ор із ько ї обл .
Бал а би не , с. Зап ор із ьк о го р- ну За пор із ько ї обл .
1309. Балаб и но Ка м ы шевахс кого р-на Запо рожс ко й обл. П лан с ъе м к и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 76, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту цієї ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Балабине
Камишеваського
(тепер
Запорізького)
рну
Запорізької обл., на якому позначено межі територій, що потрапляли до зони затоплення після
будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної
партії С. Д. Гордієнко, нач. топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 340х290 мм
1310. П лан зем ле пол ьзован ия с.-х. арт ел и “90 Ура льс к ий по л к” с. Ба лаби но Балаб и нс кого сельсов ет а Ка м ы шевахс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 20, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчаються питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. Балабине Камишеваського (тепер Запорізького) рну Запорізької обл.
Калька, туш; 1:25 000; 385х465 мм

Бал к и, с. В асил івськ о го р- ну Зап ор із ько ї о бл .
1311. Бал к и Васи лье вс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 9 0, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Балки Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. М. Гаєвський, нач. топографічного партії
П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 705х285 мм
1312. П лан внут р ихозя йст ве н ного земл еуст ро йст ва с. -х. арт ел и им. Буде н ного с. Бал ки Бал ков ско го сель совет а Васи лье вс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 3, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с.г. артілі ім. С. М. Будьонного у с. Балки Василівського рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 590х830 мм

Бє ли ц ьк ий, с. Ва сил івсько г о р -н у За п оріз ьк ої о бл.
1313. Бе ли ц к ий Вас и лье вско го р- на Запо рожс ко й обл. П лан съ е м ки поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 81, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Бєлицький Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. І. Бугаєнко, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 205х290 мм

Білен ьк е, с. За п оріз ьк о го р- ну Зап ор із ьк о ї о бл.
1314. П лан в нут р ихозя йст ве н ного зем леуст ро йст ва и введе н ия севооборот ов с. -х. арт ел и и м. И ль ича Б еле нь ков ско го сельсо вет а
Ве рхне- Хорт и цко го р- на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 33, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. артілі ім. Ілліча у с. Біленьке ВерхньоХортицького (тепер
Запорізького) рну Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 830х595 мм
1315. Бе ле нь кое В ерх не-Хо рт и ц кого р-на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и полос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 74, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівник ами Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Біленьке Верхньо(тепер Запорізького) рну Запорізької обл., на
якому позначено межі територій, які потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської
ГЕС. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. Д. Гордієнко, топограф
В. Ф. Сігінчук.
Світлокопія; 1:5 000; 345х580 мм

Бла го віщен ськ е, с. Ка м’ ян ськ о- Дн іпро всько го р -н у За по різ ько ї об л.
1316. Бла гове ще нс кое Кам ен ско - Д не п ровс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 92, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Благовіщенське Кам’янськоДніпровського рну Запорізької обл., на
якому позначено межі територій, які потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської
ГЕС. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, нач.
топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 470х285 мм

Ва сил івк а, с. В а сил івськ о го р- ну Зап ор із ько ї обл .
1317. Вас ил ьев ка Васи лье вс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 84, 195 2 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Василівка Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, які потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. І. Бугаєнко, ст. топограф
Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 325х290 мм
1318. П лан внут рихозя йст в ен ного зе м леуст ро йст ва с. -х. арт е л и и м. Ват ут и на с. Вас ил ьев к и Ва си лье вс кого р- на За порож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 2, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою
с. г.
артілі
ім. Ватуніна
у
с. Василівка
Василівського
рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 840х600 мм

В ели ко - Кри нич а нськ е, с. В асил івськ о го р- ну Зап ор із ько ї о бл .
1319. П лан в нут р ихозяй ст ве нно го земл еуст ро йст ва с. -х. арт ел и “Пут ь Иль и ча” Вел и ко -К р ин и чан ско го сельсо вет а Васи лье вс кого р на Запо рож ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 5, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. артілі “Шлях Ілліча” у с. ВеликоКриничанське Василівського рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 460х600 мм

В есел ян ка, с. За по різьк ого р-н у Зап ор із ьк ої о бл.
1320. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “ Пут ь Л ен и на” В есе ля нс кого се льсо вет а Ка м ы шевахс кого р - на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 23, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. артілі “Шлях Леніна” у с. Веселянка Комишеваського рну (тепер
Запорізького рну) Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 840х570 мм

Гри горівк а, с. П ол о гівсько го р -н у За п оріз ьк ої о бл.
1321. Гр иго рьев ка, Весе ля н ка Ка м ы ше вахс кого р- на Запо рож ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 79, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Григорівка
та
с. Веселянка
Камишеваського рну
(тепер
Пологівського рну) Запорізької обл., на якому позначено межі територій, які потрапляли до зони
затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь нач.
інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, нач. топографічного партії Н. П. Пільчук.
Світлокопія; 1:2 000; 475х285 мм
1322. П лан зе мл епо льзова ни я с.-х. арт е ли “Ко м му наров ец” с. Г р игор ьев ка Гр иго рье вс кого сель совет а Кам ы ш евахс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 21, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. артілі “Комунаровець” у с. Григорівка Комишеваського рну (тепер
Пологівського рну) Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 635х560 мм

Гул яйп ол е, м . За по різьк ої об л.
1323. П лан зе м ель к-за “Запові т Ле ні на ”
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 82, арк. 5, 1962 р.
План
входить
до
завдання
на
проектування
заводу
з
виготовлення
сиру
у
м. Гуляйполе
Запорізької обл., розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Для
будівництва заводу відведено ділянку поблизу залізничної ст. Гуляйполе, обмежену шосейними та
залізничними шляхами, а також па хотними землями колгоспу “Заповіт Леніна”. На плані позначено межі
території колгоспу та ділянку, призначену для будівництва.
Калька, туш, чорнило; 1:10 000; 690х580 мм
1324. Гуля й- По ле За порож ско й обл. С ы родель н ы й завод. С ит уац ио нн ы й п лан с т еле фо н н ы м и и рад ио сет я м и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 85, арк. 124, 1969 р.
План
входить
до
завдання
на
проектування
заводу
з
виготовлення
сиру
у
м. Гуляйполе
Запорізької обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На плані майданчика заводу позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди
підприємства, а також телефонні та радіомережі.
Світлокопія; 1:500; 700х540 мм

Єл із а ветівк а, с. В есел івсько го р -н у За п оріз ьк ої о бл.
1325. П лан внут рихозя йст ве н ного земл еуст ро йст ва с. -х. арт ел и и м. Во ро ши лова Бал ковс кого сель совет а Вас и лье вс ког о р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 9, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. атілі ім. Ворошилова у с. Єлізаветівка Василівського рну (тепер
Веселівського рну) Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 600х810 мм

За по ріжжя, м.
1326. Запоро жс ки й де ревооб рабат ы ваю щ и й ко мби нат . Ге не раль н ы й пла н ре конст рук ц и и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 321, арк. 117, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
організації реконструкції комбінату з обробки деревини у м. Запоріжжя. Частину проекту розроблено
працівниками проектної контори Південзахлісопроект (м. Київ). Реконструкція деревообробного
комбінату проводилася з метою підвищення його виробничої потужності через необхідність використання
його продукції під час будівництва Каховської ГЕС. Документ є генеральним планом Запорізького
деревообробного комбінату, на якому позначено наявні, призначені до реконструкції та за проектовані
будівлі та споруди. У складанні документа брали участь ГІП Васьков, проектувальники Ткалич,
Джигурда.
Світлокопія; 1:1 000; 1157х590 мм
1327. Меха н иче ск и й завод Д не прост ро я в г. За поро жье. П ла н ве рт и кал ьно й пла н иро вк и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 388, арк. 17, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
організації реконструкції Дніпровського механічного заводу в м. Запоріжжя. Частину проекту
розроблено
працівниками
Українського
філ.
Державного
Інституту
з
проектування
заводів
Діпроавтотракторпром (м. Харків). Реконструкція заводу проводилася з метою підвищення виробничої
потужності через необхідність використання його продукції під час будівництва гідроелектростанцій.
На плані надано відомості щодо організації рельєфу майданчика Дніпровського механічного заводу. У
складанні документа брали участь ГІП Гольдберг , інженери Бродський, Грунов.
Світлокопія; 1:500; 1310х550 мм

1328. П лан м ест а рас поло же ни я прое кт ируе мо й Запорож ско й окру жно й эле кт рост а нц и и у завода “Ко м муна р” с указа ни е м
распо лож ен ия бу ров ых с ква жи н
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 674, арк. 1, 19 33 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків ). Документ є схематичним
планом частини м. Запоріжжя. Карту складено за матеріалами зйомки 1925 р.
Калька, туш, кольорова туш; 1:2 000; 680х580 мм
1329. Район г. За порож ье
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 686, арк. 1 –2, 1933 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра ”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків ). Документ є схематичним
планом частини м. Запоріжжя, заснований на матеріалах зйомки 1924 р. У складанні документа брали
участь інженери Келений, Полянина, землемертаксатор Коряков.
Калька, туш; 0,01 саж.20 саж.; 920х1414 мм, 1230х880 мм
1330. П рое кт рас ш ире н ия Ал ек санд ровс ко й гава ни на Н иж не м Д не п ре
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 719, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є планом
Олександрівської гавані у м. Олександрівськ (тепер м. Запоріжжя) із позначенням наявних та
запроектованих
будівель
і
споруд.
Документ
затверджено
особистим
підписом
ГІП
проф.
І. Г. Александрова.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 0,01 саж.50 саж.; 665х478 мм
1331. Ос нов но й узел соо руже н и й запоро жс кой уст а нов к и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 836, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який складено працівниками
Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Важливою складовою цього
проекту
була
проблема
організації
використання
енергетичних
ресурсів р.
Дніпро.
Серед
запроектованих гідроелектростанцій була ДніпроГЕС ім. В. І. Леніна поблизу м. Запоріжжя. Документ є
планом рну будівництва ГЕС із позначенням основних гідротехнічних споруд.
Калька, туш; б. м-бу; 340х462 мм
1332. П лан рас поло же ни я здан ия Г ЭС (р еко нст рук ц ия)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1247, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яку розроблено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є планом ДніпроГЕС ім. В.
І. Леніна з позначенням наявних, запроектованих для проведення реконструкції та розширення споруд
ГЕС.
Калька, туш; 1:500; 772х512 мм
1333. Схе ма рас поло же ни я бассе й на под водного х ране н ия у гля в г. За поро жье
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1953, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до схеми комплексного використання р. Дніпро, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). На плані частини м. Запоріжжя в рні магнієвого
заводу (пізніше Запорізький титано магнієвий комбінат) позначено запроектовані підводні сховища
вугілля.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 353х247 мм
1334. Схе ма м ест сброса про м ы ш ле н н ых и хозяйст в ен но - фе ка ль н ых ст оч н ых вод г. За по рожь я
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 31, арк. 50, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів УРСР, у
якій вивчається проблема сан. стану водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу. Це питання
розроблено працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На схематичній карті м. Запоріжжя
позначено підприємства, промислові стоки яких забруднюють водоймища. У складанні документа брали
участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб. Н. І. Гуревич, І. В. Загородня.
Фото; б. м-бу; 175х240 мм
1335. Запорі зьк и й мет алу ргі й н ий завод і м. С. Орд жоні кі дзе “Запо рі жст аль”. Ж ит лове буді вн и цт во. С ит уаці й н и й п ла н
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 1, арк. 57, 1941 р.
План входить до пояснювальної записки техн. проекту завершення будівництва металургійного заводу
ім. С. Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, розробленого працівниками проектного від.
капітального будівництва заводу. Згідно з проектом, до заводського комплексу увійшли як споруди
заводу, так і житлові квартали. Житлові масиви заводу проектувалися працівниками АПМ В. А. Весніна
проектного Інституту Діпромісто (м. Москва). Масивів було запроектовано три – соцмісто, рни
Вознесенка і ПавлоКічкас. На плані позначено місця розташування споруд заводського комплексу.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 290х320 мм
1336. Запоро жс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод и м. Орд жо ни к идзе “Запорож ст аль”. Нару ж н ые газопровод ы. Схе ма гази ф ика ц и и
мет ал лур г иче ско го з -да “Запорож ст аль”
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 12, арк. 19, 1941 р.
План входить до пояснювальної записки техн. проекту завершення будівництва металургійного заводу
ім. С. Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, розробленого працівниками проектного від.
капітального будівництва заводу. На металургійному заводі основними постачальником газу були 4
доменні печі, а використовувався він у стаціонарних мартенівських печах, нагрівальних колодязях

слябінгу листопрокатного цеху, в агломераційній фабриці та коксових печах. Останні також постачають
газ, який змішується на центральній змішувальній ст. з доменним газом і у вигляді суміші
використовується для внутрішніх заводських потреб, а його залишки накопичуються у газгольдерах. На
планісхемі позначено описану вище мережу газифікації.
Світлокопія, кольорова туш; 14 000; 805х568 мм
1337. Запоро жс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод и м. Орд жон и к идзе “Запоро жст ал ь”. Схе ма заводов на пе рс пе кт и вное разв ит ие с
пр и лега ю щ и м и маг ист ра ля м и
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 29, арк. 68 а, 1941 р.
План входить до розділу техн. проекту завершення будівництва металургійного заводу ім. С.
Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, у якому вивчаються питання розвитку залізничного трансп.
Проект розроблено працівниками проектного від. капітального будівництва заводу. Документ є схемою
транспортних зв’язків промислових об’єктів рну, прийнятою працівниками Центрального управління
залізниці у 1941 р. замість застарілої схеми 1930 р.
Світлокопія; 1:20 000; 710х285 мм
1338. Запоро жс ки й мет ал лур ги чес к и й завод им. О рджо ни к идзе “Запо рожст ал ь”. П лан и ров ка т ерр ит ор и и. П ла н рас полож ен и я
земе ль н ых масс ивов, под лежа щ их п ла ни ров ке и соору же н ия ос нов н ых ж. -д. нас ы пе й и а вт одорог
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 30, арк. 3, 1941 р.
План входить до розділу техн. проекту завершення будівництва металургійног о заводу ім. С.
Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, у якому вивчено питання розвитку залізничного трансп.
Проект розроблено працівниками проектного від. капітального будівництва заводу. На плані позначено
наявні на 1941 р. і запроектовані лінії залізниці, які зв’язували заводи Дніпроспецсталь і
Запоріжсталь.
Світлокопія; 14 000; 1400х590 мм
1339. Запоро жс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод и м. Орд жон и к идзе “Запо рожст а ль”. Авт одоро ги. Ге нера ль н ы й пла н авт одорог
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 31, арк. 16, 1941 р.
План входить до розділу техн. проекту завершення будівництва металургійного заводу ім. С.
Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, у якому вивчено питання розвитку автомобільного трансп.
Проект розроблено працівниками проектного від. капітального будівництва заводу. На плані позначено
наявні на 1941 р. і запроектовані лінії автомобільних доріг, які зв’язували заводи Дніпроспецсталь
і Запоріжсталь.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 2186х795 мм
1340. Запорі зьк и й мет алу ргі й н ий завод і м. С. Орд жоні кі дзе “Запо рі жст аль”. Ж ит лове буді вн и цт во. С ит уаці й н и й п ла н
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 48, арк. 7, 1941 р.
План входить до пояснювальної записки техн. проекту завершення будівництва металургійного заводу
ім. С. Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, розробленого працівниками проектного від.
капітального будівництва заводу. Згідно з проектом, до заводського комплексу увійшли як споруди
заводу, так і житлові квартали. Житлові масиви заводу про ектувалися у 1939 р. працівниками АПМ
В. А. Весніна проектного Інституту Діпромісто (м. Москва). На плані позначено місця розташування
споруд заводського комплексу.
Світлокопія, туш, акварель; 1:50 000; 383х290 мм
1341. Завод “Запоро жст аль”. Сит уа ц ион н ы й пла н
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 113, арк. 10, 1946 р.
План входить до проектного завдання адміністративного центру металургійного заводу ім. С.
Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, розробленого працівниками Державного Інституту з
проектування металургійних заводів Діпромез (м. Москва). В адміністративному центрі заводу
запроектовано споруди заводоуправління, поліклініки, гуртожитку тощо. На плані позначено місце
розташування адміністративного центру комплексу заводу.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 290х320 мм
1342. Завод “Запоро жст аль”. Ад ми н ист рат ив н ы й це нт р. Г ен п лан
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 113, арк. 11, 1946 р.
План входить до проектного завдання адміністративного центру металургійного заводу ім. С.
Орджонікідзе Запоріжсталь у м. Запоріжжя, розробленого працівниками Державного Інституту з
проектування металургійних заводів Діпромез (м. Москва). В адміністративному центрі заводу
запроектовані споруди заводоуправління, поліклініки, гуртожитку тощо. На плані позначено місця
розташування споруд адміністративного центру заводу. У розробці проекту брали участь ГІП Г.
С. Шешуков, архітектори М. Г. Морозов, Сорокін і Н. М. Коноплянська.
Світлокопія; 1:2 000; 758х562 мм
1343. Завод “Запоро жст аль”. П ла н дом ен ного цеха (в ы ко п иров ка из ге нп ла на)
Ф. Р4, к. 16, оп. 1, од. зб. 116, арк. 85, 1946 р.
План
входить
до
проектного
завдання
відбудови
металургійного
заводу
ім. С. Орджонікідзе
Запоріжсталь, розробленого працівниками Державного Інституту з проектування металургійних заводів
Діпромез (м. Москва). Розробниками проаналізовано стан споруд заводу після Великої Вітчизняної
війни, запроектовано нове будівництво та відбудову пошкоджених будівель, споруд і шляхів. На плані
позначено будівлі доменного цеху заводу.
Світлокопія; 1:2 000; 568х336 мм

1344. Мас лож и рко мб и нат в г. За порож ье. Ге н п лан про м п ло щадк и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 153, арк. 22, 1962 р.
План входить до завдання на проектування зернового елеватора на території Запорізького
масложирокомбінату, розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом майданчика комбінату з позначенням наявних і
запроектованих будівель і споруд підприємства.
Світлокопія; 1:1 000; 1120х600 мм
1345. Запоро жс ки й завод фе ррос п лавов. Реко нст рук ц ия, ко мп ле кс ная меха н изац ия и авт омат иза ци я про изводст ве н н ых про цессо в.
Ген ера ль ная схе ма б ыт ов ых уст ро йст в
Ф. Р31, к. 173, оп. 4, од. зб. 32, арк. 1, 1961 р.
Схематична карта входить до проектного завдання реконструкції Запорізького заводу феросплавів,
розробленого працівниками Державного НДПІ металургійної промисловості Діпросталь (м. Харків).
Документ є топографічним планом рну заводу з позначенням наявних і запроектованих будівель і
споруд. У складанні документа брали участь ГІП А. Волошанович, нач. буд. від. С. Самофал, старш.
інженер Є. Компанієць.
Світлокопія; 1:2 000; 2065х553 мм

Зл ат оп іл ь, с. Ва силівсько го р -н у За по різ ьк ої о бл.
1346. Злат опо ль Васи лье вс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 87, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Златопіль Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапляли до зони затоплення після будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. І. Бугаєнко, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 240х285 мм
1347. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и и м. Ма ле н кова З лат опол ьс кого се льсов ет а Вас ил ьевс кого р -на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 4, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою
с.г.
артілі
ім. Малєнкова
у
с. Златопіль
Василівського
рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 530х620 мм

Іван івк а, с. Ка м’ янсько - Дн іп ро всько го р- ну За по різ ько ї об л.
1348. Ива нов ка Ка м ен ско - Д не п ровс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 93, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Іванівка Кам’янськоДніпровського рну Запорізької обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні
документа
брали
участь
нач.
інженерно геологічної
партії
С. А. Гаєвський,
нач.
топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 465х285 мм

Ка м’ ян ськ е, с. В а си лівсько го р- н у За по різ ько ї об л.
1349. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и “ Па мят ь Ле ни на” Ка м ен ско го сел ьсовет а Вас иль евс кого р -на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 6, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с.г. артілі “Пам’ять Леніна” у с. Кам’янське Василівського рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 760х590 мм
1350. Кам ен ское Вас и лье вс кого р- на Запо рож ско й обл. П ла н с ъе м ки поло с ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 83, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроен ергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Кам’янське Василівського рну Запорізької обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У
складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, топограф
А. А. Крємкова, ст. топограф Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 975х290 мм

Ку ш угу м, с. За по різ ько го р -н у Зап оріз ьк ої о бл.
1351. Кушу гум Ка м ы шевахс кого р-на Запо рожс ко й обл. П лан с ъе м к и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 77, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект

(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Кушугум
Камишеваського (тепер
Запорізького)
рну
Запорізької обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
С. А. Гаєвський, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 707х295 мм
1352. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “ Вел и к ий Луг” с. Ку шугу м Ка м ы ше вахско го р- на Запо рожс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 24, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою
с.г. артілі
“Великий Луг” у с. Кушугум Камишеваського (тепер
Запорізького) рну Запорізької обл.
Калька, туш; 1:25 000; 410х307 мм

М ал ок ат ер ин івка, с. Ко ми ш ева ськ ого р -н у Зап ор із ьк ої о бл.
1353. Ма лая Екат е р ино вка Ка м ы шевахс кого р -на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 78, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Малокатеринівка Камишеваського (тепер Запорізького) рну
Запорізької обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
С. І. Бугаєнко, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 485х290 мм
1354. П лан зе м ле пол ьзован ия с. -х. арт е л и и м. Кал и н ина Ма ло - Екат е рно вс кого се льсов ет а Ка м ы шевахс кого р -на За поро жс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 25, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с. г. артілі ім. Калініна у с. Малокатеринівка Камишеваського (тепер
Запорізького) рну Запорізької обл.
Калька, туш; 1:25 000; 390х440 мм

М а яч ка , с. Ва сил івськ о го р-н у Зап ор із ьк ої о бл.
1355. Мая ч ка Ва си лье вс кого р- на За порож ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 86, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Маячка Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні
документа брали участь нач. інженерногеологічної партії С. І. Бугаєнко, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 200х285 мм

М ел іт о пол ь , м. Зап ор із ьк о ї о бл.
1356. Схе ма водоснаб же н ия г. Ме л ит опо ля на п ер иод 1970 –1980 гг.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 50, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна проектнорозвідувального і НДІ
“Гідропроект” ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження трас
водопроводу, запроектованих для водопостачання м. Мелітополь Запорізької обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 390х290 мм
1357. Карт а г идро изопь ез водонос ного го р изонт а в буча кс к их от ложе н иях в р - не водозабора г. Ме лит о пол я
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 29, 1962 р.
Карта входить до графічних матеріалів звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод
у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України,
складеної працівниками тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт використано для розробки
ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. На карті позначено ділянки розташ ування
підземних вод у бучацьких відкладеннях в рні м. Мелітополь Запорізької обл.
Світлокопія; 1:100 000; 962х780 мм

Ол ек сіївк а, с. Куй би ш евсько го р- ну За по різ ько ї об л.
1358. Але кс еев ка Ка ме нс ко - Д не про вско го р- на Запо рожс ко й обл. П лан съ е м ки поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 94, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Олексіївка Кам’янськоДніпровського (тепер Куйбишевського) рну
Запорізької обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії
С. А. Гаєвський, ст. топограф Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:2 000; 570х290 мм

П а вл івк а, с. В а си лівськ о го р- ну За пор із ько ї об л.
1359. Пав лов ка Вас иль евс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк . 88, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Павлівка Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, ст. топограф Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 200х290 мм
1360. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “ Победа” Ба лкі вс ько го сел ьсовет а Вас иль евс кого р-на За поро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 10, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою
с.г.
артілі
“Перемога”
у
с. Павлівка
Василівського
рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 595х766 мм

Пл а вні, с. Ва сил івсько го р -н у Зап ор із ьк ої о бл.
1361. П лав н и Вас и лье вс кого р- на За порож ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 82, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховськ ої ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Плавні Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. І. Бугаєнко, топограф А. А. Крємкова.
Світлокопія; 1:5 000; 445х290 мм

П оп о ве, с. В а сил івськ о го р- ну Зап ор із ько ї обл . ( теп ер н е існу є)
1362. По пово Вас иль евс кого р-на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 89, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Попове Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, ст. топограф Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 370х290 мм

Пр иа зо вське, с- щ е П ри азо всько го р -н у За по різьк ої об л.
1363. П лан и ров ка ра й це нт ра Пр иазовс кое
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 75, арк. 49, 1947 р.
План
входить
до
проектного
завдання
цеху
Приазовського
маслозаводу
у
смт
Приазовське
Запорізької обл., розробленого Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. На схематичному плані смт Приазовське позначено межі ділянки маслозаводу з виділенням
територій, відведених під будівництво.
Світлокопія; 1:10 000; 480х720 мм

Пр и мо рськ е, с. В а сил івськ о го р- ну За пор із ько ї обл .
1364. Ца ри ц ы н Кут Вас ил ьевс кого р-на Запо рожс ко й обл. П лан с ъе м к и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 80, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Царичанський Кут (тепер с. Приморське) Василівського рну
Запорізької обл., на якому позначено межі територій, які що потрапили до зони затоплення після
будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брав участь нач. інженерногеологічної партії
С. І. Бугаєнко.
Світлокопія; 1:5 000; 698х400 мм
1365. П лан в нут р ихозяй ст ве н ного зем леуст ро йст ва с. -х. арт е ли и м. С. М. Ки рова Царе кут с кого сельсо вет а Вас иль евс кого р - на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 1, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою
с. Царичанський
Кут
(тепер
с. Приморське)
Василівського рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 840х770 мм

Р озівк а, с. П ри аз о всько го р -н у Зап ор із ьк ої о бл.
1366. От де ле ни е №3 колхоза “Со коло гор не нс ки й”
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 103, арк. 153, 1964 р.
План входить до завдання на проектування Сокологорнянського ефіромасличного заводу, розробленого
Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Для будівництва заводу
відведено ділянку у с. Розівка Приазовського рну Запорізької обл. На плані позначено межі колгоспу
”Сокологірнянський”, місце відведеної ділянки.
Калька, туш, кольорові олівці; 12 500; 436х374 мм
1367. Роза Лю кс е мбург Ка ме нс ко -Д не п ровс кого р-на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 91, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Роза Люксембург Кам’янськоДніпровського рну (тепер с. Розівка
Приазовського рну) Запорізької обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони
затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, нач. топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 345х280 мм

Р озу м івк а, с. За по різ ько го р -н у Зап оріз ьк ої о бл.
1368. П лан в нут р ихозяйст ве нно го зем леуст рой ст ва с. -х. арт е ли и м. О рджо н ик идзе Разумовс кого сель совет а Верх не - Хорт иц кого р- на
Запоро жс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 34, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою
с. Розумівка
ВерхньоХортицького
(тепер
Запорізького)
рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 760х560 мм

Ск ел ьки, с. Ва си лівсько го р -н у За по різьк ої о бл.
1369. Ске ль к и Вас иль евс кого р- на За поро жс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 85, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Скельки Василівського рну Запорізької обл., на якому позначено
межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва Каховського вдсх. У складанні
документа брали участь нач. інженерно геологічної партії С. І. Бугаєнко, ст. топограф Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 1015х295 мм
1370. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “Зар я ко м му н изма” Ск ель ско го се льсовет а Вас ил ьевс кого р -на За поро жс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 592, арк. 7, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом
внутрішньогосп. землеустрою с.г. артілі “Зоря комунізму” у с. Скельки Василівського рну
Запорізької обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 765х600 мм

Т ерн івка, с. Вільн ян ьсько го р -н у За по різ ьк ої о бл.
1371. Карт а п ьезоги пс вод онос ного го р изонт а в буча кс к их от ложе н иях в р - не шахт ы Те р новс ко й №1 в Запад но м До нбассе
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 31, арк. 32, 1962 р.
Карта входить до графічних матеріалів звіту з вивчення оцінки експлуатаційних запасів підземних вод
у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської обл. України,
складеного працівниками тресту Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ). Звіт використано для розробки
ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. На карті позначено ділянки розташування
підземних вод у бучацьких відкладеннях в рні шахти Терновська №1 поблизу с. Тернівка
Вільняньського рну Запорізької обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи Є. А.
Ковалевська, голов. інженер експедиції В. А. Бейтан, голов. геолог експедиції В. В. Богданович .
Світлокопія; 1:10 000; 978х677 мм

Лу ган ська об л.
1372. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на р. Бо ль шая Ка ме н ка
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 16, обкл. зв., 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Велика Кам’янка для проектного
завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з
шести частин: адміністративної, геологічної, гідрографічної та гідрологічної, гіпсометричної карт і
водогосподарської схеми басейну р. Велика Кам’янка (Антрацитівський, Лутугинський, Краснодонський
рни Луганської обл.). У складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах , інженер
Самусенко.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 112х160 мм

1373. Водохозяйст ве нна я характ е р ист ика басс ей на р. Кунд р ю чья
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 17, обкл. зв., 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Кундрюча та р. Лиха для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект
розроблено працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ
складається з шести частин: адміністративної, геологічної, гідрографічної і гідрологічної,
гіпсометричної карт і водогосподарської схеми басейну р. Кундрюча у межах Луганської обл. У
складанні документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Т. Юрченко.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 210х170 мм
1374. Водохозяйст ве нна я схе ма в бассе й не р. Бо ль шая Кам ен ка
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 97, арк. 1, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхнево го стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відня Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. На карті позначено межі басейну р. Велика
Кам’янка, правої притоки р. Сіверський Донець, що тече територією Луганської обл.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:126 000; 670х360 мм
1375. Водохозяйст ве нна я схе ма в бассе й не р. Ку ндр ю чья
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 98, арк. 1, 1941 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського
відня
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект.
На
карті
позначено
межі
басейну р. Кундрюча, що що тече територією Луганської обл.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:126 000; 620х310 мм
1376. Ис по льзован ие шахт н ых вод на оро ше ни е в Луган ско й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 3, арк. 6, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення
ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено сільськогосподарські об’єднання Луганської обл.,
на території яких у 1960х роках використовувалися для зрошуван ня шахтні стічні води. У складанні
документа брали участь інженери Портала, Шальнов, Л. Шаруда.
Калька, туш; б. м-бу; 307х428 мм
1377. Карт а по чве н ного пок рова Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 5, арк. 32, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо номенклатури і механічного складу
ґрунтів території Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від.
вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:750 000; 284х518 мм
1378. Водохра ни л и ща Лу ганс ко й обл. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 17, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологічною картою Луганської обл., на якій позначено
основні вдсх цієї місцевості (Волнухінське, Перезвонівське, Лутугинське, Васюківське, Успенське й
Ушаківське), а також наявні та запроектовані шахтні поля. Карту складено за матеріалами
Головгеології УРСР і тресту Луганськгеологія. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин,
нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 390х286 мм
1379. Схе ма ка нал изац и и Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 12, арк. 191 а, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті Луганської обл. позначено каналізаційні споруди
штучного та природного очищення (наявні та запроектовані), показані нитки напірного і самоточного
трубопроводів. Документ доповнено таблицею відомостей щодо потужності очисних споруд окремих
промислових рнів Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від.
вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія; б. м-бу; 870х846 мм
1380. Схе ма м ел иорат ив н ых ме роп р ият ий в Лу ган ско й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 104 б, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Карту розроблено для пояснювальної записки щодо меліорації Донбасу.
На схематичній карті Луганської обл. позначено території, на яких передбачалося організувати штучне
зрошування. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 292х288 мм

1381. Схе мка рт а агро лесо ме л иорат и в н ых и п рот ивоэ розио н н ых меро п ри ят и й ( Луга нс кая обл.)
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 17, арк. 1, 1963 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання й охорони
водних ресурсів Донбасу, розробленої працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект
(м. Харків). Документ складено в рамках проекту схеми комплексного використання й охорони водних
ресурсів Донбасу та лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганської обл. позначено наявні та
запроектовані захисні лісонасадження, межі зелених зон міст та сщ.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 825х1395 мм
1382. Схе ма ис по льзован и я ка нала Н и к ит ов ка – Крас н ы й Луч в Т Э Д е водос набже н ия До нбасса 1963 г.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 53, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на територію Донбасу
з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Укр. відня ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я.
(м. Харків). Документ є схемою перспективного (на 1963 р.) використання каналу Микитівка – Красний
Луч, запроектованого у 1958–1960 рр. як гілка каналу Сіверський Донець – Донбас і продовження
каналу Дніпро – Лозова – Червоноармійськ – Микитівка для забезпечення водою Луганської обл. У
середині 1960 р. з ряду причин будво каналу визнано недоцільним і проект не було реалізовано.
Світлокопія; б. м-бу; 810х640 мм
1383. Схе ма возмо ж ного и спо льзова ни я кана ла Ни к ит ов ка – Кра сн ы й Луч в Т Э Д водос набже н ия До нбасса 1965 г.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 21, арк. 54, 1965 р.
Схематична карта входить до частини схеми комплексного викор истання і охорони водних ресурсів
Донбасу і лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій розглянуто варіанти подавання води на
територію Донбасу з інших регіонів. Проект розроблено працівниками Укр. відня ВПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено трасу каналу Микитівка – Красний Луч,
запроектованого у 1958–1960 рр. як гілка каналу Сіверський Донець – Донбас і продовження каналу
Дніпро – Лозова – Червоноармійськ – Микитівка для забезпечення водою Луганської обл.
Світлокопія; б. м-бу; 810х640 мм
1384. Схе ма ис по льзован и я ка нала Н и к ит ов ка – Крас н ы й Луч в Т Э Д водоснаб же ни я До нбасса 1963 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 88, арк. 28, 1965 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої питанню
організації будва каналів і споруд на них. Проект складено працівниками Українського відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Основним джерелом
водопостачання Донбасу був канал Сіверський Донець – Донбас, але проектувальники визначили, що до
1970 р. пропускна спроможність каналу не буде використовуватися на повну потужність, що погіршувало
якість води і ускладнювало експлуатаційні умови. Одним з варіантів вирішення проблеми довантаження
каналу на першому етапі будва став проект каналу Микитівка – Красний Луч. Документ є схематичною
картою Донбасу, на якій позначено один з варіантів проходження траси запроектованого каналу.
Світлокопія; б. м-бу; 362х287 мм
1385. Схе ма ис по льзован и я ка нала Н и к ит ов ка – Крас н ы й Луч в Т Э Д водоснаб же ни я До нбасса 1965 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 88, арк. 29, 1965 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої питанню
організації будва каналів і споруд на них. Проект складено працівниками Українського відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Канал Микитівка – Красний
Луч до 1965 р. проектувався як додатковий для збільшення пропускної спроможності каналу Сіверський
Донець – Донбас першої черги будва. Проект не було реалізовано вчасно, і у середині 1960 х роках
визнано недоцільність його будво. Документ є схематичною картою Донбасу, на якій позначено один з
варіантів проходження траси запроектовано го каналу.
Світлокопія; б. м-бу; 365х287 мм
1386. Луга нс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 183, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР з вивчення водогосподарського балансу й охорони водних ресурсів
ДонецькоПридніпровського, Південно Західного та Південного екон. рнів. Звіт складено працівниками
від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології та гідротехніки АН УРСР (м. Київ)
для ген. схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною
картою Луганської обл., яка входила до ДонецькоПридніпровського екон. рну. У складанні документа
брали участь канд. тех. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 227х295 мм
1387. Сущ ест ву ю щее поло же ни е объе кт ов вод ного хозя йст ва. Луган ска я обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 21, арк. 88, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
аналізується стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській обл.
Схему розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На
карті позначено основні штучні об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні
системи тощо), розташовані в Луганській обл. у 1960х роках У складанні документа брали участь ГІП
Н. Д. Чепков, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 912 х1295 мм

1388. Луга нс кая обл. П ло щади о рош ен ия на 1970 год
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 22, арк. 71, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
аналізується стан об’єктів водного господарства в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській обл.
Схему розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На
карті позначено зрошувальні системи з різними типами забезпечення водою: з підземних або наземних
джерел, стічними водами, будівництво яких запроектовано у Луганській обл. на 1970 р. У складанні
документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко, керівник інж. групи
Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, кольорові олівці, туш; 1:300 000; 833 х916 мм
1389. Луга нс кая обл. Схе ма разме ще н ия на ме чае м ых к ст роит ел ьст ву на 1964 –1965 гг. ороша е м ых участ ков в ко лхозах и совхозах
левобе реж но й ча ст и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 24, арк. 14, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
обґрунтовується необхідність побудові в Луганській обл. зрошувальних систем. Схему розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганської обл.
позначено території, на яких у 1960 х роках передбачалося влаштувати зрошувальні системи. У
складанні документа брали участь керівник інж. групи М. П. Єлагіна, старш. інженер Н. Д. Пятуніна,
інженер Є. В. Обухов.
Типог рафський друк; 1:300 000; 400 х595 мм
1390. Ком п ле кс ная схема ис пользова н ия водн ых и земе ль н ых ресурсо в У ССР. Развит и е водохозяйст в ен н ых ме ро пр ият и й
Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 36, арк. 48, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
надано зведені технікоекономічні показники з цього питання для Луганської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганської обл.
позначено наявні та запроектовані об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні
системи тощо). У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко,
керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 830 х840 мм
1391. Схе мат и чес кая карт а Луган ско го эко н. р- на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 1, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганської обл.
позначено траси запроектованих водоканалів і надано відомості щодо обсягів водоспоживання окремих
промислових рнів (зокрема перспективних, станом на 1980 р.). У складанні документа брали участь
нач. від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 612х438 мм
1392. Луга нс ки й э ко н. р- н. Схе мат ич еска я г идро геолог и чес кая карт а ос нов н ых водо нос н ых гор изо нт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 22, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено межі
розповсюдження й умови залягання основних водоносних горизонтів на території Луганської обл.
Документ складено за матеріалами Українського геологічного управління (м. Київ). У розробці
документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш; 1:750 000; 735х585 мм
1393. Водохра ни л и ща Лу ганс ко й обл. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 20, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання та каналізації Донбасу ,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною
картою
Луганської обл.,
на
якій
позначено
запроектовані
вдсх:
Волнухінське
на р. Луганчик,
Первозванівське
на
бал.
Горіхова,
Лутугинське
на р.
Суха,
Васюківське
на р. Васюківка, Успенське та Ушаковське на р. Вільхівка. У складанні документа брали участь голов.
геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько, геолог
Смартишева.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 430х325 мм
1394. Боко во -Хру ст альс к и й и Све рдлово -Ро ве нь ковс к ий про м. ра йон ы. С ист е ма рас поло же ни я шахт и обогат ит ель н ых фабр и к.
Сущ ест ву ю щее поло же ни е, 1964 г.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 3, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський
Промбудпроект
(м. Дніпропетровськ).
Робота
проводилася
для
збирання
та
систематизації матеріалів щодо шахтних вод, а також для визначення потреб у воді об’єктів вугільної
промисловості
Донбасу.
На
карті
БоковоХрустальського
(Антрацитівський
рн)
і
СвердловськоРовеньківського (Свердловський рн Луганської обл.) пром. рнів позначено межі
територій
вугіл.
трестів,
окремі
шахти,
збагачувальні
фабрики,
ставки освітлювачі
та
шламонакопичувачі, наявні на 1964 р. У складанні документа брали участь нач. від. водопостачання і
каналізації
В. Я. Степанець,
голов.
спеціаліст
М. Н. Шендерович,
старші
інженери
Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1194х573 мм

1395. Боко во -Хру ст альс к и й и Све рд лово -Рове нь ковс к и й про м. райо н ы. Сист е ма рас полож ен и я шахт и обогат ит е ль н ых фабр и к на
1970 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 6, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський
Промбудпроект
(м. Дніпропетровськ).
Робота
проводилася
для
збирання
та
систематизації матеріалів щодо шахтних вод, а також для визначення потреб у воді об’єктів вугільної
промисловості
рну.
На
карті
БоковоХрустальського
(Антрацитівський
рн)
і
СвердловськоРовеньківського (Свердловський рн Луганської обл.) пром. рнів позначено межі
територій
вугіл.
трестів,
окремі
шахти,
збагачувальні
фабрики,
ставки освітлювачі
та
шламонакопичувачі, наявні на 1964 р. та запланованы до 1970 р. У складанні документа брали участь
нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші
інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1196х575 мм
1396. Боко во -Хру ст альс к и й и Све рд лово -Рове нь ковс к и й про м. райо н ы. Сист е ма рас полож ен и я шахт и о богат ит е ль н ых фабр и к на
1975 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 7, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський
Промбудпроект
(м. Дніпропетровськ).
Робота
проводилася
для
збирання
та
систематизації матеріалів щодо шахтних вод, а також для визначення потреб у воді об’єктів вугільної
промисловості
рну.
На
карті
БоковоХрустальського
(Антрацитівський
рн)
і
СвердловськоРовеньківського (Свердловський рн Луганської обл.) пром. рнів позначено межі
територій
вугіл.
трестів,
окремі
шахти,
збагачувальні
фабрики,
ставкиосвітлювачі
та
шламонакопичувачі, наявні на 1964 р. та заплановані до 1975 р. У складанні документа брали участь
нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші
інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1188х573 мм
1397. Боко во -Хру ст альс к и й и Све рдлово -Ро ве нь ковс к ий п ро м. р-н ы . Сист е ма рас поло же н ия шахт и обогат ит ель н ых фабр и к на
1980 год
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 36, арк. 8, 1964 р.
Карта входить до матеріалів звіту про дослідження шахтних вод Донбасу, складеного працівниками ДПІ
Придніпровський
Промбудпроект
(м. Дніпропетровськ).
Робота
проводилася
для
збирання
та
систематизації матеріалів щодо шахтних вод, а також для визначення потреб у воді об’єктів вугільної
промисловості
рну.
На
карті
БоковоХрустальського
(Антрацитівський
рн)
і
СвердловськоРовеньківського (Свердловський рн Луганської обл.) пром. рнів позначено межі
територій
вугіл.
трестів,
окремі
шахти,
збагачувальні
фабрики,
ставки освітлювачі
та
шламонакопичувачі, наявні на 1964 р. та заплановані до 1980 р. У складанні документа брали участь
нач. від. водопостачання і каналізації В. Я. Степанець, голов. спеціаліст М. Н. Шендерович, старші
інженери Н. Є. Скрублевський і Н. Е. Піндуновський.
Світлокопія; б. м-бу; 1190х580 мм
1398. Схе ма водоснаб же н ия Ли си ча нс ко -Рубежа нс кого про м. ра йо на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 12, 1970 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті ЛисичанськоРубежанського пром. рну (Лисичанський і Кремінський рни Лугансь кої обл.) позначено наявні та
запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари. У
складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський,
інженери Коломієць, Чурбанова.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 805х570 мм
1399. Схе ма водоснаб же н ия Кад ие вс ко -Ко м муна рс кого и Бо ково -Х руст ал ьно го п ро м. ра йоно в
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 13, 1970 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками
Українського
відділення
ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
КадіївськоКомунарського
(Перевальський
і
Попаснянський
рни)
і
БоковоХрустальського
(Антрацитівський рн) пром. рнів Луганської обл. позначено наявні та запроектовані водогони
технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари. У складанні документа брали
участь ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський, інженери Коломієць, Чурбанова.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 840х1040 мм
1400. Схе ма водо снаб же н ия К рас нодонс кого и С ве рдлово -Ро ве нь ковс кого про м. ра йо нов
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 15, 1970 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Краснодонського
і СвердловоРовеньківського пром. рнів (Свердловський та Антрацитівський рніи Луганської обл.)
позначено наявні та запроектовані водогони технічної та питної води, канали, насосні ст., вдсх і
резервуари. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи
І. Л. Цетнаровський, інженери Коломієць, Чурбанова.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 840х970 мм

1401. Л ис ича нс ко -Рубежа нс к ий п ро м. ра йон. С хе ма су щест ву ю ще й кана л изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 114, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті ЛисичанськоРубежанського пром. рну (Лисичанський і Кременський рни Луганської обл.)
позначено наявні на сер. 1960 х років каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь
керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський,
Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 390х286 мм
1402. Л ис ича нс ко -Рубежа нс к ий п ро м. р- н. Схе ма пр ект иру е мой ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 115, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті ЛисичанськоРубежанського пром. рну (Лисичанський і Кременський р ни Луганської обл.)
позначено запроектовані каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту
водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х286 мм
1403. Кадие вс ко -Ко му нарсь к и й п ро м. р- н. Схе ма сущ ест ву ю ще й ка нал иза ци и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 116, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті КомунарськоКадіївського пром. рну (Перевальський і Попаснянський рни Луганської обл.)
позначено наявні на сер. 1960 х років каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь
керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський,
Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 390х286 мм
1404. Кадие вс ко -Ко му нарсь к и й п ро м. р- н. Схе ма п роект и руе мой ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 117, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті КомунарськоКадіївського пром. рну (Перевальський і Попаснянський рн и Луганської обл.)
Луганської обл. позначено запроектовані каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь
керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський,
Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х286 мм
1405. Све рдлово -Ро ве нь ковс к ий п ром. ра йон. Схе ма су щест ву ю ще й кана лиза ц ии
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 124, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті СвердловоРовеньківського пром. рну (Свердловський та Антрацитівський рни Луганської обл.)
позначено наявні у середині 1960 х роках каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь
керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський,
Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х285 мм
1406. Све рдлово -Ро ве нь ковс к ий п ром. р- н. Схе ма прое кт ируе мо й кана л изац ии
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 125, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті СвердловоРовеньківського пром. рну (Свердловський та Антрацитівський рни Луганської обл.)
позначено запроектовані каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту
водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 394х286 мм
1407. Севе р н ы й п ро м. р- н. Схе ма су ще ст ву ющ ей ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 126, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті
Північного
пром.
рну
(Біловодський,
Білокуракінський,
Мілоський,
Новоайдарський,
Новопсковський,
Слов’яносербський,
СтанічноЛуганський,
Старобільський
і
Троїцький
рни
Луганської обл.) позначено наявні на сер. 1960 х років каналізаційні споруди. У складанні документа
брали участь керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери
Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х285 мм
1408. Севе р н ы й п ро м. р- н. Схе ма про ект ируе мо й ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 127, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті
Північного
пром.
рну
(Біловодський,
Білокуракінський,
Мілоський,
Новоайдарський,
Новопсковський,
Слов’яносербський,
СтанічноЛуганський,
Старобільський
і
Троїцький
рни
Луганської обл.) позначено запроектовані каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь

керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський,
Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х285 мм
1409. Луга нс кая обл. Схе ма раз ме ще н ия про м. ра йо нов
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 57, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною
картою Луганської обл., на якій позначено межі пром. рнів. У складанні документа брали участь ГІП
Красніц, інженер Кривоусов.
Світлокопія; б. м-бу; 395х392 мм
1410. Схе ма ист о чн и ков заг ряз не ни й р. Луга нь и её п рит о ков ст о чн ы м и водам и на т ер рит о ри и Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 32, 1964 р.
План входить до наукового звіту щодо стану організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х
роках, складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На
схематичній карті басейну р. Лугань позначено основні підприємства, що забруднюють її скидними
водами. Для кожного з підприємств надано відомості щодо загальних обсягів промислових стоків, а
також обсягів стоків, що не відповідають сан. нормам. У складанні плану брали участь керівник інж.
групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; 1:25 000; 822х645 мм
1411. Схе ма ист о чн и ков заг ряз не ни й р. Се верс к и й Дон ец и р. Миу с ст оч н ы м и вода ми на т е рр ит ор и и Лу ганс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 33, 1964 р.
План входить до наукового звіту щодо стану організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х
роках, складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На
схематичній карті басейнів р. Сіверський Донець і р. Міус у межах Луганської обл. позначено основні
підприємства, що забруднюють їх скидними водами. Для кожного з підприємств надано відомості щодо
загальних обсягів промислових стоків, а також обсягів стоків, що не відповідають сан. нормам. У
складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 630х785 мм
1412. По чве н ная карт а Луган ско й обл.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 103, арк. 37, 1962 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). У документі надано відомості щодо типу і механічного складу ґрунтів
на території Луганської обл. У складанні документа брали участь старш. інженер В. В. Мірошніков,
інженер І. Тєлешова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 290х400 мм
1413. Луга нс ки й э ко н. адм и н. ра йо н. Аг ро кл и мат и чес к ие зо н ы
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 103, арк. 56, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті територію Луганської обл. розподілено на
агрокліматичні зони.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 288х322 мм
1414. Луга нс ки й э ко н. адм и н. р- н. Схе ма м ел иорат ив н ых ме роп р ият ий
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 103, арк. 69 а, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті Луганської обл. позначено запроектовані у
гирлах річок зрошувальні системи. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці, кольорова туш; б. м-бу; 288х365 мм
1415. П лан м ел иорат ив н ых ме роп р ият ий в по й мах ре к Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 1, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганської обл. позначено запроектовані у гирлах річок
зрошувальні системи. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи
Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці, кольорова туш; 1:200 000; 914х1310 мм
1416. Н иж не- А йдарс кая ме л иорат ив ная с ист е ма
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 2, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Айдар у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 620х570 мм

1417. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Де р кул
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 4, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Деркул у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 575х827 мм
1418. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Боро вая
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 5, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Борова у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 710х835 мм
1419. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Ка м ы шна я
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 6, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водо постачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Комишна у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 667х773 мм
1420. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Бе лая
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 7, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено запроектовані меліоративні системи вздовж р. Біла
у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи
Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 670х695 мм
1421. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Ж е ребе ц
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 8, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Жеребець у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 545х800 мм
1422. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. На голь ная
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 9, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Нагольна у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 810х500 мм
1423. Ве рхне- А йдарс кая ме л иорат ив ная с ист е ма
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 10, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Айдар у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 620х755 мм
1424. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Лозна я
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 13, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Лозна у Луганській обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 590х473 мм
1425. Схе ма бассе йна р. Лу гань
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 7, арк. 33, 1958 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якій надано гідрохімічну характеристику р. Лугань у рні
м. Луганськ. Звіт складено працівниками Гідрохімічного Інституту АН СРСР (м. Новочеркаськ) в рамках

проектування схеми водопостачання східних рнів Донбасу. Документ є оглядовою схематичною картою
басейну р. Лугань у межах Луганської обл. У складанні документа брали участь старш. наук. співроб.
канд. хім. наук Н. Г. Фесенко, наук. співроб. В. І. Рогожкін.
Світлокопія; б. м-бу; 360х282 мм
1426. Схе ма сбросов ст оч н ых вод п ред п ри ят и я ми на иболе е си ль но загр язн я ющ и м и бассе й н р. Луга нь
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 7, арк. 34, 1958 р.
Карта входить до звіту про НДР, у як ій надано гідрохімічну характеристику р. Лугань у рні
м. Луганськ. Звіт складено працівниками Гідрохімічного Інституту АН СРСР (м. Новочеркаськ) у рамках
проектування
схеми
водопостачання
східних
рнів
Донбасу.
Документ
є
оглядовою
картою
басейну р. Лугань у межах Луганської обл., на якій позначено великі підприємства, скидні води яких
забруднюють річку. У складанні документа брали участь старш. наук. співроб. канд. хім. наук
Н. Г. Фесенко, наук. співроб. В. І. Рогожкін.
Світлокопія; б. м-бу; 360х234 мм
1427. Схе ма уст ья р. Луга н и
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 8, арк. 10, 1958 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якій надано гідрохімічну характеристику р. Лугань в рні
м. Луганськ. Звіт складено працівниками Гідрохімічного Інституту АН СРСР (м. Новочеркаськ) в рамках
проекту схеми водопостачання східних рнів Донбасу. Документ є оглядовою схематичною картою
гирла р. Лугань, на якій позначено гідрометричні створи і створи проб води. У складанні документа
брали участь старш. наук. співроб. канд. хім. наук Н. Г. Фесенко, наук. співроб. В. І. Рогожкін.
Світлокопія; б. м-бу; 290х233 мм
1428. В ы коп и ров ка из карт ы разме щ ен и я п ро м ы шл ен ност и го родов и посе л ков
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 27, арк. 28, 1959 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, у якій
вивчаються можливості зарегулювання місцевого стоку за допомогою вщ. Дослідження проводилися
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті
Луганської обл. позначено великі промислові об’єкти – основні споживачі водних ресурсів. У
складанні документа брали участь ГІП І.В. Середин, інженери В. Богдан, Чурбанова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 450х290 мм

Кар ти р- нів Л у га н ськ ої о бл.
Ант ра ци тівськи й р -н Л у га нсько ї об л.
1429. Бал ка Вас ю кова п р ит ок р. Ольхо вая
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 100, арк. 1, б. р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним
планом р. Васюківка, притоки р. Вільхівка розташованої в Антрацитівському рні Луганської обл. У
складанні документа брали участь топографи Веселовський і Чебанюк.
Калька, туш; 1:5 000; 610х470 мм
1430. Боко во -Хру ст альс к и й п ро м. р- н. Схе ма су ще ст ву ю ще й ка нал иза ци и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 122, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті БоковоХрустальського пром. рну (Антрацитівський рн Луганської обл.) позначено наявні на
сер. 1960х років каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту
водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х285 мм
1431. Боко во -Хру ст альс к и й п ро м. р- н. Схе ма про ект иру е мой ка нал изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 123, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті
БоковоХрустальського
пром.
рну
(Антрацитівський
рн
Луганської обл.)
позначено
запроектовані каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту
водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 394х286 мм

Кра сно до н ськ ий р - н Лу ган ськ ої о бл.
1432. Схе ма Кра снодо нс кой о рос ит ел ьно й с ист е м ы в Лу ганс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 72 а, 1965 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є складовою схеми
комплексного використання та охорони водних ресурсів Донбасу і лівобережжя Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
Краснодонського рну Луганської обл. позначено межі та основні елементи Краснодонської зрошувальної
системи. У складанні документа брали участь ГІП
І. В. Середин, керівник інж.
групи
І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 600х290 мм

1433. Крас нодон ск и й про м. р-н. Схе ма су щест ву ю ще й кана л изац ии
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 120, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті Краснодонського рну Луганської обл. позначено наявні на сер. 1960 х років каналізаційні
споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту водопостачання Луганської обл.
І. В. Спунда, ст. інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 392х287 мм
1434. Крас нодон ск и й про м. р-н. Схе ма п ре кт и руе мо й ка на лиза ци и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 121, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті Краснодонського пром. рну Луганської обл. позначено запроектовані каналізаційні споруди. У
складанні документа брали участь керівник проекту водопостачання Луганської обл. І. В. Спунда,
старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 393х286 мм

Кр ем інськи й р -н Л у га н ськ ої о бл.
1435. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Крас ная
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 3, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, у якій вивчаються питання з
організації меліоративних заходів у Луганській обл. Проект складено працівниками Українського
відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено запроектовані меліоративні
системи, розташовані у гирлі р. Красна Кремінського рну Луганської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 540х1110 мм
1436. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Резерв н ы й на коп ит е ль п ро мст оков. 2 оче редь. В ыко п иро вка из пла на лесоуст рой ст ва
Ст арок рас ня нс кого лес н иче ст ва К ре ме нс кого л есхоззага с по казан ие м прое кт ируе мо го резе рв ного нако п ит ел я
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 39, арк. 3, 1972 р.
План входить до техноробочого проекту очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу
м. Рубіжне Луганської обл., розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню, каналізації та
гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На плані позначено межі земель
Старокраснянського лісництва у Кремінському рні Луганської обл., які передавалися у постійне
користування Рубіжанському хімкомбінату. У складанні документа брали участь ГІП Ленський, керівник
інж. групи Качал, інженер Чугаєв.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 437 х447 мм

Лу ту гин ськ и й р- н Лу ган сько ї об л.
1437. Схе ма Ве рх не- Те плов ско й оро сит е ль но й с ист е м ы в Луга нс кой об л.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 74 а, 1965 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є складовою схеми
комплексного використання та охорони водних ресурсів Донб асу та лівобережжя Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. (м. Харків). На карті
території Лутугинського рну Луганської обл. позначено межі й основні елементи Верхньо Теплівської
зрошувальної системи. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи
І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 720х288 мм
1438. Схе ма водоснаб же н ия Луган ско го п ро м. р - на
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 48, арк. 14, 1970 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Луганського
пром. рну (Лутугинський рн Луганської обл.) позначено наявні та запроектовані водогони технічної
та питної води, канали, насосні ст., вдсх і резервуари. У складанні документа брали участь ГІП І.
В. Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський, інженери Коломієць, Чурбанова.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:100 000; 807х600 мм
1439. Луга нс ки й про м. р-н. Сх е ма су щест ву ю ще й кана л изац и и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 118, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спо рудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті Луганського пром. рну (Лутугинський рн Луганської обл.) позначено наявні на сер. 1960 х
років каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту водопостачання
Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 392х287 мм
1440. Луга нс ки й про м ра йон. Схе ма п ре кт и руе мо й ка нал иза ци и
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 56, арк. 119, 1965 р.
Карта входить до ТЕД щодо водоп остачання і каналізації Донбасу, складеної працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект (м. Харків). На
карті
Луганського
пром.
рну
(Лутугинський
рн
Луганської обл.)
позначено
запроектовані

каналізаційні споруди. У складанні документа брали участь керівник проекту
Луганської обл. І. В. Спунда, старші інженери Б. А. Милославський, Н. Н. Остапова.
Світлокопія; 1:100 000; 395х286 мм

водопостачання

Н о во ай да р ськ ий р -н Л у га н ськ ої о бл.
1441. Схе ма р ыбхоза на р. А йдар. П лан и ос нов н ые по каз ат ели
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 26, арк. 22, 1963 р.
План входить до матеріалів проекту рибогосп. освоєння водоймищ Донбасу, розробленого працівниками
Українського державного Інституту з проектування машин, гідротехнічни х споруд і підприємств рибного
господарства (м. Київ) для схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл. Документ є планом запроектованого рибного господарства на р.
Айдар у Новоайдарському рні Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. Філімоненко,
інженер М. Михайловський.
Фото; 1:50 000; 248х192 мм
1442. Схе ма р ыбхоза на р. Е всуг. П лан и ос нов н ые по казат ели
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 26, арк. 30, 1963 р.
План входить до матеріалів проекту рибогосп. освоєння водоймищ Донбасу, розробленого працівниками
Українського державного Інституту з проектування машин, гідротехнічних споруд і підприємств рибного
господарства (м. Київ) для схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл. Документ є планом запроектованого рибного господарства на р.
Євсуг у Новоайдарському рні Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. Філімоненко,
інженер М. Михайловський.
Фото; 1:50 000; 213х240 мм
Попаснянський рн Луганської обл.
1443. Схе ма Л ис и чанс ко й орос ит е ль ной си ст е м ы в Ко м му нар ско м р -н е Лу ганс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 14, арк. 76 а, 1965 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо меліорації території Донбасу, яка є складовою схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу та лівобережжя Дніпропетровської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На
схематичній карті Попаснянського рну Луганської обл. позначено межі та основні елементи
Лисичанської зрошувальної системи. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, керівник
інж. групи І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 403х287 мм

Тр оїц ьк ий р- н Лу ган ськ о ї о бл.
1444. Ме л иорат ив ная с ист е ма в по й ме р. Уразова
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 104, арк. 12, 1962 р.
Карта входить до частини ТЕД
щодо водопостачання і каналізації Донбасу, присвяченої організації
меліоративних заходів у Луганської обл. Проект складено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
позначено
запроектовані
меліоративні
системи
вздовж р. Уразова у Троїцькому рні Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 675х473 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Л у га н ськ ої об л.
Алч евськ, м. Лу ган сько ї обл .
1445. Схе ма водоп роводов Ком му на рс кого рудоуп рав ле н ия До нбассводт р ест а Луга нс кого
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 19, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. на сер. 1960х років,
складеною працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
схематичним планом м. Комунарськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., на якому позначено наявні на
сер. 1960х років водоводи. Документ доповнено таблицею підключень споживачів технічної і питної
води рну. У складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 820х540 мм
1446. Воро ш ило вс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод. Вн е шн ее водос набже н ие завода. Пла н пло щад ки водозаборн ых соо руже н и й
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 16, арк. 21, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Джерелами техн. водопостачання Ворошиловського коксохімічного
і металургійного заводів були Ісакіївське вдсх , ставки (Василівський, Орловський і Лікарняний),
водовід Донбасводотресту. На генеральному плані підприємства позначено наявні водозабірні споруди і
мережі водоводів заводу. Основою кресленик стали матеріали проектного завдання розширення 1 го
Донецького водоводу, розробленого Харківським відділенням ДПІ Водоканалпроект (м. Харків) у 1951 р.
У складанні документа брали участь ГІП Ф. Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженер
Христофоров.
Світлокопія; 1:1 000; 603х588 мм

1447. Воро ш ило вс ки й м ет аллу рг и чес к ий завод. В не ш нее вод оснаб же н ие завода. Пла н т расс ы водовода т ехн ич ес кой вод ы от
Севе рс кого До нца до А л мазно го
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 16, арк. 24, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Під час реконструкції підприємств виникла необхідність у їх
додатковому водопостачанні за рахунок води з р. Сіверський Донець. На плані позначено мережі
запроектованого водоводу, а також резервуари і насосні ст. У складанні документа брали участь ГІП
Ф. Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженер Христофоров.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 1296х607 мм
1448. Воро ш ило вс ки й м ет аллу рг и чес к ий завод. В не ш нее т ехн ич ес кое водоснабже н ие завода из р. Севе рн ы й Доне ц. П ла н т расс ы
водовода от г. Кадие вка до г. Воро ш и ловс ка. Ва р иант пер в ы й
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 16, арк. 25, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструк ції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Під час реконструкції заводу виникло питання про необхідність
його додаткового водопостачання за рахунок води з р. Сіверський Донець. На плані позначено один з
варіантів траси запроектованого водоводу, а також резервуари і насосні ст. У складанні документа
брали участь ГІП Ф. Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженер Христофоров.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 798х412 мм
1449. Воро ш ило вс ки й м ет аллу рг и чес к ий завод. В не ш нее водоснаб же ни е завода. Пла н т расс ы водовода от р. Севе р н ы й До не ц до
завода. Вар иант вт оро й
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 16, арк. 29, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Після реконструкції підприємств виникла необхідність їх
додаткового водопостачання за рахунок води з р. Сіверський Донець. На плані позначено один з
варіантів траси запроектованого водоводу, а також резервуари і насосні ст. У складанні документа
брали участь ГІП Ф. Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженер Христофоров.
Світлокопія; 1:25 000; 1206х287 мм
1450. П рое кт ное задание вн е шн его желез нодорож ного т ранс по рт а р -на мет а ллу рг ич ес кого завода и м. Воро ш ило ва
(скор ре кт и рова н ное). Пла н г лав н ых пут ей
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 32, арк. 64, 1954 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості
Діпросталь
(м. Харків).
Схемою
зовнішнього
трансп.
підприємства
передбачено
проведення приймальнопередаточних операцій на залізничних станціях Алчевське, Кипуча і Сортувальна.
На плані показано основні наявні та запроектовані залізничні шляхи і ст. поблизу заводу. Основою
для складання документа стали матеріали зйомок проведених у 1948–1949 рр. Харківським об’єднанням
ДПІ Промтранспорт. У складанні документа брали участь інженери Шведков , Васильченко, Тарасов.
Світлокопія; 1:5 000; 2677х415 мм
1451. П рое кт ное задание вн е шн его желез нодорож ного т ра нс по рт а р-на мет а ллу рг ич ес кого завода и м. Воро ш ило ва
(скор ре кт и рова н ное). Пла н пер еуст ро йст ва г лав ной гор лов и н ы ст . К и пучая До н е ц кой ж.-д.
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 32, арк. 65, 1954 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Згідно з проектом організації зовнішнього залізничного
трансп. підприємства на ст. Кипуча передбачалося облаштувати приймально передаточний парк обміну
вагонів. На плані позначено наявні та запроектовані інженерні споруди ст. Кипуча. У складанні
документа брали участь інженери Шведков, Васильченко, Тарасов.
Світлокопія; 1:1 000; 3325х284 мм
1452. П рое кт ное задание вн е шн его желез нодорож ного т ранс по рт а р -на мет а ллу рг ич ес кого завода и м. Воро ш ило ва
(скор ре кт и рова н ное). Пла н За падно й со рт и ров ки ст ан ц ии
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 32, арк. 66, 1954 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Згідно з проектом організації зовнішнього залізничного
трансп. підприємства передбачалося реорганізувати внутрішню сортувальну ст. у західній частині
заводської території. На плані позначено запроектовані інженерні споруди цієї ст. У складанні
документа брали участь інженери Шведков, Васильченко, Тарасов.
Світлокопія; 1:2 000; 2558х285 мм
1453. П рое кт ное задание вн е шн его желез нодорож ного т ранс по рт а р-на мет а ллу рг ич ес кого завода и м. Воро ш ило ва
(скор ре кт и рова н ное). Пла н пер еуст ро йст ва запад ной гор лов и н ы ст . А лче вс кое
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 32, арк. 67, 1954 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металург ійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Згідно з проектом організації зовнішнього залізничного
трансп. підприємства на ст. Алчевське передбачалося облаштувати приймально передаточний парк обміну

вагонів. На плані позначено наявні та запроектовані інженерні споруди цієї ст. У складанні
документа брали участь інженери Шведков, Васильченко, Тарасов.
Світлокопія; 1:1 000; 3368х286 мм
1454. Воро ш ило вс ки й мет а ллу рг ич ес ки й завод. Гео лог и чес кая карт а
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 51, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Документ знайомить із геологічними особливостями території
заводу. У складанні документа брали участь ГІП Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженер
Христофоров.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1020х307 мм

Ант ра ци т, м. Антр ац ит івськ о го р- ну Л у га нсько ї об л.
1455. Кре пе нс кое в- ще на р. К реп ен ька я (бассе й н р. М иус)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 18, арк. 115, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Міус для проектного завдання ген.
схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донецької обл. на р. Міус та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ
складається з плану, профілів греблі та водостоку Крепінського вдсх на р. Крепінка, розташованого
поблизу м. Антрацит Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген. схеми В. Л.
Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія, г уаш; 1:25 000; 825х590 мм
1456. Кре п и нс кое водохра н ил и ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 173, арк. 1, 1940 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейнів річок Донбасу, складеної для
проектного завдання ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Карту розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним
планом Крепінського вдсх на р. Крепінька, розташованого поблизу м. Антрацит Луганської обл..
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 313х315 мм

Біло вод ськ, с- щ е Л у га нсько ї об л.
1457. Де р куль ское в- ще. Гео лого -л ит оло ги че ск и й разр ез по ст во ру п лот и н ы и гео лог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 16, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя
Дніпропетровської обл.,
розробленї
працівниками
Українського
відділення
ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ складається з геологічної карти Деркульського вдсх
на р. Деркул, розташованого поблизу смт Біловодськ Луганської обл.; геологічного розрізу створу
греблі цього вдсх. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. вдсх
П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, акварель; 1:100 000; 390х286 мм
1458. Схе ма защ ит н ых ме ро пр ият и й г. Бело водск
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 24, арк. 77, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., у якій вивчаються питання боротьби з повенями на території
Донбасу.
Проект
розроблено
працівниками
Українського
відділення
ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). На схематичному плані позначено споруди, призначені для захисту смт Біловодськ
Луганської обл. від розливів р. Дубовець і р. Деркул. У складанні документа брали участь ГІП І. В.
Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія; б. м-бу; 550х427 мм
1459. Де р куль ское в- ще. Гео лого -л ит оло ги че ск и й разр ез по ст во ру и геолог и чес кая карт а вдх р
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 19, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу ,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною картою території запроектованого Деркульського вдсх на р. Деркул, розташованого поблизу
смт Біловодськ Луганської обл. Карту доповнено геологічним розрізом по створу вдсх та та блицею
фізикомеханічних властивостей ґрунтів. У складанні документа брали участь голов. геолог
В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько, геолог Чернишова.
Світлокопія, акварель; 1:100 000; 430х325 мм
1460. Де р куль ское в- ще. Пла н узла соору же н ий. П ла н и разрез ы соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом території запроектованого Деркульського вдсх на р. Деркул, розташованого поблизу смт
Біловодськ Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом, профілем створу греблі вдсх і
таблицею технікоекономічних показників. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков,
керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова
Калька, туш; 1:50 000; 840х605 мм

Вл асівка, с. Кра сно до н ськ ого р -н у Лу ган сько ї об л.
1461. Ме чет ье вс кое в- ще на бал ке Ме чет ной (басе й н р. Бо ль шая Ка ме н ка)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 16, арк. 83, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Луганської обл. на р. Велика Кам’янка та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі та водостоку Мечетьєвского вдсх на бал. Мечетна,
розташованого поблизу с. Власівка Краснодонського рну Луганської обл. У розробці документа брали
участь ГІП В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 825х570 мм

Во лн ух ін е, с. Лу ту гин ськ о го р- ну Л у га н ськ ої о бл.
1462. Вол нух ин ское вод -щ е на р. Лу ган ч ик (басс ей н р. Лу гань)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 164, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі та водос току Волнухінського вдсх на р. Луганчик, розташованого поблизу
с. Волнухіне Луганської обл. У розробці документа брали участ ь керівник ген. схеми В. Л. Булах,
інженер Самусенко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 815х590 мм
1463. Вол нух ин ское в- ще. Пла н и разр ез ы сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 30, арк. 29, 1959 р.
План входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, розробленої працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом
території запроектованого Волнухінського вдсх на р. Луганчик Луганської обл. План доповнено
геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх, таблицею техніко економічних показників. У
складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, інженери В. Богдан, Чурбанова.
Світлокопія; 1:5 000; 805х585 мм

Д уб івк а, с. Кр а сн од он сько го р -н у Лу ган ськ о ї о бл.
1464. Дубовс кое водох р. на р. Дол жи к (бассе й н р. Бо ль шая Ка ме н ка)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 16, арк. 85, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань проектного завдання ген.
схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Луганської обл. на р. Велика Кам’янка та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Дубівськ ого вдсх на р. Довжик,
розташованого поблизу с. Дубівка Краснодонського рну Луганської обл. У розробці документа брали
участь ГІП В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 830х580 мм

Д яко ве, с. Антр а цит івськ о го р - ну Л у га н ськ ої о бл.
1465. Крас новс кое водохран и ли щ е на р. Нагол ьна я (бассе йн р. М иус)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 18, арк. 116, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Міус проектного завдання ген.
схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донецької обл. на р. Міус та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ
складається з плану, профілів греблі і водостоку Красновського вдсх на р. Нагольна, розташованого
поблизу с. Дякове Антрацитівського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь ГІП В. Л.
Булах, інженер Н. Єрохін.
Світлокопія, г уаш; 1:25 000; 820х580 мм

Зи м о гір’ я, м. Сло в’ ян о серб сько го р - ну Л у га н ськ ої о бл.
1466. Сит уа цио н н ы й п ла н р- на
Ф. Р29, к. 111, оп. 1, од. зб. 3, арк. 34, 1 956 р.
План входить до пояснювальної записки проекту відведення земель для будівництва вугільної шахти
ЧеркаськаКомсомольська тресту Чистяковантрацит. Проект розроблено Харківським відділенням ДПІ з
проектування будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва
населених міст Міськбудпроект у 1956–1958 рр. На плані м. Зимогір’я Слов’яносербського рну
Луганської обл. позначено ділянки, на яких передбачалося побудувати шахту ЧеркаськаКомсомольська і
робітниче сще. У складанні документа брали участь ГІП В. Заплаткін, керівник інж. групи
В. Ф. Гончарук, інженер Д. Є. Віноградова.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 1854х807 мм

Кал ин о ве, с- щ е По па сн ян ськ о го р - ну Л у га н ськ ої о бл.
1467. Кал и новс кое в- ще на р. Луга нь
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 156, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі та водостоку Калинівського вдсх на р. Лугань, розташованого поблизу смт
Калинове Попаснянського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь ГІП В. Л. Булах,
інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 790х577 мм
1468. Кал и новс кое водохра н ил и ще. Геоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору и гео лог ич ес кая карт а вдхр
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 12, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу ,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідр оенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною
картою Калинівського
вдсх
на р. Лугань,
розташованого
поблизу
смт
Калинове
Попаснянського рну Луганської обл. Карту доповнено геологічним розрізом по створу та таблицею
фізикомеханічних властивостей ґрунтів. У складанні документа брали участь голов. геолог
В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько, геолог Кузнєцова.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 430х325 мм
1469. Кал и новс кое в- ще. П лан уз ла сооруж ен и й. Разрез ы и про ф и ли сооруже н и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 3, 1965 р.
План входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання та каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом Калинівського вдсх на р. Лугань, розташованого поблизу смт Калинове Попаснянського рну
Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх і таблицею
технікоекономічних показників. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж.
групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Калька, туш; 1:50 000; 840х605 мм

Ка м’ янк а, с. Лут у ги н ськ о го р- ну Л у га нсько ї об л.
1470. Кам ен ское водохра ни л и ще на р. Боль шая Ка ме н ка
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 16, арк. 82, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Луганської обл. на р. Велика Кам’янка та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Кам’янського вдсх на р. Велика Кам’янка,
розташованого поблизу с. Кам’янка Лутугинського рну Луганської обл. У розробці документа брали
участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 825х580 мм
1471. Кам ен ское в- ще. Схе ма рас полож ен и я. Пла н узла соору же ни й
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 19, арк. 115, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу та
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). У проекті розглянуто можливість додаткового зарегулювання стоку
річок Донбасу за допомогою будівництва вдсх. Документ складається з оглядової карти розташування і
плану вузла споруд одного з запроектованих вдсх – Кам’янського, на р. Велика Кам’янка поблизу
с. Кам’янка Лутугинського рну Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. В.
Середин, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський, інженер Н. Д. Пятуніна.
Світлокопія; 1:5 000; 795х580 мм
1472. Кам ен ское в- ще. Гео лого -л ит о лог иче ск и й раз рез по ст во ру и геоло ги чес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 15, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу ,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною картою Кам’янського вдсх, запроектованого поблизу с. Кам’янка Лутугинського рну
Луганської обл. на р. Велика Кам’янка. Карту доповнено геологічним розрізом по створу вдсх,
таблицею фізикомеханічних властивостей ґрунтів. У складанні документа брали участь гол ов. геолог
В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько, геолог Шевченко.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 430х325 мм
1473. Ка м ен ское в- ще. Пла н узла соо руже н и й и разрез ы соору же н ий
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 2, 1965 р.
План входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом території запроектованого Кам’янського вдсх на р. Велика Кам’янка поблизу с. Кам’янка
Лутугинського рну Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі
вдсх і таблицею технікоекономічних показників. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков,
керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова
Калька, туш; 1:50 000; 860х600 мм

1474. Кам ен ское в- ще. Пла н и разр ез ы сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 31, арк. 29, 1959 р.
План входить до частини ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, присвяченої
зарегулюванню місцевого стоку, зокрема проектуванню вдсх. Дослідження проводилися працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом
території запроектованого Кам’янського вдсх на р. Велика Кам’янка поблизу с. Кам’янка Лутугинського
рну Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, інженери В. Богдан,
Чурбанова.
Світлокопія; 1:5 000; 800х585 мм

Кір о вськ, м. Лу ган сько ї обл .
1475. Схе ма водоп роводов Ки ровс кого райу п равл ен ия До нбасс водт рест а Луга нс кого
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 11, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х роках,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
схематичним планом м. Кіровськ Луганської обл., на якому позначено наявні на сер. 1960 х років
водогони. У складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 610х960 мм

Кра сни й Лу ч, м. Л у га н ськ ої о бл.
1476. Схе ма ра йон н ых водо про водов К рас нолу чс кого ра йуп рав ле н ия До нбассводт р ест а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 30, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х роках,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
схематичним планом м. Красний Луч Луганської обл., на якому позначено наявні на сер. 1960х років
водоводи. У складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 775х570 мм
1477. Ме ст н ые ист о чн и к и водос набже н ия т р ест а К расно луч ск и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 31, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х роках,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом м. Красний Луч Луганської обл., на якому позначено свердловини для забору підземних вод для
водопостачання мешканців і окремих промислових підприємств. У складанні плану брали участь керівник
інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; 1:25 000; 815х632 мм

Кра сно до н, м. Л у га н ськ ої о бл.
1478. Схе ма ра йон н их водоп роводов Крас нодо нс кого ра йу прав ле н ия До нбассводт р ест а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 26, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у середині 1960х роках,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
схематичним планом м. Краснодон Луганської обл., на якому позначено наявні на сер. 1960 х років
водоводи. Документ доповнено таблицею підключення споживачів технічної та питної води рну. У
складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 1300х540 мм
1479. В ы коп и ров ка из пла на г. Крас нодо н в р- не шахт ы 2 -Б ис под ст ро ит е льст во К рас нодон ско го хлебзавода на 90 т он н
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 5, арк. 4, 1961 р.
План входить до проектного завдання прив’язки типового проекту хлібозаводу у м. Краснодон
Луганської обл., розробленого працівниками Харківської філ. Українського державного Інституту по
проектуванню підприємств харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). На плані частини
м. Краснодон показано межі ділянки поблизу шахти 2 БІС, відведеної для будівництва хлібозаводу.
Світлокопія, чорнило, кольорова туш; 1:5 000; 233х225 мм
1480. В ы коп и ров ка с ген ера ль ного п лана г. Краснодо н под ст роит ел ьст во Крас нодо нс кого хлебзавода на 90 т он в сут к и в р -не ю го западнее сбой к и шахт ы № 2 - Би с
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 5, арк. 66, 1961 р.
План входить до проектного завдання прив’язки типового проекту хлібозаводу у м. Краснодон
Луганської обл., розробленого працівниками Харківської філ. Українського державного Інституту по
проектуванню підприємств харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Документ є оглядовим
планом майданчика у м. Краснодон поблизу шахти 2БІС, відведеного для будівництва хлібозаводу. У
складанні документа брали участь ГАП І. П. Панченко, архітектори В. Ю. Воронін, І. Д. Єрмолов.
Світлокопія, чорнило, кольорова туш; 1:5 000; 805х643 мм
1481. До м молоде ж и и м. Мо лодой Гва рди и в г. К раснодо н
Ф. Р105, к. 1121, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1965 р.
План входить до проектного завдання комплексу Будинку молоді ім. Молодої Гвардії у м. Краснодон
Луганської обл.,
розробленого
працівниками
Зонального
НДПІ
типового
і
експерим ентального
проектування житла та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). Документ є ситуаційним планом
майданчика комплексу, на якому позначено основні запроектовані об’єкти комплексу: будинок,
пам’ятник на братській могилі молодогвардійців, парк культури і відпочинку. У складанні проекту
брали участь керівник АПМ Хоменко, ГАП Смірнов, голов. конструктор проекту Кошелєва.
Світлокопія, туш; 1:500; 785 х610 мм

1482. До м молоде ж и в г. Крас нодо н. Ге не р аль н ы й пла н
Ф. Р105, к. 1121, оп. 1, од. зб. 29, арк. 1, 1965 р.
План входить до проектного завдання комплексу Будинку молоді ім. Молодої Гвардії у м. Краснодон
Луганської обл.,
розробленого
працівниками
Зонального
НДПІ
типового
і
експериментального
проектування житла та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). Документ є генеральним планом
майданчика комплексу. У складанні документа брали участь керівник АПМ Хоменко , ГАП Смірнов, голов.
конструктор проекту Кошелєва.
Калька, туш; 1:500; 804 х575 мм

Ли сича н ськ , м. Лу ган сько ї об л.
1483. П лан на коп ит е ля “ Бе лое Море” пр и су ще ст ву ю ще й мо щ ност и завода “До нсода”
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 58, арк. 84, 1953 р.
План входить до матеріалів схеми водопостачання північних і східних рнів Донбасу, розробленої
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). При розробці проводилися
інженерногеологічні дослідження хімічного відстійника під назвою “Біле море” заводу “Донсода” у
м. Лисичанськ Луганської обл. з метою встановлення рівня забруднення скидами заводу розташованої
поблизу свердловини питного водопостачання. Документ є планом відстійника з позначенням
запроектованих очисних споруд для підвищення якості очищення води. У складанні документа брали
участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський, інженери Коломиєць, Чурбанова.
Світлокопія; 1:10 000; 420х380 мм
1484. Гид рохи м и чес кая карт а т ре щ и новат ой зо н ы ве рх него ме ла
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 1, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано
відомості щодо мінералізації та хімічного складу підземних вод верхньокрейдяних відкладень у рні
заводу “Донсода” у м. Лисичанськ Луганської обл; позначено території, що забруднюються промисловими
стоками цього підприємства. У складанні документа брали участь працівники Луганської комплексної
геологічної експедиції тресту Луганськгеологія старш. гідрогеолог А. Н. Власовський, гідрогеолог
Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1394х580 мм
1485. Карт а факт и чес кого мат ер иала
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 2, 1971 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено місця
відбирання проб підземних вод у рні заводу “Донсода” м. Лисичанськ Луганської обл. У складанні
документа
брали
участь
працівники
Луганської
комплексної
геологічної
експедиції
тресту
Луганськгеологія старш. гідрогеолог А. Н. Власовський, гідрогеолог Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1246х500 мм
1486. Гид рохи м и чес кая карт а чет ве рт и ч н ых ал л юв иаль н ых от ло же н ий
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 3, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). У документі надано
відомості щодо мінералізації та хімічного складу підземних вод четвертинних алювіальних відкладень
у рні заводу “Донсода” у м. Лисичанськ Луганської обл. У складанні документа брали участь
працівники Луганської комплексної геологічної експедиції тресту Луганськгеологі я старш. гідрогеолог
А. Н. Власовський, гідрогеолог Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1370х520 мм
1487. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а пе рв ых от пове рхност и водо нос н ых гор из о нт ов
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 4, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). У документі надано
відомості щодо мінералізації та хімічного складу вод у найближчих від поверхні водоносних
горизонтів урні заводу “Донсода” м. Лисичанськ Луганської обл. У складанні документа брали участь
працівники Луганської комплексної геологічної експедиції тресту Луганськгеологія старш. гідрогеолог
А. Н. Власовський, гідрогеолог Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1370х435 мм
1488. Карт а изоо м
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 5, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). У документі наведено
показники щільності різнорівневих відкладень, позначено лінії тектонічних зрушень у рні заводу
“Донсода” м. Лисичанськ Луганської обл. У складанні документа брали участь працівники Луганської
комплексної геологічної експедиції тресту Луганськгеологія старш. гідрогеолог А. Н. Власовський,
гідрогеолог Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 760х450 мм
1489. Карт а по верх ност и ве рхн е мело в ых от ложе н и й
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 8, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою

розповсюдження верхньокрейдяних відкладень у рні заводу “Донсода” м. Лисичанськ Луганської обл.,
на якій позначено місця тектонічних зрушень на цьому горизонті. У складанні документа брали участь
працівники Луганської комплексної геологічноїекспедиції тресту Луганськгеологія старш. гідрогеолог
А. Н. Власовський, гідрогеолог Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1110х567 мм
1490. Карт а г идро изопь ез верх не го м ела
Ф. Р3, к. 1377, оп. 24, од. зб. 1378, арк. 9, 1968 р.
Карта входить до техн. проекту реконструкції каналу Сіверський Донець – Донбас, складеного
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою
розповсюдження ґрунтових вод у верхньокрейдяних відкладеннях у рні заводу “Донсода” м. Лисичанськ
Луганської обл. У складанні документа брали участь працівники Луганської комплексної геологічної
експедиції
тресту
Луганськгеологія
старш.
гідрогеолог
А. Н. Власовський,
гідрогеолог
Є. М. Кельський.
Калька, туш; 1:25 000; 1100х535 мм

Лісна Д ач а, с- ще Сє вє ро до н ец ь ко го р -н у Лу ган ськ о ї о бл .
1491. Схе ма рас ш ир ен ия водозабора “Лес ная Да ча” за счет ис пользова н ия подзе мно го пот ока в дол ин е р. Ер и к
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 58, арк. 73, 1958 р.
План входить до схеми водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). При розробці проекту проводилися
інженерногеологічні дослідження в рні сща Лісна Дача Лисичанського рну (тепер Сєверодонецького
рну) Луганської обл. на місці водозабору питного водопостачанн я. Документ є схематичним планом
ділянки водозабору, на якому позначено можливі місця забирання води для додаткового місцевого
водопостачання. У складанні плану брали участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; 1:5 000; 890х865 мм
1492. Карт а удель н ых эле кт р и чес к их соп рот и вл ен и й т рещ и новат ой зон ы ме лов ых пород ме жду водозабором “Лес ная Дача” и
хи мот ст ой н ико м “ Бе лое море”
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 14, арк. 11, 1959 р.
Карта входить до звіту про геофізичні дослідження в рні водозабору “Лісова дача”, проведені
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Звіт складався в рамках
проекту
схеми
водопостачання
східних
рнів
Донбасу.
Дослідження
в
рні
сща
Лісна
Дача Лисичанського рну (тепер Сєверодонецького рну) Луганської обл. проводилися з метою
встановлення
обсягів
забруднення
свердловини
питного
водопостачання
речовинами
хімічного
відстійника під назвою “Біле море”. На плані позначено ділянки з різним ступенем забрудненості
ґрунтових вод, а також можливі шляхи забруднення. У складанні документа брали участь голов. геолог
В. С. Мартинов, геолог С. Холопов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 415х288 мм

Лу ган ськ, м.
1493. Защ ит а г. Лу ганс ка от на водне н ия. П ла н
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 24, арк. 75, 1965 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичному плані м. Луганськ позначено споруди, призначені для
захисту міста від повіней р. Лугань і р. Вільхівка. У складанні документа брали участь ГІП І. В.
Середин, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, г уаш, кольорові олівці; 1:50 000; 815х622 мм
1494. Схе ма водоп роводов Луга нс кого ра йу прав ле н и я До нбассводт р ест а Луга нс кого
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 24, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х роках,
складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
схематичним планом м. Луганськ, на якому позначено наявні на сер. 1960 х років водоводи. Документ
доповнено таблицею підключення споживачів технічної і питної води рну. У складанні плану брали
участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; б. м-бу; 510х800 мм
1495. Ус пе нс кое водохра н ил и ще. П лан и разрез ы соору же ни й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 28, арк. 29, 1959 р.
План входить до частини ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, присвяченої
регулюванню місцевого стоку, зокрема проектуванню вдсх. Дослідження проводилися працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом
території запроектованого Успенського вдсх на р. Вільхівка, поблизу м. Луганськ. План доповнено
геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх і таблицею техніко економічних показників.
Світлокопія; 1:5 000; 800х580 мм
1496. Подст а нц и я Луга нс кая 35/ 6 к В Пла н распо лож ен ия вар иа нт ов п ло щадк и
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 7, арк. 37, 1961 р.
План входить до проектного завдання електричної підст. у м. Луганськ, розробленого працівниками
проектного бюро районного управління енергетичногогосподарства Донбасенерго (м. Горлівка).
Підстанцію запроектовано для постачання електроенергією промислових підприємств міста. На плані

м. Луганськ позначено два варіанти розміщення підст. У складанні документа брали участь старш.
інженер Ю. П. Орленко, інженер М. В. Жижин.
Світлокопія; 1:5 000; 485х521 мм
1497. П лан из ме не н ного от вода земе ль ного у част ка под ст ро ит ел ьст во пи взавода
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 61, арк. 2, 1961 р.
План входить до складу завдання на проектування заводу з виготовлення пива у м. Луганськ,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків ). На плані позначено межі ділянки по вул. Лутугинській,
відведеної для нового будівництва. У складанні документа брали участь архітектори А. С. Шеремет і
В. А. Босок.
Світлокопія; 1:2 000; 602х405 мм
1498. П лан от вода уча ст ка под ст ро ит ель ст во ко нд ит ер ско й фабр и к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 141, арк. 42, 1960 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Луганськ, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств х арчової промисловості
Укрдіпрохарчопром (м. Харків). На плані позначено межі ділянки по вул. Лутугинській, призначеної
для нового будівництва. У складанні проекту брали участь архітектори А. С. Шеремет і В. А. Босок.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 575х410 мм
1499. П лан у част ка с указан ие м рас поло же ни я мат ер иало в на пост ро й ку “ Цеге ль н и к”
Ф. Р32, к. 124, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1930 р.
План входить до складу проекту житлового будинку “Цеге льник” у м. Луганськ, розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На схематичному плані
одного з кварталів міста в рні вул. Каплунівської позначено ділянку, призначену для будівництва.
Калька, туш, акварель; 1200; 825х724 мм
1500. П рое кт по лі клі ні к и д ля м. Лу ган сь к. Ге н пла н лі ка р ні
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 15, арк. 2, 1930 р.
План входить до складу робочого проекту поліклініки у м. Луганськ, яка входила до комплексу
Луганської окружної лікарні. Проект розроблено працівниками Всеукраїнського пайового буд.
товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є генеральним планом окружної лікарні. Про ект складався
за ескізами архітектора В. А. Естровича.
Світлокопія; б. м-бу; 600х460 мм
1501. Ген ера ль н ы й п ла н Лу ганс ко й ок руж но й боль н и ц ы с у казан ие м рас по ложе н ия пол и к ли н и ки
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 15, арк. 3, 193 0 р.
План входить до складу робочого проекту комплексу поліклініки у м. Луганськ, розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На плані позначено
межі ділянки, відведеної для нового будівництва і контури запроектованих споруд. Проект складався
за ескізами архітектора В. А. Естровича.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 925х605 мм
1502. Ком п рессо р ная ст ан ц ия № 4 в г. Луга нс к. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 328, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання магістрального газопроводу Краснодарський край – Ростов–
Луганськ–Серпухів, розробленого працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підпр иємств
газової промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). На плані частини м. Луганськ позначено запроектовані
будівлі компресорної ст. газопроводу. У складанні документа брали участь ГАП Горвіц, керівник інж.
групи Гріншпун, ГІП Андрєєв.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 440х298 мм
1503. Ком п рессо р ная ст ан ц ия № 4 в г. Луга нс к. Г ен п лан
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 329, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання магістрального газопроводу Краснодарський край – Ростов–
Луганськ–Серпухів, розробленого працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств
газової промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є генеральним планом компресорної ст.
газопроводу у м. Луганськ. У складанні документа брали участь ГАП Горвіц , керівник інж. групи
Гріншпун, ГІП Андрєєв.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:500; 1320х620 мм

М ал ор яз ан ц еве, с- щ е П о па сн ян ськ о го р - ну Л у га н сько ї об л.
1504. Схе мат и чес кая карт а обл. п ит ан ия Ма ло -Рязан це вс к их ск важ и н
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 58, арк. 74, 1958 р.
План входить до схеми водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). При розробці проекту проводилися
інженерногеологічні дослідження у рні смт Малорязанцеве Попаснянського рну Луганської обл. на
місці водозабору питного водопостачання. Документ є схематичним планом ділянки водозабору, на якому
позначено рівні залягання підземних вод, що живлять це джерело. У складанні документа брали участь
голов. геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько.
Світлокопія; 142 000; 495х330 мм

М ед вежан ка, с. Сверд ло вськ о го р- ну Л у га н ськ ої о бл.
1505. Гуков ское водохра ни л и ще на р. Медв ежь я (бассе й н р. Б. Ка ме н ка)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 16, арк. 84, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Луганської обл. на р. Велика Кам’янка та її притоках запроектовано декілька вдсх.
Документ складається з плану, профілів греблі і водостоку Гуківського вдсх на р. Медвежа,
розташованого поблизу с. Медвежанка Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген.
схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 820х580 мм

М ик ит івка, с. Лу ган ськ о ї о бл .
1506. Вас ю ковс кое в- ще на б. Ва с юко вая (бассе й н р. Луга нь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 161, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Васюківського вдсх на бал. Васюкова, розташованого поблизу
с. Микитівка Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах,
інженер Самусенко.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 790х572 мм

М их ай лівк а, с. П еревал ьськ о го р- ну Л у га н ськ ої о бл.
1507. Иса ковс кое вдсх на р. Б ело й (бассе й н р. Луга нь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 159, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Ісакіївського вдсх
на р. Біла, розташованого поблизу
с. Михайлівка Перевальського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген.
схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 790х438 мм
1508. П лан уз ла сооруже н и й Суходол ьс кого г идроузла
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 19, арк. 116, 1965 р.
Карта входить до складу Схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Серед інж. заходів для забезпечення поповнення запасів підземних вод
у долині р. Сіверський Донець було запропоновано часткове затоплення заплави цієї річки, яке
регулювалося
за
допомогою
чотирьох
гідровузлів
–
Светличанського,
Словяносербського,
Кондрашевського і Суходольського. Документ є планом вузла споруд одного з цих гідровузлів –
Суходольського, запроектованого поблизу с. Міхайлівка Перевальського рну Луганської обл. У
складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія; 1:25 000; 798х580 мм

М іу син ськ, м. Л у га н ськ ої о бл.
1509. Схе ма рас поло же ни я р ыбохозя йст ве н н ых об ъе кт ов Шт е ровс ко й ГР Э С Воро ш ило вградс кая об л., г. М иус ин ск
Ф. Р149, к. 1213, оп. 1, од. зб. 3, арк. 164, 1970 р.
План входить до ген. схеми використання відпрацьованих теплих вод ТЕС для вирощування товарної
риби, розробленої працівниками Київського відділення Державного Інституту по проектуванню
гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд Укргідрорибпроект. Проектом передбачалося влаштувати
рибні господарства на вдсх при теплових електростанціях СРСР. Документ є схематичним планом
майданчика Штерівської ДРЕС у м. Міусінськ Луганської обл. із позначенням ділянок, відведених під
риборозплідник. У складанні документа брали участь керівник інж. групи А. Девятко, голов.
спеціаліст П. Мірошнік.
Світлокопія; без масшабу; 190х297 мм

М ол од о гва рд ій ськ, м. Кр а сн од он сько го р -н у Лу ган ськ о ї о бл.
1510. О реховс кое в- ще на б. Ор еховая (бассе й н р. Луга нь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 162, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Горіховського вдсх на бал. Горіхова , розташованого поблизу
м. Молодогвардійськ Краснодонського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник
ген. схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 820х575 мм

Н о во ай да р, п гт Н о воа йд ар ськ о го р - ну Л у га н ськ ої о бл.
1511. Айда рс кое водохра н ил и ще. Г еолого - л ит олог ич ес ки й разрез по ст вору плот ин ы и геоло ги чес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 7, арк. 15, 1965 р.
Карта входить до складу Схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ складається з геологічної карти Айдарського вдсх,
розташованого на р. Айдар поблизу смт Новоайдар Луганської обл., а також геологічного розрізу
створу греблі цього вдсх. Основою для карти послужили матеріали Головгеології УРСР. У складанні
документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 390х286 мм
1512. Айда рс кое в- ще. Сх е ма рас поло же ни я. Пла н узла соо руже н ий
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 19, арк. 114, 1965 р.
Карта входить до складу Схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). У проекті розглянуто можливості додаткового зарегулювання стоку
річок Донбасу за допомогою будівництва вдсх. Документ складається зі схеми розміщення і плану вузла
споруд одного з запроектованих вдсх – Айдарського, розташованого на р. Айдар поблизу смт Новоайдар
Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. В. Середин, нач. від. вдсх П. Ф. Чуйко
Світлокопія; 1200 000, 125 000; 812х384 мм
1513. Айда рс кое в- ще. Г еолого - л ит олог ич ес ки й разрез по ст вору и гео лог иче ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 18, 1965 р.
Карта входить до альбому ілюстративних матеріалів ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу ,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною
картою
Айдарського
вдсх
на р. Айдар,
запроектованого
поблизу
смт
Новоайдар
Луганської обл. Карту доповнено геологічним розрізом по створу вдсх та таблицею фізико механічних
властивостей ґрунтів. У складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, голов.
спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи Л. С. Гінько, геолог Смартишева.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 430х325 мм
1514. Айда рс кое водохра н ил и ще. П лан уз ла сооруже н и й. Разрез ы соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 5, 1965 р.
План входить до збірки креслеників ТЕД щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним
планом території запроектованого Айдарського вдсх на р. Айдар, розташованого поблизу смт Новоайдар
Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх і таблицею
технікоекономічних показників. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж.
групи Л. П. Афанасьєва, інженер Л. І. Смірнова.
Калька, туш; 1:50 000; 860х590 мм

Н о во да р’ ївк а, с- щ е Л у га н ськ ої о бл.
1515. Ком п рессо р ная ст ан ц ия 3а в Да рье вк е. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 326, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання магістрального газопроводу Краснодарський край–Ростов–Луганськ–
Серпухів, розробленого працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості
Укрдіпрогаз
(м. Київ).
Документ
є
топографічним
планом
смт Новодар’ївка
Луганської обл. на території якого будувалася одна з компресорних ст. г азопроводу. На плані
позначено споруди газопроводу, майданчики, відведені для будівництва компресорної ст. і житлового
кварталу для робітників газопроводу. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, нач. від.
генеральних планів М. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1075х350 мм
1516. Ком п рессо р ная ст ан ц ия 3а в Да рье вк е. Про м пло щад ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 327, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання магістрального газопроводу Краснодарський край–Ростов–Луганськ–
Серпухів, розробленого працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). На плані частини смт Новодар’ївка Луганської обл. позначено
запроектовані будівлі однієї з компресорних ст. газопроводу. У складанні документа брали участь ГІП
І. Іванов, нач. від. генеральних планів М. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1030х440 мм

Н о во п ск о в, с- щ е Л у га н ськ ої об л.
1517. П ри лож ен ие к а кт у в ыбора пло щадо к
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 25, арк. 78, 1974 р.
План входить до проектного завдання магістрального газо проводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На схематичному плані
позначено межі майданчика, відведеного для будівництва компресорної ст. газопроводу у смт Новопсков
Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, нач. від. генеральних планів
м. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 610х300 мм

1518. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Ко м пр ессо рна я ст ан ц ия Ново пс ков. Сит уа цио н н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 25, арк. 79, 1974 р.
План входить до проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід, присвяченої Проект
розроблено працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
генеральним планом майданчика компресорної ст. газопроводу у смт Новопсков Новопсковського рну
Луганської обл.. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, нач. від. генеральних планів
м. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 615х590 мм

П ер во ма й ськ, м . Лу ган ськ о ї о бл .
1519. Ген п ла н. Пер во майс кая бо ль ни ца
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 20, арк. 1, 1930 р.
План входить до проекту міської лікарні у м. Первомайськ Луганської обл., розробленого працівниками
Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків ). Лікарню планувалося побудувати за
типовим проектом. На плані позначено межі ділянки, відведеної для нового будівництва і контури
запроектованих споруд.
Світлокопія; 1:500; 594х565 мм

П ер евал ьськ, м. Лу ган сько ї обл .
1520. Хлебзавод № 2 в г. Пе ре вальс ке. Ц ех не че рст ве ю щ его хлеба. П ри вяз ка на г ен п лан е и по пе реч н ы е разрез ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 12, арк. 56, 1966 р.
План входить до проектного завдання розширення і реконструкції хлібозаводу у м. Перевальськ
Луганської обл., розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню
підприємств харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Документ є генеральним планом
заводу із позначенням наявних і запроектованих до будівництва і реконструкції будівель і спо руд
підприємства. У складанні документа брали участь ГАП А. А. Шестиперов, керівник від. генеральних
планів О. П. Спірідович.
Світлокопія; 1:500; 1030х435 мм

Р о вен ьк и, м . Лу ган ськ ої о бл.
1521. Крас новс кое водохран и ли щ е
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 167, арк. 1, 1940 р.
Карта входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним планом
Красновського вдсх на р. Нагільна поблизу м. Ровеньки Луганської обл. У складанні документа брали
участь топографи Чебанюк, Веселовський.
Калька, туш, олівець; 1:5 000; 420х380 мм

Р озк ішн е, с. Лу ту гин сько го р- н у Лу ган ськ ої о бл.
1522. У шаков ско е водохра ни л и ще на р. О льховая (бассе й н р. Луга нь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 160, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Ушаківського вдсх на р. Вільхівка, розташованого поблизу
с. Розкішне Лутугинського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген.
схеми В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 820х580 мм
1523. У шаков ско е водохра ни л и ще. П лан и раз рез ы сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 27, арк. 29, 1959 р.
План входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом
території запроектованого Ушаківського вдсх на р. Вільхова, розташованого поблизу с. Розкішне
Лутугинського рну Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі
вдсх і таблицею технікоекономічних показників.
Світлокопія; 1:5 000; 800х580 мм

Р уб іжне , м. Л у га нсько ї об л.
1524. Рубежан ск и й хи м комб и нат . Внут ри п лощадо ч н ые сет и водоп ровода и кана л изац и и. Схема осно вн ых сет е й и сооруже н и й
водоснабж ен ия и ка нал изац и и РХ К
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 66, арк. 50, 1965 р.
План входить до звіту про НДР з вивчення сучасного і перспективного стану водопостачання і
каналізації Рубіжанського хімічного комбінату, складеної працівниками Рубіжанського філ. ДПІ з
проектування підприємств органічних напівпродуктів і фарбників Діпроорхім. Документ є скоригованим
після проведених досліджень щодо організації системи водогону і каналізації генеральним планом
хімічного комбінату у м. Рубіжне Луганської обл. У складанні документа брали участь ГІП Тан і
голов. спеціаліст Шаригін.
Світлокопія; 1:5 000; 930х620 мм

1525. Схе ма осушае мо го ма сс ива
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 1, арк. 35, 1952 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання гідротехнічних протималярійних заходів у
гирлі р. Сіверський Донець поблизу Рубіжанського хімкомбінату, розробленого працівниками ДПІ по
водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект. На плані
позначено озера та болота, розташовані поблизу м. Рубіжне Луганської обл., які планувалося осушити
на кошти Рубіжанського хімічного комбінату як очаги малярії. У складанні проекту брали участь ГІП
Красниць, інженер Рибалко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 400 х350 мм
1526. Схе ма п лана г. Рубеж ное с на несе н ие м ист оч н и ков водос набже н ия Рубе жан ско го хи м ко мби нат а
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 2, арк. 8, 1961 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання з водопостачання хімічного комбінату
поблизу м. Рубіжне Луганської обл., яке є розділом проектного завдання з розширення і реконструкції
комбінату. Розділ складений працівниками ДПІ по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних
спорудах Харківський Водоканалпроект. Рішення про реконструкцію очисних споруд було пов’язано із
розширенням виробництва та введенням нових технологій очищення стоків, що передбачало збільшення
пропуску стоку та більш ретельне їх очищення. На плані схематично позначено будівлі і споруди
комбінату, а також водозабори – наземний з р. Сіверський Донець і підземний (Володинський), які
було обрано джерелами водопостачання підприємства. У розробці документа брали участь інженери
С. О. Туровцева, Л. О. Чиженко, В. З. Рудина, В. Д. Цанк.
Світлокопія, олівець, кольорові олівці; б. м-бу; 560 х420 мм
1527. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Схе ма распо лож ен ия у част ков изы ска н и й
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 22, арк. 31, 1973 р.
Схематична карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для робочих креслень проекту
очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл. (п/с М5400),
розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський
Водоканалпроект. На плані позначено очисні споруди комбінату, а також кар’єр суглинків, сировину з
якого було заплановано використати під час будівництва нових об’єктів. У складанні документа брали
участь ГІП В. Злотников, керівник від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов,
інженергеолог Н. Доронін.
Світлокопія; 1:200 000; 412 х295 мм
1528. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Пла н уча ст ков б иоло ги чес к их прудов и ава ри й н ых е м кост е й
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 22, арк. 33, 1973 р.
Схематична карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для робочих креслень проекту
очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл. (п/с М5400),
розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський
Водоканалпроект. План знайомить із геологічною побудовою ділянки біоставків і аварійних ємностей
системи очищення промислових стоків підприємства. У складанні документа брали участь ГІП
В. Злотников, керівник від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов, інженергеолог
Н. Доронін.
Світлокопія; 1:500; 1130 х670 мм
1529. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Пла н уча ст ка ило в ых от ст ой ни ков
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 22, арк. 34, 1973 р.
Схематична карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування до робочих креслеників
проекту очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл. (п/с М5400), розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах
Харківський Водоканалпроект. План знайомить із геологічною побудовою ділянки мулових відстійників
системи очищення промислових стоків комбінату. У складанні документа брали участь ГІП В. Злотников,
керівник від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов, інженергеолог Н. Доронін.
Світлокопія; 1:200 000; 1436 х843 мм
1530. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Схе мат ич ес кая ка рт а рас про ст ра нен и я и л ист ых от лож ен и й
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 22, арк. 44, 1973 р.
Схематична карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування для робочих креслень проекту
очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл., розробленого
працівниками Харківського відділення ДПІ по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах
Харківський Водоканалпроект. З плану дізнаємось про потужність пластів мулистих відкладень на
майданчиках біологічних ставків і мулових майданчиках. У складанні документа брали участь ГІП
В. Злотников, керівник від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов, інженергеолог
Н. Доронін.
Світлокопія; 1:2 000; 712 х293 мм

1531. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Пла н уча ст ка г ид рот ехн ич ес ких сооруже н и й
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 23, арк. 8 –10, 1973 р.
План входить до техн. звіту про топографогеодезичні роботи для робочих креслень проекту очищення
промислових
стоків
хімічного
комбінату
поблизу
м. Рубіжне
Луганської обл.,
розробленого
працівниками
ДПІ
по
водопостачанню,
каналізації
та
гідротехнічних
спорудах
Харківський
Водоканалпроект. На топографічному плані ділянки комбінату позначено запроектовані гідротехнічні
споруди цього підприємства (біологічні ставки, відстійники тощо). У складанні документа брали
участь ГІП В. Злотников, керівник від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геодезист В. Вострикова,
інженер В. Черкасов.
Світлокопія; 1:500; 1005 х670 мм, 1767 х745 мм, 840 х746 мм
1532. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Схе мат ич ес кая ка рт а г идро изоги пс
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 31, арк. 1, 1973 р.
Карта входить до техн. звіту про топографогеодезичні роботи для робочих креслень проекту очищення
промислових
стоків
хімічного
комбінату
поблизу
м. Рубіжне
Луганської обл.,
розробленого
працівниками
ДПІ
по
водопостачанню,
каналізації
та
гідротехнічних
спорудах
Харківський
Водоканалпроект. На карті надано відомості щодо потужності і рівня залягання ґрунтових вод на
майданчиках очисних споруд комбінату. У складанні документа брали участь ГІП В. Злотников, керівник
від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов, геолог М. Доронін.
Калька, туш; 1:2 000; 785 х335 мм
1533. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Био лог ич ес кая оч ист ка п ро мст о ков. Схе мат ич ес кая ка рт а к ров ли м елов ых по род
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 31, арк. 2, 1973 р.
Карта входить до техн. звіту про топогра фогеодезичні роботи для робочих креслень проекту очищення
промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл. (п/с М5400), розробленого
працівниками
ДПІ
по
водопостачанню,
каналізації
та
гідротехнічних
спорудах
Харківський
Водоканалпроект. На карті надано відомості щодо потужності і рівня залягання крейдових порід на
майданчиках очисних споруд комбінату. У складанні документа брали участь ГІП В. Злотников, керівник
від. вишукувань В. Сухомлінов, голов. геолог О. Белевцов, геолог М. Доронін.
Калька, туш; 1:2 000; 807 х337 мм
1534. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Резерв н ы й на коп ит е ль про мст о ков 1 очер едь. В ы коп и ров ка из ге нп ла на г. Рубежное с показа ни е м
прое кт ируе мо го на ко пит е ля
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 39, арк. 1, 1972 р.
План входить до техноробочого проекту очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу
м. Рубіжне Луганської обл. (п/я М5400),
розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню,
каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект. Документ є генеральним планом
частини м. Рубіжне, на якому позначено наявну забудову, а також місця, відведені для будівництва
першої черги резервного накопичувача промислових стоків комбінату. У складанні документа брали
участь ГІП Ленський, керівник інж. групи Качал, інженер Чугаєв.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 613 х528 мм
1535. П ред пр ият ие п/ я М -5400. Резе рв н ы й на ко п ит ель п ром ст оков. 2 о чер едь. Пла н
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 39, арк. 2, 1972 р.
План входить до техноробочого проекту очищення промислових стоків хімічного комбінату поблизу
м. Рубіжне Луганської обл. (п/с М5400),
розробленого працівниками ДПІ по водопостачанню,
каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект. Документ є генеральним планом
частини м. Рубіжне, на якому позначено наявну забудову, а також місця, відведені для будівництва
другої черги резервного накопичувача промислових стоків комбінату. У складанні документа брали
участь ГІП Ленський, керівник інж. групи Качал, інженер Чугаєв.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 920 х530 мм
1536. П ло щадь 3 -го нако п ит ел я про мст око в п ред пр ият ия п/ я М -5400. Геолого - л ит олог и чес к ий пла н с изопахит а м и слаб ых ґ ру нт ов
(от мет ка 47,5 м)
Ф. Р85, к. 1446, оп. 1, од. зб. 44, арк. 62, 1972 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування до робочих креслеників проекту очищення
промислових стоків хімічного комбінату поблизу м. Рубіжне Луганської обл. Документ розроблено
працівниками Жданівського комплексного від. Донецької філ. Східноукраїнського Державного Інституту
інженернотехнічних вишукувань. План знайомить із геологолітологічною структурою ділянки одного з
накопичувачів промислових стоків Рубіжанського хімкомбінату. У складанні документа брали участь
нач. партії М. М. Алісов, геологи С. М. Ібрагімова, Т. В. Земляная.
Світлокопія; 1:1 000; 1132 х433 мм

Сват о ве, м . Лу ган ськ ої о бл.
1537. Схе ма защ ит н ых ме ро пр ият и й г. С ват ово
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 24, арк. 76, 1965 р.
Карта входить до складу Схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичному плані позначено споруди, призначені для захисту
м. Сватове Сватівського рну Луганської обл. від розливів р. Червона і р. Хорина. У складанні
документа брали участь ГІП Кодомський, керівник інж. групи І. Л. Цетнаровський.
Світлокопія; б. м-бу; 820х594 мм

1538. Завод т оргового ма ш иност рое ни я в г. Св ат ово. Водоснаб же ни е и ка нал изац ия. Ге н пла н с сет я м и и соору же н ия м и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 178, арк. 23, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції птахокомбінату у м. Сватове Луганської обл.,
розробленого Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової промисловості
Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Під час розширення птахокомбінату передбачалося підключення
каналізації цього підприємства до очисних споруд заводу торгівельного машинобудування. На плані
позначено межі майданчиків підприємств, а також наявні і запроектовані мережі каналізації і
водоводу. Документ був розроблено від. водопостачання Інституту Укрдіпромаш (м. Харків). У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Гурвич, керівник інж. групи Куров, інженер
Бочаров.
Світлокопія; 1:10 000; 860х408 мм

Свердл о вськ , м. Л уга нсько ї об л.
1539. Ме ст н ые ист о чн и к и водос набже н ия т р ест а “Све рд ловугол ь”
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 28, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у сер. 1960х років,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом м. Свердловськ Луганській обл., на якому позначено свердловини для забору підземних вод для
водопостачання мешканців і окремих промислових підприємств цього рну. У складанні плану брали
участь керівник інж. групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; 1:25 000; 1380х820 мм
1540. В ы коп и ров ка из г еолог и чес ко й ка рт ы Про вальс ког о ко м пле кса 1950 г.
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 15, арк. 21, 1966 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Свердловськ Луганської обл., розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової промисловості
Укрдіпрохарчопром (м. Харків ). На плані частини м. Свердловськ надано відомості щодо геологічної
будівництва ділянки, відведеної для будівництва хлібоза воду. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Шестиперов, голов. спеціаліст Соколовський, інженер Марченко.
Калька, туш; 1:10 000; 377х276 мм
1541. В ы коп и ров ка из г ен п лана г. Све рд ловс ка Лу ганс ко й обл. с у казан ие м про м п лощ ад к и де йст ву ю щего х лебзавода
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 15, арк. 22, 1966 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Свердловську Луганської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). На плані позначено межі ділянки, відведеної для нового
будівництва по вул. Горького у м. Свердловськ. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Шестиперов, голов. спеціаліст Соколовський, інженер Марченко.
Світлокопія, олівець, чорнило, кольорові олівці; 1:2 000; 380х335 мм
1542. П лан зем ель ного участ ка от веде нно го по ре ше н и ю ис пол ко ма Сверд ловс кого ра йон ного Совет а депут ат ов т рудя щ ихся №10 от
19/ 5 -1960 под ст ро ит е льст во хл ебзавода в городе Све рдло вс ке Лу ган ско й обл.
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 15, арк. 23, 1966 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Свердловську Луганської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Документ є планом землевідведення для нового
підприємства по вул. Горького у м. Свердловськ. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Шестиперов, голов. спеціаліст Соколовський, інженер Марченко.
Світлокопія; 1:1 000; 435х343 мм
1543. Хлебзавод в г. Све рд ловс ке Луга нс кой об л. Про м пло щад ка. Ге н пла н и авт одорог и
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 16, арк. 18, 1961 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Свердловську Луганської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Документ є генеральним планом заводу із позначенням
наявних і запроектованих будівель і споруд підприємства. У складанні документа брали участь ГІП
А. А. Шестиперов, голов. спеціаліст Бєлоусенко, інженер Марченко.
Світлокопія; 1:500; 805х595 мм

Світли чн е, с - щ е Лу ган ськ о ї о бл.
1544. Геолого - л ит олог ич ес кая карт а ґ рунт ов по й м ы С вет л и чан ско го бье фа
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 87, арк. 4, 1958 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологолітологічною
картою місцевості поблизу сща Світличне Луганської обл. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи Л. С. Гінько, голов. геолог експедиції Крамаренко, геолог Калачев.
Калька, туш; 1:25 000; 1510х580 мм
1545. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а с област я м и пит а н ия водозабора До не цко го водоп ровода у пос. Свет ли ч ное
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 87, арк. 5, 1958 р.
Карта входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною картою
місцевості поблизу сща Світличне Луганської обл., на якій позначено обл. розповсюдження підземних

джерел, що живлять місцеві водозабори.У складанні документа брали участь керівник інж. групи
Л. С. Гінько, голов. геолог експедиції Крамаренко, геолог Калачев.
Калька, туш; 1:50 000; 1200х830 мм
1546. Ф рунзе нс к и й р- н. Св ет л ича нс к и й ст вор
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 92, арк. 9, 1958 р.
План входить до ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом
місцевості поблизу с. Світличне Луганської обл. У складанні документа брали участь
нач.
топографічної партії І. В. Єремеєв, топограф І. Д. Клєщенко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 600х600 мм

Сло в’ ян о серб ськ , с- щ е Л уган сько ї об л.
1547. П лан рас поло же ни я с кваж и н С лав янос ербс кого водозабора
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 58, арк. 78, 1954 р.
План входить до матеріалів схеми водопостачання північних і східних рнів Донбасу, розробленої
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). План ділянки поблизу смт
Слов’носербськ другої черги Слов’яносербського водогону (одного з елементів схеми) складено у
центральній
контрольнодослідній
водній
лабораторії
Донбасводотресту.
На
плані
позначено
свердловини, на яких проводилися геологічні дослідження а також споживчі свердловини.
Світлокопія; 1:5 000; 680х530 мм

Ста ха н о в, м. Л у га н ськ ої о бл.
1548. Б иохи м и чес кая оч ист ка фе нол ьн ых ст оч н ых вод. Пла н распо лож ен ия сооруж ен и й, э кс пл и кац и я и от нося щ иес я че рт еж и
Ф. Р9, к. 113, оп. 1, од. зб. 30, арк. 1, 1949 р.
План входить до складу робочого проекту установки біологічного очищення фенольних стічних вод
смолоперегінного
цеху
Кадіївського
коксохімічного
заводу,
розташованого
у
м. Стаханов
Луганської обл. Проект розроблено працівниками Державного Всесоюзного Інституту по проектуванню
підприємств коксохімічної промисловості Діпрококс (м. Харків). На плані позначено запроектовані
очисні споруди підприємства. У складанні документа брали участь ГІП Малков, нач. вугіл. від.
Сицинський, керівник інж. групи М. О. Григорук, проектувальник Гордон.
Світлокопія; 1100; 1025 х580 м
1549. Воро ш ило вс ки й мет ал лург и чес к и й завод. В не ш нее водос набже н ие завода из р. С еве рн ы й До не ц. Запас н ые резе рвуар ы
т ехни чес ко й вод ы в г. Кад иев ка. П лан п лощад к и
Ф. Р28, к. 1281, оп. 9, од. зб. 16, арк. 26, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструкції металургійного заводу ім. Ворошилова у
м. Ворошиловськ (тепер м. Алчевськ) Луганської обл., розробленого працівниками ДНДПІ металургійної
промисловості Діпросталь (м. Харків). Під час реконструкції заводу виникло питання про необхідність
додаткового водопостачання підприємства. Для вирішення цієї проблеми було використано проект
комплексної схеми зовнішнього водопостачання Алмаз нянського заводу, промислових підприємств у
м. Кадиївка та Ворошилівських заводів водами р. Сіверський Донець із водозабором поблизу хут.
Світличний. Згідно з проектом додаткові резервуари технічної води розташовувалися у м. Кадиївка
(тепер м. Стаханов). На плані позначено наявні і запроектовані резервуари і насосні ст. У складанні
документа брали участь ГІП Ф. Панасенко, керівник інж. групи Левін, інженери Христофоров, Даніман,
Срювер.
Світлокопія; 1:500; 776х547 мм
1550. Ген п ла н. Ноч ной санат ор и й в Кадие в ке
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 24, арк. 2, 1930 р.
План входить до складу проекту дит. нічного санаторію у м. Кадіївка (тепер м. Стаханов)
Луганської обл., розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м.
Харків). Санаторій планувалося побудувати за типовим проектом, розробленим для міст Донецьку,
Константинівки і Кадієвки. На плані позначено межі ділянки, відведеної для нового будівництва і
контури запроектованих споруд.
Світлокопія; б. м-бу; 374х308 мм

Усп єн ка, с. Лу ган сько ї о бл .
1551. Лут уги нс кое водохр. на б. Сухая О льхова я (бассе йн р. Луган ь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 163, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Лутугинського вдсх на р. Суха, розташованого поблизу с. Успєнка
Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген. схеми В. Л. Булах, інженер
Самусенко.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 820х570 мм
1552. Лут уги нс кое в-щ е. Пла н и разрез ы сооруже н и й
Ф. Р3, к. 1324, оп. 14, од. зб. 29, арк. 29, 1959 р.
План входить до частини ТЕД щодо водопостачання північних і східних рнів Донбасу, присвяченої
регулюванню місцевого стоку, зокрема проектуванню вдсх. Дослідження проводилися працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом

території запроектованого Лутугинського вдсх на р. Суха, розташованого поблизу с. Успєнка
Луганської обл. План доповнено геологічним розрізом і профілем по створу греблі вдсх і таблицею
технікоекономічних показників.
Світлокопія; 1:5 000; 800х580 мм

Фр у нз е, с- щ е Сл о в’ яно сер бсько го р -н у Лу ган сько ї обл .
1553. Ме ст н ые ист о чн и к и водос набже н ия т р ест а “Ф ру нзеугол ь”
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 73, арк. 29, 1964 р.
План входить до звіту про стан організації водопостачання Луганської обл. у середині 1960х роках,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом смт Фрунзе Слов’яносербського рну Луганської обл., на якому позначено свердловини для
забору підземних вод для водопостачання мешканців. У складанні плану брали участь керівник інж.
групи Шрамко, інженер Артеменко.
Світлокопія; 1:25 000; 1360х780 мм

Чер во ни й Лім ан , с. Сл о в’ яно сер бсько го р -н у Лу ган ськ о ї о бл .
1554. П лан рас поло же ни я с кваж и н К рас нол и ма нс кого участ ка
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 58, арк. 2, 1958 р.
План входить до матеріалів схеми водопостачання північних і східних рнів Донбасу, розробленої
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). План ділянки у смт
Червоний Ліман Слов’яносербського рну Луганської обл. другої черги Слов’яносербського водогону
(одного з елементів схеми) складено у проектному відділі Донбасводотресту. На плані позначено
свердловини, на яких проводилися геологічні дослідження а також розвідувально споживчі свердловини.
Світлокопія; 1:5 000; 830х1149 мм

Щ а ст я, м. Лу ган сько ї обл .
1555. Схе ма рас поло же ни я р ыбохозя йст ве н н ых об ъе кт ов Во ро ши лов градс ко й ГР Э С Во ро ши лов градс кая обл.
Ф. Р149, к. 1213, оп. 1, од. зб. 3, арк. 162, 1970 р.
План входить до ген. схеми вико ристання відпрацьованих теплих вод ТЕС для вирощування товарної
риби, розробленої працівниками Київського відділення Державного Інституту по проектуванню
гідротехнічних, рибоводномеліоративних споруд Укргідрорибпроект. Проектом передбачалося влаштувати
рибні господарства на вдсх при теплових електростанціях СРСР. Документ є схематичним планом
майданчика Ворошиловградської (тепер Луганської) ДРЕС у м. Щастя Луганської обл. із позначенням
ділянок, відведених під риборозплідник. У складанні документа брали участь керівник інж. групи
А. Девятко, голов. спеціаліст П. Мірошнік.
Світлокопія; без масшабу; 190х297 мм

Ящ и ко ве, с - ще П ер ева л ьсько го р -н у Лу ган ськ о ї о бл .
1556. Ящ и ковс кое вод -ще на р. Бе ло й (бассе йн р. Луган ь)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 15, арк. 158, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Лугань для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу і Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для забезпечення водою промислових
підприємств Донбасу на р. Лугань та її притоках запроектовано декілька вдсх. Документ складається з
плану, профілів греблі і водостоку Ящиківського вдсх на р. Біла, розташованого поблизу смт Ящикове
Перевальського рну Луганської обл. У розробці документа брали участь керівник ген. схеми
В. Л. Булах, інженер Самусенко.
Світлокопія; 1:25 000; 800х580 мм

ЧАСТИНА 3
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО Р-НУ
За х ід но ук ра їн ськи й ек он о мічн ий р - н
1557. Схе ма гео мор фо лог и чес кого де ле ни я совет с к их Ка рпат
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 6, 1947 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Нову ГЕС було запроектовано побудувати у Закарпатській обл. Карта знайомить із геологічною
побудовою території Українських Карпат.
Калька, туш; 1:200 000; 236х196 мм
1558. Карт а но р м ы годового ст ока р ек П р ика р пат ья
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 192, 1963 р.
Карта входить до наукового звіту щодо водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів України,
складеного працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. На карті надано відомості щодо
забезпеченості річного стоку річок Прикарпаття. Укладач карти Г. П. Кубишкін.
Світлокопія; 1:250 000; 720х400 мм
1559. Изол и н ии но р м ы годового ст о ка ре к во ст оч н ых с кло нов Кар пат
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 40, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних районів. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є картою середнього річного
стоку річок Прикарпаття. У складанні документа брали участь канд. техн. наук. І. А. Желєзняк, наук.
співроб. Р.
В.
Дімінська,
З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська,
Н. Н. Радзиєвська,
А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:750 000; 480х372 мм
1560. Схе ма пе ре возк и ка ме н ного уг ля д ля За ле щ ик ско й и Ива но - Фра н ковс ко й ГР Э С (на 1980 г.)
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 14, арк. 74, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню транспортного освоєння р. Дністер від гирла до м. Галич. Документ розроблений
працівниками Державного Інституту з проектування підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс
(м. Київ). На схематичній карті позначені варіанти доставок палива річковим транспортом до
запроектованих Заліщицької ДРЕС у Тернопільській обл. і ІваноФранківської ДРЕС у ІваноФранківській обл. У складанні документу брав участь ГІП Я. Н. Гофман.
Фото; б. м-бу; 350х254 мм
1561. Сан ит ар ное сост оя н ие р. Зап. Буг
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 176, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Київ). На карті позначені місця забруднення басейну р. Західний Буг промисловими
стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 380х422 мм
1562. Сан ит ар ное сост оя н ие бассе й на р. Д нест р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 1 28, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Київ). На карті позначені місця забруднення басейну р. Дністер промисловими
стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 620х520 мм
1563. Сан ит ар ное сост оя н ие водое мов по Подол ьс ко му сов нархозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 32, арк. 151, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Подільського раднаргоспу. Це питання розроблялося
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначені місця забруднення водоймищ
Подільського раднаргоспу (Вінницька, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька обл.) промисловими
стоками підприємств різних галузей промисловості. У складанні документа брали участь канд.
мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб. Е. Н. Бєлкіна, А. А. Маслєнко.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 510х450 мм

1564. Сан ит ар ное сост оя н ие водое мов по Льво вс кому со вна рхозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 34, арк. 203, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Львівського раднаргоспу. Це питання розроблялося
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначені місця забруднення водоймищ
Львівського раднаргоспу (Львівська, Волинсь ка обл.) промисловими стоками підприємств різних галузей
промисловості. У складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук. співроб.
С. І. Еппель.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 568х650 мм
1565. Распо ложе н ие Ка лу шс кого и Ст еб ни ков ско го ка ли й н ых ко мби нат ов и Раздольс кого го р нохи м и чес кого комб и нат а
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 39, арк. 37, 1964 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої заходам з очищення стічних вод об’єктів горно хімічної промисловості Львівського
економічного рну УРСР. Це питання розроблялося працівниками Львівського філ. Державного союзного
Інституту з проектування підприємств гірничо хімічної промисловості Держгірхімпроект. Документ є
оглядовою картою Львівського економічного рну, на якій позначені підприємства, стічні води яких
небезпечні для водних об’єктів: Калуський (у м. Калуш ІваноФранківської обл.) і Стебниківський (у
м. Стебник
Львівської обл.) калійні комбінати,
а також
Роздольський (у м. Новий
Розділ
Миколаївський рн Львівської обл.) гірничохімічний комбінат. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи Ю. Н. Матюшин, старш. інженер А. В. Моргун, інженер Г. В. Кругова.
Світлокопія; 1:300 000; 332х238 мм
1566. Схе ма ко м пл ек сно го ис по ль зова ни я бассе й на р. Д нест р
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 63, арк. 18, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропрое кт ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На карті позначені ГЕС, рибні господарства, насосні ст. і системи зрошення, розміщені в
басейні р. Дністер.
Світлокопія; б. м-бу; 370х285 мм
1567. Ком п ле кс ная схема испо льзова ни я водн ы х и зе мел ьн ых ресу рсов Ук раи нс ко й СС Р. Схе ма боло т и заболоче н н ых зе мел ь
По лесс ко й н из ме н ност и
1568. Ф. 3, к. 1 -313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 25, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого осушенню заболочених земель країни. Схема була розроблена працівниками ПВНДІ
Укргідропроект (м. Харків). На карті позначені болота і заболочені землі, розташовані на території
Поліської низини. Карта охоплює частину Білорусі, Рівненську область України і частково Волинську,
Хмельницьку, Львівську, Житомирську, Київську і Тернопільську обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 397х292 мм
1569. Схе мат и чес кая карт а се лев ых бас се йно в У ССР. Кар пат ы
Ф. 3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 106, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню питання захисту земель країни від шкідливого впливу води. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта о хоплює територію українських Карпат (Закарпатська, частково
Львівська, ІваноФранківська і Чернівецька обл.). На карті позначені райони із різним ступенем
пошкоджень об’єктів господарства, спричинених селями. Крім того вказана частота селевих явищ, їх
походження і тип. Карта складалася за матеріалами Інституту мінер. ресурсів Держгеолкому СРСР і
Управління Гідрометеослужби УРСР (м. Київ). У складанні документа брали участь М. М. Айзенберг,
Б. М. Іванов, О. Н. Аліферов.
Типог рафський друк; б. м-бу; 386х292 мм
1570. Схе мат и чес кая карт а Львов ско го эко но м иче ско го ра йона
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 12, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті Львівського економічного рну (Львівська, Дрогобицька, Волинська, Рівеньська і
Тернопільська обл.) позначені траси запроектованих водоканалів і приведені дані щодо водоспоживання
промислових районів (у тому числі перспективні, на 1980 р.). У складанні документа брали участь
начальник від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 840х430 мм
1571. Схе мат и чес кая карт а Ст а н исла вс кого эко но м ич ес кого ра йо на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 13, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті Станіславського економічного рну (Івано Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.)
позначені траси запроектованих водоканалів і приведені дані про водоспоживання (у тому числі і
перспективні на 1980 р.) промислових районів обл. У складанні документа брали участь начальник від.
водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 590х423 мм

1572. Ст ан ис лавс к ий э ко но ми чес к и й ра йо н. Схе мат и че ска я г идрог еолог и чес кая карт а о с нов н ых водо носн ых гор изонт ов
Ф. 3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 15, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
ордена
Леніна
ПВНДІ
Гідроен ергопроект
(м. Харків). Карта знайомить з літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні
води
території
Станіславського
економічного
рну
(Івано Франківська,
Чернівецька,
Закарпатська обл.). Документ складений на основі матеріалів Українського геологічного управління.
У складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 756х620 мм
1573. Схе мат и чес кая г ид рогео лог иче ска я ка рт а основ н ых водонос н ых го ризо нт ов Львов ско го эко но м иче ск о го ра йона
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 16, 1959 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта
знайомить з літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні води території
Львівського економічного рну. Документ складений на основі матеріалів Українського геологічного
управління. У складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 940х643 мм
1574. Схе ма эне рг ет и чес кого ис пользова н ия водн ых ресу рсов бассе й на р. Д нест ра
Ф. 3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 29, арк. 99, 1962 р.
Карта входить до локальної Схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті південно західної частини України позначені ГЕС, побудовані
і
запроектовані
на р.
Дністер
(Унізька,
Жванчикська,
МогильовПодільська,
Ямпольська,
Каменьківська, Дубосарська).
Фото, г уаш; б. м-бу; 282х220 мм
1575. Захі дноук раї нсь кі вугі ль ні родови ща
Ф. Р8, к. 140, оп. 2, од. зб. 1, арк. 14, 1949 р.
Карта входить до проектного завдання проекту шахти №2 Порицької тресту Львіввугілля, розробленого
працівниками ДСПК тресту Західшахтопроект (м. Київ). Основою для карти послужила світлокопія Схемы
железных дорог. На плані позначені наявні у середині ХХ ст., запроектовані і демонтовані залізниці,
а також основні родовища кам’яного вугілля, розташовані на Західній Україні.
Світлокопія, олівець; б. м-бу; 186х283 мм
1576. Обзор ная карт а газов ых ме ст орожде н и й Запад н ых област е й У кра и н ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 278, арк. 74, 1959 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання родовищ природного і супутнього газів
західних областей УРСР, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ Укрдіпрогаз (м.
Київ). Доповідь підготовлено
у зв’язку з необхідністю визначити
джерела постача ння та
продуктивність запроектованого газопроводу Дашава – Мінськ – Ленінград із відгалуженням на
м. Вільнюс і Рига. На карті західних областей України позначені перспективні родовища газу, наявні
і заплановані до будівництва газопроводи і коксогазові підприємства.
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 805х574 мм
1577. Газопро вод Да шава – Ки ев. Трасса газопро вода от г. Те рно по ль до г. Ж ида чев
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 23, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річного управління (м. Москва). На карті західної частини України позначена
траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:50 000; 2470х547 мм
1578. Маг ист раль н ы й газопровод Ур ен гой – По ма р ы – Ужго род. У част ок Ю го -запад. Рекул ьт ива ц ия земе ль. Схе мат и чес к и й пла н
т расс ы
Ф. Р84, к. 1379, оп. 36, од. зб. 373, арк. 89, 1982 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо рекультивації земель, відведених для будівництва
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, складеної працівниками Республіканського
проектного Інституту землеустрою Укрземпроект (м. Київ). На схематичній карті позначена частина
траси запроектованого газопроводу, яка охоплює території Тернопільської, Івано Франківської,
Львівської і Закарпатської обл. Карту доповнює перелік землекористувачів, на землях яких
планувалося розмістити газопровід.
Світлокопія на кальці; 1:300 000; 1254х290 мм
1579. Сист е ма ма г ист раль н ых газопро водов Ямал – Запад. Ли не й ная част ь газоп ровода. С ит уац ион н ы й пла н по
Ив.- Ф ра нко вс кой об л. к м 3924 – к м 3977,5 и За кар пат с ко й обл. к м 39 77,5 – к м 4117,0
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 28, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Івано Франківській і Закарпатській обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська і
А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці; 1:100 000; 1967х450 мм

1580. Сист е ма ма г ист ра ль н ых газоп роводов Я мал – Запад. Л ин ей ная част ь газопро вода. Тра нс порт ная схе ма по т ерр ит ор и и И в. Ф ран ков ско й, Тер но пол ьс кой, Х мел ьн и ц кой и Ж ит о м ир ско й обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 29, арк. 3, 1987 р.
Карта входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На карті Західної частини України позначено запроектовану трасу
газопроводу.
Документ
складається
зі
схематичних
планів
Івано Франківської,
Львівської
і
Закарпатської областей, на яких позначені смуги тимчасового (протягом будівництва газопроводу)
відведення земель. У складанні документа брали участь начальник експе диції М. І. Калиновський,
інженери М. В. Кумінська і А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці; б. м-бу; 1780х430 мм
1581. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Мат ер иал ы дл я от вода земе ль по И вано - Ф ран ков ско й и Закар пат с ко й
област я м. Сов ме щ ен н ы й пла н ли не й н ых соору же н ий на участ ке к м 3924,0 – к м 4117,0
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 42, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ складається зі
схематичних планів ІваноФранківської, Львівської і Закарпатської обл., на яких позначені смуги
тимчасового відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова,
Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:100 000; 1880х310 мм
1582. Маг ист раль н ы й газопро вод Торжо к – До л ина. Ко неч н ы й участ ок г-да Яма л – Западна я гран и ца ССС Р. Маг ист ра ль ная л ин и я
связи на у ча ст ке О У П Карас иха – КС До л и на. Схе мат и чес к и й п ла н
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 2645, арк. 1 –2, 1987 р.
План входить до збірки креслеників робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. держав ного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичною картою
Західної частини України, на якій позначена траса газопроводу, а також мережі забезпечення зв’язку
між окремими об’єктами газопроводу.
Світлокопія на кальці; 1:100 000; 1476х300 мм, 1540х310 мм
1583. Обзор ная карт а запад н ых област е й Ук ра ин ско й ССР
Ф. 89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальна
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. На карті, що охоплює західні обл. України, позначене місце розташування сірчаного
родовища поблизу сел. Роздол Миколаївського рну Львівської обл.
Світлокопія, олівець; 1:200 000; 215х260 мм
1584. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а Вост о чн ы х Кар пат
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 3, 1949 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками Роздольської гірничорозвідувальної експедиції Державного Союзного геологорозв. тресту
Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного комбінату. Карта знайомить з
особливостями рельєфу рну Східних Карпат. У складанні документа брали участь О. М. Овчинніков,
Л. К. Овчиннікова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 458х468 мм
1585. Трас са н е фт еп ровода. У част о к Мозы рь – Брод ы. П лан т расс ы
Ф. 111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 606, арк. 121, 1971 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. На карті, яка охоплює територію Львівської, Тернопільської,
Рівненської і Житомирської обл. України та частини території Білорусі, позначена траса газопроводу
Мозир – Броди (частина нафтопроводу “Дружба”).
Світлокопія; 1:750 000; 860х305 мм

Вінн иц ька о бл.
1586. В ин н и ц кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 128, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Вінницької обл., яка входила до Південно Західного економічного рну країни. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 254х290 мм

Кар ти р- нів В ін н иц ьк о ї о бл .
Бар ськи й р -н В ін ни ц ьк ої о бл.
1587. Маг ист раль н ы й газопро вод Ор енбу рг – Запад ная госг ран и ца СС СР. Ком п рессо р ная ст анц и я Бар. Под ъезд ная авт одорога.
П лан т расс ы
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 97, арк. 69, 1974 р.
План входить до частини проектного завда ння магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Бар Вінницької обл. Проект розроблений працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Для забезпечення транспортного зв’язку
між житловим сщем і майданчиком компресорної ст., а також дорогами загальної мережі запроектована
під’їзна автодорога. Документ є планом нової дороги, яка тягнулася від ст. до автодороги Бар –
Копайгород.
Світлокопія; 1:2 000; 1013х300 мм

Гай син ськ и й р- н В ін ни ц ьк ої о бл.
1588. Маг ист раль н ы й газоп ровод Оре нбур г – Западная госгра н ица ССС Р. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Гайс ин. Под ъездна я авт одорога.
П лан т расс ы
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 96, арк. 64, 65, 65а, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Гайсин Вінницької обл. Проект розроблений працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Для забезпечення транспортного зв’язку
між житловим сщем і майданчиком компресорної ст., а також дорогами загальної мережі запроектована
під’їзна автодорога. Документ є планом нової дороги, яка тягнулася від с. Носівці до автодороги
Гайсин – Кунка у Гайсинському рні Вінницької обл.
Світлокопія; 1:2 000; 1680х300 мм, 1160х300 мм, 650х300 мм

Пл а ни м іст В ін ни ц ьк ої о бл.
Бар , м. В ін ни ц ьк ої о бл.
1589. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Ко м пр ессо рна я ст ан ц ия Бар. Сит уа цио н н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 98, арк. 62, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Бар Барського рну Вінницької обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На схематичному плані
позначені межі майданчику, відведеного для будівництва компресорної ст.
Світлокопія; 1:10 000; 577х425 мм
1590. Маг ист раль н ы й газоп ровод О ре нбург – Западна я госгра н и ца ССС Р. Ком п рессо рна я ст анц и я Бар. Ге не раль н ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я и гор изонт ал ьна я п ла ни ров ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 97, арк. 63, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Бар Барського рну Вінницької обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним
планом компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 1600х590 мм

Гай син, м. В ін ни ц ьк ої о бл.
1591. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Ко м пр ессо рна я ст ан ц ия Га йс и н. С ит уац ио н н ы й п лан
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 97, арк. 61, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Гайсин Вінницької обл. Проект розроблений працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На схематичному плані позначені межі
майданчику, відведеного для будівництва компресорної ст.
Світлокопія; 1:10 000; 590х430 мм
1592. Маг ист раль н ы й газопровод Ор енбу рг – За пад ная госгра ни ца СССР. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Гайс и н. Ге нера ль н ы й пла н.
Ве рт и кал ьна я и гор изонт ал ьна я п ла ни ров ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 97, арк. 61, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Гайсин Вінницької обл. Проект розроблений працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом
компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 1220х608 мм

Гніва нь, м. Т и вр івсько го р -н у Він ни ц ьк ої о бл.
1593. Завод л и мон но й к ис лот ы в Гн ива н и
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 34, арк. 26, 1961 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва лимонної кислоти
Тиврівського рну Вінницької обл., розробленого працівниками Державного Інституту з
підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). Для заводу було виділено
території Гніваньського цукрового заводу. На плані позначені будівлі і споруди нового
у межах цього майданчику. ГІП Я. О. Куц, проектувальник Єрмілов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 340х253 мм

у м. Гнівань
проектування
майданчик на
підприємства

Ла ди жи н, м . Тро ст ян ецьк ого р-н у В ін ни ц ьк ої о бл .
1594. Схе ма рас поло же ни я р ыбохозя йст ве н н ых об ъе кт ов Лад ы ж ин ско й Г Р ЭС В ин н и ц кая област ь, с. Лад ыж и н
Ф. Р149, к. 1213, оп. 1, од. зб. 3, арк. 160, 1970 р.
План входить до ген. схеми використання відпрацьованих теплих вод ТЕС для вирощування товарної
риби, розробленої працівниками Київського відділення ДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект.
Проектом передбачалося влаштувати рибні господарства на вдсх ТЕС СРСР. Документ є схематичним
планом майданчику ДРЕС у м. Ладижин Тростянецького рну Вінницької обл. із позначенням ділянок,
відведених під риборозплідник.
Кольорова світлокопія; б. м-бу; 190х297 мм

Яри ш івк а, с. Ти вр івськ о го р- ну
1595. Э кс пе ри м ент а ль н ый п рое кт к луба -ш кол ы в с. Я ро шев ка В ин н и цко й област и. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р105, к. 1370, оп. 3, од. зб. 4, арк. 6, 1964 р.
Ген. план входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання експеримент ального проекту
клубушколи у с. Яришівка Тиврівського Вінницької обл., розробленого працівниками Зонального НДПІ
типового і експериментального проектування житла та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані
позначені основні будівлі і споруди комплексу клубушколи. У складанні документа брали участь
керівник АКБ В. Г. Кацин, голов. інженер від. Н. С. Бакаєв, голов. архітектор проекту З. С. Чечник.
Калька, туш; 1:500; 628х468 мм

Во ли нська о бл.
1596. Вол ы нс ка я област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 143, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Волинської обл., яка входила до Південно Західного економічного рну. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 235х245 мм
1597. Схе ма осуш ен ия верхо вья р. Пр и пят ь и ее по й ме нн ых зе м ель на т ер р ит о р ии Во л ы нс кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 16, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого осушенню заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками ПВНДІ
Укргідропроект. На схемі зображене місце розташування меліоративної системи, яку заплановано
побудувати в заплаві р. Прип’ять у межах Волинської обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х293 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів В ол ин ськ о ї о бл.
Лу ц ьк , м. Во ли н ськ ої о бл.
1598. П лан зе м ель ної ді ля н к и Лу ць кої шо колад ної фабр и к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 112, арк. 62, 1965 р.
План входить до складу проектного завдання шоколадної фабрики у м. Луцьк Волинської обл.,
розробленого
Харківським
відділенням
республіканського
проектного
Інституту
Укрдіпропрод.
Побудувати фабрику вирішено було на основі мельзаводу №9, що реконструювався. На плані позначені
межі ділянки по вул. Коперніка у м. Луцьк, призначеної для нового будівництва.
Світлокопія; 1:2 000; 313х300 мм

П ори ц ьк , м. В ол од и мир о- Во ли н ськ о го р- ну В оли н ськ ої о бл.
1599. Ш ахт ы №1 и № 2 Пор и цк ие т рест а “Л ьвовуго ль”. Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а Во л ы нс кого пер вого
Ф. Р8, к. 140, оп. 2, од. зб. 2, арк. 7, 1949 р.
План входить до проектного завдання проекту шахти №2 Порицької тресту Львіввугілля, розробленого
працівниками ДСПК тресту Західшахтопроект (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована
поблизу м. Порицьк ВолодимироВолинського рну Волинської обл. На плані позначені межі, міцності
залягання, виходи пласту Волинського1, складеного вугіллям кларенового типу, частково кларен дюреном
і лінзами сапропеліту. План складений на базі креслеників тресту Волинськвугіллярозвідування.
Калька, туш; 1:10 000; 1065х900 мм
1600. Ш ахт ы №1 и № 2 Пор и цк ие т рест а “Л ьвовуго ль”. Г и псо мет ри чес к и й п ла н п ласт а Во л ы нс кого вт оро го
Ф. Р8, к. 140, оп. 2, од. зб. 2, арк. 8, 1949 р.
План входить до проектного завдання проекту шахти №2 Порицької тресту Львіввугілля, розробленого
працівниками ДСПК тресту Західшахтопроект (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована
поблизу м. Порицьк ВолодимироВолинського рну Волинської обл. На плані позначені межі, міцності
залягання, виходи пласту Волинського 2, складеного вугіллям кларенового і кларен дюренового типу.
Калька, туш; 1:10 000; 1060х976 мм
1601. Ш ахт ы №1 и № 2 Пор и цк ие т рест а “Л ьвовуго ль”. Ка рт а пов ерх ност и Карбо на участ ка Во л ы нс кого 1 -2
Ф. Р8, к. 140, оп. 2, од. зб. 2, арк. 9, 1949 р.
Карта входить до проектного завдання проекту шахти №2 Порицької тресту Львіввугілля, розробленого
працівниками ДСПК тресту Західшахтопроект (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована

поблизу м. Порицьк ВолодимироВолинського рну Волинської обл. На карті позначені свердловини,
пробурені для вивчення ярусу карбону у межах ділянки Порицького родовища.
Калька, туш; 1:10 000; 1000х950 мм
1602. Ш ахт а №2 Пор и ц кая т р ест а “Ль вовугол ь”. Ге н пла н
Ф. Р8, к. 140, оп. 2, од. зб. 2, арк. 32, 1949 р.
План входить до проектного завдання проекту шахти №2 Порицької тресту Львіввугілля, розробленого
працівниками ДСПК тресту Західшахтопроект (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована
поблизу м. Порицьк ВолодимироВолинського рну Волинської обл. На плані позначені наявні,
запроектовані і призначені до знесення споруди і будівлі комплексу шахти, під’їзні дороги і
елементи благоустрою. У складанні проекту брали участь інженери В. І. Гречановський, С. Є. Анушин,
А. Н. Словінський.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1257х600 мм

За ка рп ат ськ а об л.
1603. Закар пат с кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 162, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Закарпатської обл., яка входила до ПівденноЗахідного економічного рну країни. У складанні
документа
брали
участь
канд.
техн.
наук.
І. А. Железняк,
інженери Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 245х203 мм
1604. Схе ма рас поло же ни я прое кт ируе м ых Г ЭС За кар пат с кой об л. У ССР
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 116, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На схематичній карті позначені запроектовані у Закарпатській обл. ГЕС.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 400х288 мм
1605. Схе мат и чес кая г еолог и чес кая карт а За кар пат с кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1729, арк. 6, 1947 р.
Карта входить до геологічного обґрунтування проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
геологічною
картою
Закарпатської обл.,
складеною
за
матеріалами
досліджень
проведених
В. І. Чулошниковим, А. В. Григор’євим, Н. П. Єрмаковим.
Світлокопія, г уаш; 1:500 000; 520х287 мм
1606. Геолог и чес кая карт а бассе й на р ек Р и к и – Т ереб л и
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 3, 1949 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є геологічною картою території басейну р. Теребля і р. Ріка, які знаходяться у
Закарпатській обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500 000; 295х320 мм
1607. Геолог и чес кая карт а д ол и н ы ре к Р ик и и Тер ебл и и их прот о ков
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1730, арк. 58, 1947 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Р н гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р.
Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх найбільшого зближення. Карта знайомить із геологічним
складом території басейнів цих річок, розташованих на території Закарпатської обл.
Світлокопія, акварель; 1:100 000; 288х446 мм
1608. Обзор ная карт а
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 4, 1950 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є оглядовою картою території басейну р. Теребля і р. Ріка у Закарпатській обл.
Калька, туш; 1:200 000; 200х285 мм
1609. Те кт он и чес кая карт а бассе й на ре к Р и к и – Те реб ли
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 8, 1949 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребля Рікської ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є тектонічною картою території басейну р. Теребля і р. Ріка у Закарпатській обл.
Калька, туш, кольорові олівці, г уаш; 1:500 000; 252х362 мм
1610. К от чет у о гид ро мет р и чес к их работ ах на р еках Те ребл я и Ри ка
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 7, арк. 48, 1947 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної

партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. На плані басейнів р. Теребля і р. Ріка у
межах Закарпатської обл., позначені місця проведення гідрометричних робіт.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 442х288 мм
1611. Бассе й н ы ре к Т ереб ля и Р ика и схе ма рас полож ен и я г идро мет ри чес к их пун кт ов
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 8, арк. 51, 1949 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. На плані басейнів р. Теребля і р. Ріка у
межах Закарпатської обл., позначені гідрометричні ст. і водопости (наявні і закриті).
Світлокопія, кольорова туш; 1:200 000; 292х473 мм
1612. Схе ма рас поло же ни я ж елез н ых и шо ссе й н ых дорог в р- не Р ико - Те реб ли нс ко й Г Э С
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 12, арк. 8, 1947 р.
Карта входить до звіту про рекогносцирувальні дослідження на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектновишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Дослідження поводилися з метою вибору
створу греблі ГЕС. На схематичній карті Закарпатської обл. позначені наявні автомобільні і
залізничні (з урахуванням вузькоколійних шляхів) дороги.
Світлокопія, кольорові олівц; 1:200 000; 270х422 мм
1613. Газопро вод Ор енбу рг – Запад ная госг ран и ца СС СР. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и В ино градовс кого, Ир шав ско го и
Бе рег ивс кого райо нов
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 144, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Іршавського, Берегівського і Виноградівського рнів Закарпатської обл.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1905х445 мм
1614. Газопро вод Оре нбур г – Западная госг ран и ца ССС Р. Пла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор ии Ир шавс кого и Бе рег ив ско го
райо нов
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 144, арк. 2, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Іршавського і Берегівського рнів Закарпатської обл., на якому надано відомості
щодо землекористування.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 1972х442 мм
1615. Газопро вод Оре нбур г – Западная госг ран и ца ССС Р. Пла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор ии Меж горс кого и Хуст ско го
райо нов
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 143, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Міжгірського і Хустського рнів Закарпатської обл., на якому надано відомості
щодо землекористування.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 1540х460 мм
1616. Газопро вод О ре нбург – Запад ная госг ран и ца СС СР. Пла н т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и Тяч евс кого и Ме жгор ско го
райо нов
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 142, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Міжгірського і Тячвського рнів Закарпатської обл., на якому надано відомості
щодо землекористування.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 1644х456 мм
1617. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. Участ о к Дол и на - Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы к м 0 к м 11 7
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 137, арк. 1, 1973 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Виноградівського і Ужгородського рнів Закарпатської обл., на якому надано
відомості щодо землекористування
Калька, туш; 1:100 000; 1870х463 мм
1618. Газопро вод О ре нбург – Западная госгра н ица ССС Р. Л и не йна я част ь газоп ровода. П ла н т расс ы газопровода п о т ерр ит ор и и
Хуст ско го и И р шавс кого райо нов
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 147, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Іршавського і Хустського рнів Закарпатської обл., на якому надано відомості
щодо землекористування.
Калька, туш; 1:10 000; 1628х448 мм

Кар ти р- нів За кар па т ськ ої о бл.
Ви но гра дівськи й р -н Зак ар па тсько ї об л.
1619. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и В и ноградов ско го ра йона
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 144, арк. 3, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Виноградівського рну Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо
землекористування.
Калька, туш; 1:10 000; 1846х453 мм

М іжгір с ьк и й р- н Зак ар пат сько ї об л.
1620. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Гол ят и нс кая. Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 183, арк. 11, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. Голятинська. Проект розроблено
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом колгоспу
“Радянська Україна” у Міжгірському рні Закарпатській обл., на землях якого передбачалося
будівництво ст.
Світлокопія; 1:5 000; 1020х580 мм

М ук ач івськ ий р- н За ка рп ат ськ о ї о бл .
1621. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Му кач евс кого райо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 145, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Мукачівського рну Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо
землекористування.
Калька, туш; 1:25 000; 2138х450 мм
1622. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Му кач евс кого райо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 145, арк. 2, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах на території колгоспів ім. О. М. Горького та “Нове життя” Мукачівського рну
Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо землекористування.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 2808х450 мм
1623. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Му кач евс кого райо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 145, арк. 3, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу на території колгоспів ім. С. М. Кірова, “Дружба” та “Шлях до комунізму” Мукачівського,
рну Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо землекористування.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 2400х310 мм

У жгоро д ськ ий р- н За ка рп ат ськ о ї о бл.
1624. Газопро вод О ре нб ур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Уж городс кого ра йо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 146, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Ужгородського, рну Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо
землекористування.
Калька, туш; 1:25 000; 1935х460 мм
1625. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Уж городс кого ра йо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 146, арк. 2, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах території колгоспів “Прогрес”, “Перемога” та ім. Ф. Енгельса Ужгородського,
рну Закарпатської обл.
Калька, туш; 1:10 000; 2580х462 мм
1626. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Уж городс кого ра йо на
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 146, арк. 3, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природ ного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах території колгоспів ім. М. І. Калініна, “Нове життя”, “Іскра” та “Шлях до
комунізму” Ужгородського, рну Закарпатської обл.
Калька, туш; 1:10 000; 2033х456 мм

Ху ст ськ ий р- н Зак арп ат сько ї обл .
1627. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Зона зат оп ле ни й и от чужд ен и й. Сбо рн ы й п лан
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 101, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. ГЕС
розташована поблизу с. Нижній Бистрий Для регулювання стоку р. Теребля заплановано було влаштувати
вдсх. При цьому затоплювалися землі у Хустському рні Закарпатської обл., зокрема у с. Вільшани
(частково) і с. Марешори (повністю). Крім того, для будівництва постійних і тимчасових споруд ГЕС
відчужувалися землі с. Бовцар і с. Крисове. На плані рну позначені межі зони затоплення, а також
землі, що відчужуються для будівництва споруд ГЕС.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 1350х1335 мм
1628. К от чет у о гид ро мет р и чес к их работ ах на р еках Те ребл я и Ри ка
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 12, арк. 8, 1947 р.
План входить до звіту про рекогносцирувальні дослідження на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Документ є планом басейну р. Ріка, де
проводилися дослідження з метою вибору створу греблі ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 270х422 мм
1629. Схе ма голов. уз ла Те реб ля -Р и кс кой Г ЭС. Наб росна я п лот и на. Сб рос ной т о нн ел ь на лево м бе регу
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 7, 1947 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка у місці їх найбільшого зближення. Проектом
передбачалася побудова греблі і водозабору на р. Теребля, ст. на р. Ріка (з деривацією через
вододіл цих річок). Основною спорудою голов. вузлу ст. є головна гребля, тип якої визначив загальну
компоновку. Проектантами розглянуто 3 типи гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. У
зв’язку з відсутністю в рні будівництва необхідних будівельних матеріалів, прийнято останній тип
греблі у трьох варіантах. Документ знайомить з варіантом греблі накидного типу із розміщенням
скидного тунелю на лівому березі.
Світлокопія; б. м-бу; 283х188 мм
1630. Схе ма голов. уз ла Те реб ля -Р и кс кой Г ЭС. Наб росна я п лот и на. Сб рос ной т о нн ел ь на пра вом б ере гу
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 8, 1947 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектантами розглядалися 3 типи
гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. Документ знайомить з варіантом греблі
накидного типу із розміщенням скидного тунелю на правому березі.
Світлокопія; б. м-бу; 283х188 мм
1631. Схе ма голов. уз ла Те реб ля -Р и кс кой Г ЭС. Наб росна я п лот и на с 2 мя т о н нел я ми
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 9, 1947 р.
План входить до проектного завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектантами розглядалися 3 типи
гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. Документ знайомить з варіантом греблі
накидного типу із двома тунелями.
Світлокопія; б. м-бу; 283х186 мм
1632. Схе ма голов. уз ла Те реб ля -Р и кс кой Г ЭС. Бет он на я п лот и на
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 10, 1947 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектантами розглядалися 3 типи
гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. Документ знайомить з варіантом греблі
бетонного типу.
Світлокопія; б. м-бу; 283х186 мм
1633. Схе ма голов. уз ла Те реб ля -Р и кс кой Г ЭС. Конт р форс ная п лот и на
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 11, 1948 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектантами розглядалися 3 типи
гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. Документ знайомить з варіантом бетонної
греблі з контрфорсами.
Світлокопія; б. м-бу; 280х188 мм
1634. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ва риа нт ы т рас с ы т он не ля
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 26, 1948 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектом передбачалася побудова греблі і
водозабору на р. Теребля, ст. на р. Ріка (з деривацією через вододіл цих річок). Дериваційний

тунель проектувався у трьох варіантах, з яких було визнано найкращим варіант з ламаною трасою
протягом 3700 м. На планісхемі майданчику ГЕС позначені варіанти проходження траси каналу.
Світлокопія; б. м-бу; 575х290 мм
1635. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ге н пла н го лов. узла. Ва р иант ка ме нно - наброс но й плот ин ы
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1733, арк. 5, 1949 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Рн гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка. Проектантами розглядалися 3 типи
гребель – бетонна, залізобетонна, з кам’яної накидки. Документ знайомить з прийнятим варіантом
греблі накидного типу.
Світлокопія, туш, акварель; 1:500; 735х840 мм
1636. Газопро вод О ре нбур г – Запад ная гос гра н и ца СС СР. П лан т расс ы газо провода по т ер рит о ри и Хуст ско го ра йона
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 143, арк. 2, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Хустського рну Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо
землекористування.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 1856х460 мм
1637. Газопро вод О ре нбург – Западная госгра н ица ССС Р. Л и не йна я част ь газоп ровода. П ла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор и и
Хуст ско го ра йона За кр пат с ко й обл.
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 143, арк. 3, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу
у
межах
території
колгоспів
“Більшовик”
та
ім. Баркаюка
Хустського
рну
Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо землекористування
Калька, туш; 1:10 000; 1728х307 мм
1638. Газопро вод О ре нбург – Западная госгра н ица ССС Р. Л и не йна я част ь газоп ровода. П ла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор и и
Хуст ско го ра йона За кр пат с ко й обл.
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 143, арк. 4, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах території колгоспів ім. В. І. Леніна та ім. І. В. Мічурина Хустського рну
Закарпатської обл., на якому надано відомості щодо землекористування.
Калька, туш; 1:10 000; 1679х450 мм
1639. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Под ъездная а вт одорога к КС в Хуст е. П ла н авт одорог и
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 27, арк. 87, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. поблизу м. Хуст Закарпатської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Ділянка ст. розміщується
на землях колгоспу ім. Леніна. Для забезпечення транспортного зв’язку між житловим сщем і
майданчиком компресорної ст., а також дорогами загальної мережі запроектована під’їзна автодорога.
На плані позначені контури нової дороги, яка примикала до дороги Іза – Нове Селище.
Світлокопія; 1:1 000; 1465х440 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Зак ар па т сько ї об л.
Бо вца р, с. Ху стсько го р -н у За к арп ат сько ї о бл .
1640. П лан у част ка гид ро мет р и чес ко й ст ан ц и и
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 8, арк. 52, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Документ є топографічним планом ділянки
гідрометричної ст. на р. Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., на якій
проводилися дослідження.
Світлокопія, туш; 1:500; 380х287 мм
1641. Сводна я ка рт огра м ма осе н не го ледохода 194 8 г.
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 8, арк. 58, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Документ складається з семи схематичних
планів, які містять інформацію про спостереження осіннього кригоходу 1948 р. на р. Теребля у
с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., на якій проводилися дослідження.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:1 000; 680х275 мм
1642. Карт огра м ма ледов ых набл юде н и й (зи ма 1948 – 49 гг.)
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 8, арк. 59, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. На плані ділянки гідрометричної ст. на р.

Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., приведені дані спостережень за крижаним
покровом, проведених взимку 1948–1949 рр.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 380х288 мм
1643. П лан ледово го по кро ва (по л едо мер но й с ъе м ке от 31.X П.48 г.)
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 8, арк. 61, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. На плані ділянки гідрометричної ст. на р.
Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., приведені дані спостережень крижаного
покрову, проведених у грудні 1948 р.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 377х280 мм
1644. П лан рус ла на уча ст ке гид ро мет р и чес ко й ст ан ц и и по про ме ра м о т 12 август а 1949 г.
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 9, арк. 70, 1949 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. На плані ділянки гідрометричної ст. на р.
Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., приведені дані щодо визначення межі руслу і
вимірів глибин.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500; 377х280 мм
1645. Сводна я ка рт огра м ма ледов ых набл юде н и й на у част к е ст ан ц и и в 1949 г.
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 9, арк. 77, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Документ складається з семи схематичних
планів ділянки гідрометричної ст. на р. Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., які
містять дані спостережень за крижаним покровом, проведених у 1948 –1949 рр.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 680х275 мм
1646. Сводна я ка рт огра м ма ледов ых набл юде н и й на у част к е ст ан ц и и в 1950 г.
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 10, арк. 59, 1948 р.
План входить до техн. звіту про гідрометричні роботи на р. Теребля і р. Ріка для проектного
завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної
партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Документ складається з десяти схематичних
планів ділянки гідрометричної ст. на р. Теребля у с. Бовцар Хустського рну Закарпатської обл., які
містять дані спостережень за крижаним покровом, проведених у 1950 р.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 895х285 мм
1647. Сводн ы й п лан у част ко в дл я зем ель ного от вода. Г ен п лан
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 305, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Згідно проекту для
будівництва постійних і тимчасових споруд ГЕС відчужувалися землі у с. Бовцар Хустського рну
Закарпатської обл. На плані позначені межі відведених земель.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1240х658 мм

Бу ш ти но, с- щ е, Т яч івськ о го р- ну Зак ар па т ськ ої об л.
1648. Ст рой мат е р иал ы. М ест орожде н ие грав ия и пес ка у с. Бушт и но. Пла н рас по ложе н ия в ыработ ок и конт у ра подс чет а запасов
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 48, арк. 17, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
сировину місцевих родовищ. Документ є геологічною картою території родовищ гравію і пісків,
розташованих поблизу с. Буштино Тячівського рну Закарпатської обл., сировину якого планувалося
використати при побудові нового об’єкту.
Світлокопія; 1:1 000; 814х576 мм
1649. Схе ма рас поло же ни я с ква жи н пес ча ного ка рье ра в р - не с. Бу шт и но
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1729, арк. 24, 1948 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту ТереблеРікської ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є планом ділянки родовища пісків у с. Буштино
Тячівського рну Закарпатської обл., сировину якого планувалося використати для будівництва нової
ГЕС.
Світлокопія; 1:25 000; 253х280 мм

В ели к і Луч ки , с. М у ка чівсько го р- ну За ка рп ат ськ ої о бл.
1650. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ле ні на с. Ве л икі Лу ч ки Му ка чі всько го р- ну Зака р пат ської обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 32, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з

землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Великі Лучки Мукачівського
рну Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 692х590 мм

Гат ь, с. Бер егівськ о го р- ну За кар па т ськ ої о бл.
1651. В ы коп и ров ка из пла на зе мл епо льзова н ия гос п ле мзавода “Зака рпат с к и й” Бе рего вс кого р - на За кар пат с кой обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 50, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топ ографічним планом с. Гать Берегівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 652х780 мм

Гол яти н, с. М іжгір ськ о го р-н у Зак ар па тсько ї об л.
1652. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Гол ят и нс кая. Г ен. п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 183, арк. 12, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. Голятинська у Закарпатській обл.
Проект розроблено працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ
є генеральним планом компресорної ст. у с. Голятин Міжгірського рну Закарпатської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1028х600 мм

Гор бо к, с. Ір ша всько го р -н у За ка рп ат ськ о ї о бл .
1653. Рыбоос воен ие водохран и ли щ на масс ив е Че рн ы й Мо чар в пой ме р. Лат ор и ца. Рыбосбо рна я сет ь водохран и ли ща на р. Ро ма нПот ок. П ла н
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 35, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом регулювального вдсх на р. РоманПотік у с. Горбок Іршавського рну
Закарпатської обл., на якому передбачалося влаштувати рибне господарства.
Світлокопія; 1:10 000; 452х600 мм
1654. Рыбо п ит ом н и к водохра н ил и щ в пой м е р. Ро ма н- Пот ок на масс иве Че рн ы й Мо чар. П ла н п рудов
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 39, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом ставків, запроектованих для риборозпліднику на р. РоманПотік у
с. Горбок Іршавського рну Закарпатської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 1130х805 мм
1655. Рыбохозя йст ве н ное освое н ие водох ран и ли щ на р. Че рн ы й Мо чар. Р ы боп ит о мн и к на р. Ро ма н- Пот ок. П лан
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 20, арк. 1, 1961 р.
План входить до загальної пояснюваль ної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом риборозпліднику, запроектованого на вдсх на р. РоманПотік у с. Горбок
Іршавського рну Закарпатської обл.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1130х845 мм
1656. Рыбоос воен ие водохра ни л и щ на масс и ве Ч ер н ы й Моча р в пой м е р. Лат ор ица. Ад ми нхозц ент р. Ге н пла н (ва р иант № 1)
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 40, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Проектом передбачалося влаштувати рибні господарства на вдсх у Мукачівському та
Іршавському рнах Закарпатської обл. Єдиний адміністративногосподарський центр цих підприємств
передбачалося організувати у с. Горбок Іршавського рну Закарпатської обл. Документ є одним з
варіантів генерального плану адміністративного центру, згідно якому будівлі комплексу розташовано
на правому березі греблі вдсх на р. РоманПотік.
Світлокопія; 1:1 000; 665х415 мм
1657. Рыбоос воен ие водохра ни л и щ на масс и ве Ч ер н ы й Моча р в пой м е р. Лат ор ица. Ад ми нхозц ент р. Ге н пла н (ва р иант № 2)
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 41, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Проектом передбачалося влаштувати рибні господарства на вдсх у Мукачівському та
Іршавському рнах Закарпатської обл. Єдиний адміністративногосподарський центр цих підприємств
передбачалося організувати у с. Горбок Іршавського рну Закарпатської обл. Документ є одним з
варіантів генерального плану адміністративного центру, згідно якому будівлі комплексу розташовано
поблизу сільської ферми.
Світлокопія; 1:1 000; 692х450 мм
1658. Рыбоос воен ие водохра ни л и щ на масс и ве Ч ер н ы й Моча р. Верхов и на на ре ке Ро ма н - Пот ок. П лан уз ла
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 11, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочих креслеників проекту рибогосподарського освоєння вдсх у заплаві р. Латориця,
розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ є планом

передбачених проектом гідроспоруд, необхідних для влаштування риборозплідних ставків на водотоці
РоманПотік поблизу с. Горбок Іршавського рну Закарпатської обл.
Калька, туш; 1:1 000; 575х410 мм

Д ід о ве, с. Б ер егівсько го р -н у За к арп ат сько ї о бл .
1659. П лан внут рі госп. зе м лев пор ядку ван ня к лг. і м. Кар ла Мар кса с. Ді дове Б ере гі всько го р- ну Зака р пат сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 53 –54, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Дідове Берегівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 850х592 мм, 846х590 мм

Др а го во, с. Хуст ськ о го р- ну Зак ар па тсько ї об л.
1660. Ст рой мат е р иал ы. М ест орожде н ие грав ия и пес ка у с. Дра гово. Пла н распо ложе н ия в ыработ ок и ко нт ура подс чет а запасо в
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 48, арк. 12, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
сировину місцевих родовищ будівельних матеріалів. Документ є планом родовища гравію та піску,
розташованого поблизу с. Драгово Хустського рну Закарпатської обл., із відомостями щодо кількості
запасів корисних копалин.
Світлокопія; 1:1 000; 1152х576 мм
1661. Ст рой мат е р иал ы. М ест орожде н ие гл и н. мат ер иалов у с. Д рагово. П ла н рас поло же н ия в ы работ ок и ко нт ура подс чет а запасов
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 48, арк. 24, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
місцеві будівельні матеріали. Документ є планом родовища глини, розташованого поблизу с. Драгово
Хустського рну Закарпатської обл., із відомостями щодо кількості запасів корисних копалин.
Світлокопія; 1:1 000; 462х288 мм
1662. Схе ма рас поло же ни я карье ра г ли н
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1729, арк. 23, 1948 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребля Рікської ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
сировину місцевих родовищ будівельних матеріалів. Документ є планом місцевості поблизу с. Драгово
Хустського рну Закарпатської обл., на якому позначене родовище глини.
Світлокопія; 1:25 000; 267х280 мм

Др и сіно , с. М у кач івськ о го р- ну За кар па т ськ ої о бл.
1663. П лан внут рі госп. зе м леуст ро ю кол госпу “ Но ве ж ит т я” с. Др исі но Му ка чі всько го р- ну Зака р пат ської обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 34, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Дрисіно Мукачівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 652х780 мм

За лу ж, с. Му к ач івсько го р -н у За к арп ат сько ї о бл .
1664. Рыбоос воен ие водохран и л и щ на масс ив е Че р н ы й Мочар в пой ме р. Лат ори ца. Рыбосбор ная сет ь водохра ни л и ща
на р. Баби ч ка
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 36, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом регулювального вдсх Бабичка на р. Бабичка в с. Залуж Мукачівського
рну Закарпатської обл., на якому передбачалося влаштувати рибне господарство.
Світлокопія; 1:10 000; 456х567 мм

Іван івк а, с. Б ерегівськ о го р- ну Зак ар па тсько ї об л.
1665. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ча паєва с. І ва ні вка Бере гі всь кого р- ну За кар пат сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 51 –52, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на тери торії Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Іванівка Берегівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 640х808 мм, 640х800 мм

Кл яч ан о во , с. М у ка чівськ о го р- ну За кар п ат ськ ої о бл.
1666. П лан зе м ле кор ист ува н ня се ла К ля ча нове За кар. к лх. і м. Ди м ит ро ва
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 2 9, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Клячаново Мукачівського
рну Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 615х750 мм

Ліско ве, с. М ук ач івськ о го р- ну Зак ар па тсько ї об л.
1667. Рыбоос воен ие водохран ил и щ на масс ив е Чер н ы й Моча р в по й ме р. Лат ори ца. Р ыбосбор ная сет ь водохран ил и ща на ка нал е
Фо рно ш
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 38, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом регулювального вдсх Форнош на каналі Форнош у с. Ліскове Мукачівського
рну Закарпатської обл., на якому передбачалося влаштувати рибне господарства.
Світлокопія; 1:10 000; 450х552 мм
1668. Рыбоос воен ие водохра ни л и щ на масс и ве Ч ер н ы й Моча р. Верхов и на на ка нале Фо р но ш. Пла н узла
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 72, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочих креслеників проекту рибогосподарського освоєння вдсх у заплаві р. Латориця,
розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ є планом
передбачених проектом гідроспоруд, необхідних для влаштування риборозплідних ставків на каналі
Форнош поблизу с. Ліскове Мукачівського рну Закарпатської обл.
Калька, туш; 1:1 000; 570х400 мм
1669. Рыбоос воен ие водохран ил и щ на масс ив е Чер н ы й Моча р в по й ме р. Лат ори ца. Р ыбосбор ная сет ь водохран ил и ща на ка нал е
Фо рно ш
Ф. Р149, к. 1211, оп. 1, од. зб. 1, арк. 38, 1960 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання рибогосподарського освоєння
вдсх у заплаві р. Латориця, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект
(м. Київ). Документ є планом регулювального вдсх Форнош на каналі Форнош у с. Ліскове Мукачівського
рну Закарпатської обл., на якому передбачалося влаштувати рибне господарства.
Світлокопія; 1:10 000; 450х552 мм

М ук ач еве, м . За ка рп ат ськ о ї о бл.
1670. П ри вяз ка т урбазы на 200 че лове к в г. Мука чево За кар пат с ко й обл. Ге н п лан
Ф. Р105, к. 1373, оп. 3, од. зб. 5, арк. 1, 1964 р.
План входить до проектного завдання проекту туристичної бази у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого працівниками Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових і
громадських будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). Документ є генеральним планом ділянки у м. Мукачеве по
вул. Духновича, відведеної для будівництва комплексу туристичної бази, на якому позначені
запроектовані будівлі нового об’єкту. У складанні документа брали участь керівник АПМ Мезенцев, ГАП
Ланько, архітектор Лещинська.
Світлокопія, туш; 1:500; 700х690 мм
1671. П ри вяз ка т урбазы на 200 че лове к в г. Мука чево За кар пат с ко й обл. Озел ен ен ие
Ф. Р105, к. 1373, оп. 3, од. зб. 5, арк . 5, 1964 р.
План входить до проектного завдання проекту туристичної бази у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого працівниками Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових і
громадських будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані позначені запроектовані будівлі комплексу, а
також зелені насадження. У складанні документа брали участь керівник АПМ Мезенцев, ГАП Ланько,
архітектор Лещинська.
Світлокопія, туш; 1:500; 690х693 мм
1672. Му каче во
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 142, арк. 81, 1 956 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Документ
є планом ділянки на вул. О. Матросова у м. Мукачеве, відведеної для нового будівництва.
Світлокопія; 1:2 000; 510х532 мм
1673. Карт а города Му каче во
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 142, арк. 82, 1961 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Для
будівництва фабрики було відведено ділянку по вул. О. Матросова. На плані м. Мукачеве позначені
межі ділянки, відведеної для нового будівництва.
Світлокопія; 1:10 000; 810х675 мм

1674. П лан зе м ель ного у част ка, от вод и мого под ст роит е льст во Му ка чевс ко й конд ит е рс кой фаб ри к и по ул. А л. Мат росова
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 142, арк. 83, 1960 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Для
будівництва фабрики була відведена ділянка по вул. О. Матросова. На плані позначені межі ділянки,
відведеної для нового будівництва.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:2 000; 542х394 мм
1675. Ф- ка бел ьевого т р и кот ажа мо щн. 17 м лн. изде ли й в год в г. Му каче во. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 142, арк. 84, 1960 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Інженерні
комунікації кондитерської фабрики вирішено було зв’язати із мережами запроектованої у 1960 ті роки
фабрики з виготовлення трикотажу. На плані м. Мукачеве позначені межі ділянки, відведеної для
нового
будівництва.
Документ
складений
працівниками
Українського
державного
Інституту
з
проектування легкої промисловості Укрдіпролегпром (м. Київ).
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 820х648 мм
1676. Ф- ка б ел ьевого т р и кот ажа мо щн. 17 м лн. изде ли й в год в г. Му каче во. Про м пло щад ка и кот е ль ная. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 142, арк. 88, 1962 р.
План входить до завдання на проектування кондитерської фабрики у м. Мукачеве Закарпатської обл.,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Інженерні
комунікації
нового
підприємства
вирішено
було
підключити
до
мереж
запроектованої
на
вул. Матросова, 13 фабрики з виготовлення трикотажу. Документ є генеральним планом цієї фабрики.
Документ
складений
працівниками
Українського
державного
Інституту
з
проектування
легкої
промисловості Укрдіпролегпром (м. Київ).
Світлокопія; 1:500; 960х804 мм

Н и жній Би ст ри й, с. Хуст ськ о го р- ну Зак ар па тсько ї об л.
1677. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ст ан ц ион н ы й узе л (подзе м н ы й вар иа нт ). Пла н
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 65, 1948 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх
найбільшого зближення. Проектом передбачалася побудова греблі і водозабору на р. Теребля, ст. на р.
Ріка поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. При компонуванні станційного
вузлу розглядалося два варіанти – підземний (передбачав захист від нападу з повітря) і відкритий.
На планісхемі майданчику ГЕС позначені споруди, запроектовані згідно прийнятому (підземному)
варіанту компонування.
Світлокопія; 1:500; 400х560 мм
1678. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ст ан ц ион н ы й узе л (от кр ыт ы й вар иант ). П лан
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 66, 1948 р.
План входить до проектного завдання Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх
найбільшого зближення. Проектом передбачалася побудов а греблі і водозабору на р. Теребля, ст. на р.
Ріка поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. При компонуванні станційного
вузлу розглядалося два варіанти – підземний (передбачав захист від нападу з повітря) і відкритий.
На планісхемі майданчику ГЕС позначені споруди, запроектовані згідно відкритому варіанту
компонування.
Світлокопія; 1:500; 395х562 мм
1679. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Об щая схе ма сооруж ен и й. Г ен п лан сооруже н и й
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 23, арк. 67, 1948 р.
План входить до проектного завдання ТереблеРіцької ГЕС, складеного працівниками Львівської
комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н
гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх
найбільшого зближення. Проектом передбачалася побудова греблі і водозабору на р. Теребля, ст. на р.
Ріка поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є генеральним планом
споруд ст., розробленим після вибору варіантів його складових.
Світлокопія; 1:5 000; 1147х560 мм
1680. Геолог и чес кая карт а го лов. узла об ъе кт а
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 1, 1949 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Рн гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх
найбільшого зближення. Карта знайомить із геологічним складом території голов. вузл у ст. поблизу
с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Укладач карти геолог Л. Б. Іванова.
Ватманський папір, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 308х425 мм

1681. Гео мор фо лог иче ска я ка рт а голов. уз ла объе кт а
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 31, арк. 2, 1 949 р.
Карта входить до пакету первісної геологічної документації техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Рн гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиса у місці їх
найбільшого зближення. Карта знайомить із геологічною побудовою території голов. вузлу ст.,
розташованого поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл.
Ватманський папір, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 320х432 мм
1682. Ст рой мат е р иал ы. М ест орожд ен ие ст роит е ль ного ка м ня у с. Н. Б ыст р ы й. П ла н располо же н ия вы работ ок и конт ура подс чет а
запасов
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 48, арк. 3, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту ТереблеРіцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
сировину місцевих родовищ. Документ є геологічною картою території родовища каміння, розташованого
поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 305х288 мм
1683. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. По ст оян н ы й посе лок
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 63, арк. 59, 1950 р.
План входить до каталогу координат теодолітних точок на ділянці сща персоналу Теребле Ріцької ГЕС
для техн. проекту цієї ГЕС. Документ складено працівниками Львівської комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Будівництво
житлового сща для робітників ГЕС запроектовано поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну
Закарпатської обл. Документ є топографічним планом майданчику, відведеного для будівництва сща.
Світлокопія; 1:500; 545х600 мм, 540х598 мм, 547х600 мм, 550х600 мм, 560х600 мм
1684. П лан т е рр ит ор и и пост оя нно го посе л ка
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 90, арк. 51, 1950 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС. Документ був
складений працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Проектом передбачалася побудова житлового сща для робітників
ГЕС поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є схематичним планом
майданчику, відведеного для будівництва сща.
Світлокопія; 1:2 000; 162х287 мм
1685. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. П рот и воопо лзне в ые ме ро пр ият ия. П лан о по лзне вого участ ка
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 160, арк. 79, 1953 р.
План входить до матеріалів геологічної зйомки для техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Гідроелектростанція
розташована в Українських Карпатах, в зоні частих зсувів ґрунту. Документ є планом май данчику ГЕС
поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл., на якому позначено ділянки з високою
вірогідністю виникнення зсувів, а також запроектовані на неї протизсувні споруди.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:500; 1272х570 мм
1686. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. П ла н водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 160, арк. 259, 1955 р.
План входить до матеріалів геологічної зйомки для техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). ГЕС розташована поблизу
с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є планом вдсх ГЕС, запроектованого
для регулювання стоку р. Теребля.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 770х406 мм
1687. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. В ы нос ная до рога. Схе ма т иче ск и й пла н в райо не водо пр ие м н и ка
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 51, арк. 6, 1954 р.
План входить до звіту про вивченя інженерно геологічних умов правобережного схилу долини р. Теребля
в рні водоприймача ТереблеРіцької ГЕС для техн. проекту ГЕС. Звіт складено працівниками Львівської
комплексної
проектновишукувальної
партії
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроенергопроект. ГЕС розташована поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл.
Документ є схематичним планом майданчику водоприймача ГЕС із позначенням автодороги до об’єкту. У
складанні документа брали участь ГІП Г. А. Василевський, технічний керівник інж. групи інж.
геології К. П. Терещенко.
Світлокопія; 1:500; 1210х568 мм
1688. Схе ма рас поло же ни я ист оч н ико в подзе м н ых вод и г и дро геолог и чес к их с кваж и н на участ ке р и кс кого с к лона
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 174, арк. 29, 1958 р.
План входить до матеріалів геологічного вивчення Ріцького схилу техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Після введення
ГЕС в експлуатацію у зв’язку зі збільшенням підпору ґрунту виявилися нові підземні джерела, води
яких підтоплювали територію ГЕС. На плані майданчику ГЕС поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну
Закарпатської обл. позначені ці джерела підземних вод.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 457х520 мм

1689. Голов но й узел. Г ен п лан
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 252, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Р н гідроспоруд ГЕС
знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка – правих приток р. Тиси у місці їх найбільшого
зближення. Документ є генеральним планом голов . вузлу ГЕС поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну
Закарпатської обл.
Калька, туш; 1:1 000; 583х417 мм
1690. Голов но й узел. Г ен п лан
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 303, арк. 3, 1949 р.
План входить до техн. проекту Теребля Рікської ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. Гідроелектростанція
розташована поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є генеральним
планом голов. вузлу ГЕС.
Калька, туш, олівець; 1:500; 1192х820 мм
1691. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. На по рно -ст а н цио н н ы й узел. Ка рт а хи м из ма подзе м н ых вод Р и кс кого с кло на
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 578, арк. 1, 1959 р.
План входить до матеріалів геологічного вивчення Ріцського схилу для техн. проекту ТереблеРіцької
ГЕС, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Після
введення ГЕС в експлуатацію у зв’язку зі збільшенням підпору ґрунту виявилися нові підземні
джерела, води яких підтоплювали територію ст. На плані майданчику ГЕС поблизу с. Нижній Бистрий
Хустського рну Закарпатської обл. позначені ці джерела підземних вод, а також надано відомості
щодо їх хімічного складу.
Калька, туш; 1:1 000; 910х330 мм
1692. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ст ан ц ион н ы й узе л. Ге н пла н соору же н ий ст а н цио н но й п ло щадк и
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 1147, арк. 1, 1953 р.
План входить до робочого проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. ГЕС розташована
поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є генеральним планом
майданчику ст.
Калька, туш, олівець; 1:200; 1500х656 мм
1693. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ге н пла н ст ан ц ио нно го узла. Пла н иров ка и благоуст ройст во ст ан ц ион но й п ло щадк и
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 1274, арк. 1, 1955 р.
План входить до робочого проекту Теребле Ріцької ГЕС, складеного працівниками Львівської комплексної
проектновишукувальної партії Українського відділення тресту Гідроенергопроект. ГЕС розташована
поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Документ є генеральним планом
майданчику ст., на якому позначені елементи благоустрою і озеленення території.
Калька, туш, олівець; 1:200; 1980х690 мм
1694. Геолого - л ит олог ич ес кая карт а Т ереб л ин с ко го водохра ни л и ща (с эле м ент а м и гео мо р фоло ги и)
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1730, арк. 84, 1948 р.
Карта входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектновишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є геологолітологічною картою вдсх ГЕС на р.
Теребля, розташованого поблизу с. Нижній Бистрий Хустського рну Закарпатської обл. Карту складено
за матеріалами геологічних зйомок 1946–1947 рр. геологів Д. І. Гофштейна і К. П. Терещенко.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:50 000; 1300х570 мм
1695. Об щ и й ге н пла н Тер ебля-Р и кс ко й Г Э С
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1733, арк. 3, 1949 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є генеральним планом майданчику ГЕС, розташованого поблизу с. Нижній Бистрий Хустського
рну Закарпатської обл.
Світлокопія, туш, акварель; 1:5 000; 1100х610 мм
1696. Те ребл я-Р ик ска я Г ЭС. Ге н пла н ст ан ц ио нно го узла
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1733, арк. 4, 1949 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків).
Рн гідроспоруд ГЕС знаходиться у міжріччі р. Теребля і р. Ріка, поблизу с. Нижній Бистрий
Хустського рну Закарпатської обл. Документ є генеральним пла ном майданчику ГЕС.
Світлокопія, туш, акварель; 1:500; 610х590 мм
1697. П лан рас поло же ни я ка рье ров пес ча ни ков и мест вз ят ия п роб на пет ро гра ф и че ки й а нал из
Ф. Р3, к. 1161, оп. 20/2, од. зб. 1729, арк. 40, 1948 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту ТереблеРіцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є планом рну гідроспоруд поблизу с. Нижній Бистрий
Хустського рну Закарпатської обл., на якому позначені родовища пісків, сировину яких планувалося
використати для будівництва ГЕС.
Світлокопія; 1:25 000; 430х610 мм

П ац ка н ьо во, с. М ук ач івсько го р -н у Зак арп ат сько ї обл .
1698. Совхоз “Чер вона Зі р ка” У жго родско го ра йона За ка р пат с ко й област и. П ла н зе мле по льзова ни я
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 18, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Пацканьово Мукачівського
рну Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 510х655 мм

Пр от и вен ь, с. Ху ст ськ о го р- ну За кар п ат ськ ої о бл.
1699. Ст рой мат е р иал ы. М - н ие ст ро ит . кам н я у с. Прот иве нь. Г еолог и чес кая карт а с по казан ие м рас по ложе н ия в ы работ ок
Ф. Р3, к. 1161, оп. 9, од. зб. 48, арк. 2, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування техн. проекту Теребле Ріцької ГЕС,
складеного працівниками Львівської комплексної проектно вишукувальної партії Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Для будівництва нового об’єкту планувалося використати
сировину місцевих родовищ. Документ є геологічною картою території родовища каміння, розташованого
поблизу с. Противень Хустського рну Закарпатської обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 288х289 мм

Р ак о ши но, с. М ук ач івськ о го р- ну Зак ар па т сько ї об л.
1700. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ ХХІ І парт з’ї зд” села Рако ш и но Мука чі всь кого р - ну За кар пат сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 28, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з
землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Ракошино Мукачівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 900х590 мм

Ху ст, м. Зак арп ат сько ї обл .
1701. Газопро вод О ре нб ур г – Зап. го сгра н и ца СС СР. КС в Хуст е. Пла н пло щад к и К С
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб.169, арк. 1 2, 1973 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Ділянка ст. розміщується
поблизу м. Хуст Закарпатської обл. Документ є генеральним планом майданчику нового об’єкту.
Калька, туш; 1:1 000; 1180х448 мм, 1368х605 мм
1702. Сит уа цио н ная схе ма разме щ ен и я п ло щадок Хуст ско й КС маг ист рал ь ного газо провода О ре нбург – За пад ная г ран и ца С ССР
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 2, од. зб. 27, арк. 84, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Хуст Закарпатської обл. Проект розроблений працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Ділянка ст. розміщується поблизу
м. Хуст Закарпатської обл. На схематичному плані позначені межі майданчику, відведеного для нового
будівництва. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, начальник від. генеральних планів
м. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія; 1:25 000; 415х377 мм
1703. Маг ист раль н ы й газопро вод Ор енбу рг – Запад ная госгра н и ца СССР. Ко м пре ссор ная ст ан ц ия Хуст . Ген п лан и в ерт и кал ьна я
пла н иро вка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 2, од. зб. 27, арк. 85, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. поблизу м. Хуст Закарпатської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним
планом майданчику нового об’єкту. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, начальник від.
генеральних планів М. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія; 1:1 000; 610х592 мм
1704. Газопро вод О ре нбур г – Зап. го сгра н и ца СС СР. КС в Хуст е
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 103, арк. 3, 1973 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Хуст Закарпатської обл. Проект розроблено працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На схематичному плані колгоспу
ім. В. І. Леніна у Хустському рні позначені межі землекористування, а тако ж мережі трас
комунікацій поблизу майданчику, відведеного для будівництва.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 1470х860 мм

Чо півці, с. М у ка чівсько го р- н у За ка рп ат ськ ої о бл.
1705. П лан зе м ле кор ист ува н ня Бобов ища нс ько го в ин садорадгос пу Мука чі всь кого р - ну За кар пат сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 197, арк. 26, 1980 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель під споруди газопроводу на території Закарпатської обл. Документ,
розроблений
працівниками
Закарпатського
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
з

землевпорядкуванню Укрземпроект (м. Ужгород), є топографічним планом с. Чопівці Мукачівського рну
Закарпатської обл., територією якого прямувала траса запроектованого газопроводу.
Світлокопія; 1:10 000; 640х850 мм

Іван о- Ф ра нк івськ а о бл .
1706. Ива но - Ф ран ковс кая об ласт ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 155, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водн их
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою ІваноФранківської обл., яка входила до Південно Західного економічного рну країни. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 290х270 мм
1707. Схе ма адм и н ист рат ив ного и г идрогео лог и чес кого ра йо ни рова н ия т ер р ит ор и и Ива но - Фра н ковс кой об ласт и
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 7, арк. 62, 1982 р.
Карта входить до звіту про гідрогеологічні вишукування підземних джерел водопостачання компресорної
ст. Богородчани магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На карті ІваноФранківської обл.
позначені межі адміністративних районів, а також межі гідрогеологічних рнів.
Світлокопія; 1:50 000; 270х440 мм
1708. Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Ямал – Запад. Ли не й ная част ь газоп ровода. С ит уац ион н ы й пла н по
Ив.- Ф ра нко вс кой об л. к м 3824,35 – к м 3924,00
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 22, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Івано Франківській обл. У складанні документа брали
участь начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська і А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці; 1:100 000; 1260х300 мм
1709. Сист е ма маг ист ра ль н ых газоп роводов Яма л – Запад. Ли не й ная част ь газопровода. Сит уац ио нн ы й пла н по Рогат ин ско му и
Гал ича нс ко му ра йо нам к м 3821,35 – к м 3856,30
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 22, арк . 3, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Рогатинському і Галичанському рнах ІваноФранківської обл. У складанні документа брали участь начальник геологічної партії М. В. Дьяченко,
інженер А. П. Марков.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1875х295 мм
1710. Сист е ма ма ги ст рал ьн ых газопро водов Яма л – Запад. Мат е риа л ы для от вода зем ель по Рогат и нс ко му и Гал ича нс ко му райо на м
Ива но - Ф ран ковс ко й област и. Сов м е ще нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й на у част к е к м 3821,35 – к м 3856,30
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 41, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ складається зі
схематичних планів Рогатинського і Галичанського рнів Івано Франківської обл., на яких позначені
смуги тимчасового відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров,
Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1700х290 мм

Кар ти р- нів І ва но - Фр ан ківсько ї обл .
Бо горо дч ан ськи й р -н І ва но - Фр ан ківсько ї обл .
1711. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За п. гос гра н ица СС СР. Под ъездна я авт одорога в КС в Бого р одча нах. Пла н авт одорог и
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 26, арк. 81, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у смт Богородчани ІваноФранківської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
Богородчанського
рну
ІваноФранківської обл.,
на
якому
позначено
під’їзну
автодорогу
до
компресорної ст. Богородчани, запроектовану для забезпечення транспортного зв’язку між житловим
сщем і майданчиком компресорної ст., а також дорогами загальної мережі. У складанні документа
брали участь ГІП І. Іванов, начальник від. генеральних планів м. Горвиц, керівник інж. групи Є.
Гриншпун.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 582х420 мм

1712. Газопро вод О ре нбург – Западная госгра н ица ССС Р. Л и не йна я част ь газоп ровода. П ла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор и и
Богород ча нс кого р- на Ива но - фра н ковс ко й обл.
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 141, арк. 1, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Богородчанського рну Івано Франківської обл. На плані також надано відомості
щодо землекористування у рні.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1877х463 мм
1713. Геолог и чес кая карт а
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 7, арк. 57, 1982 р.
Карта входить до звіту щодо гідрогеологічних вишукувань підземних джерел водопостачання
компресорної ст. Богородчани магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є геологічною
картою території Богородчанського рну Івано Франківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 440х375 мм
1714. Геолог и чес кая карт а чет ве рт и ч н ых от лож ен и й
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 7, арк. 58, 1982 р.
Карта входить до звіту щодо гідрогеологічних вишукувань підземних джерел водопостачання
компресорної ст. Богородчани магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є геологічною
картою четвертинних відкладень території Богородчанського рну Івано Франківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 380х360 мм
1715. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а ра йона работ
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 7, арк. 59, 1982 р.
Карта входить до звіту щодо гідрогеологічних вишукувань підземних джерел водопостачання
компресорної ст. Богородчани магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого
працівниками
ВНДПІ
з
транспорту
природного
газу
ВНДПІТРАНСГАЗ
(м. Київ).
Документ
є
гідрогеологічною картою території Богородчанського рну Івано Франківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 850х490 мм
1716. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Бого родча н ы. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 189, арк. 11, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. Богородчани. Проект розроблено
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом радгоспу
“Богородчанський” у ІваноФранківській обл., на землях якого передбачалося будівництво ст.
Світлокопія; 1:5 000; 1225х420 мм

Д оли н ськ ий р- н І ван о- Фр а нк івськ ої об л.
1717. Сист е ма ма ги ст рал ьн ых газоп роводов Я мал – Запад. Ли не й ная част ь газопровода. Сит уац ио н н ы й пла н по Дол и нс кому р - ну
к м 3891,62 – км 3924,0
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 22, арк. 5, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Долинському районі Івано Франківської обл. У складанні
документа брали участь начальник геологічної партії М. В. Дьяченко, інженер А. П. Марков.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1555х295 мм
1718. Сист е ма ма г ист раль н ых газопроводов Яма л – Запад. Мат е риа л ы для от вода зем ель по До л и нс кому р -ну Ива но - Фра н ковс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3891,62 – к м 3924,0
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 41, арк. 3, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Долинського рну ІваноФранківської обл., на якому позначені смуги тимчасового відведення земель. У
складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1704х277 мм

Кал у ськ ий р- н І ван о- Фр ан к івсько ї об л.
1719. Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Я мал – Запад. Л и не й ная част ь газопро вода. Сит уа цио н н ы й пла н по Калу шс ко му р - ну
к м 3856,30 – км 3891,62
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 22, арк. 4, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Калуському районі Івано Франківської обл. У складанні
документа брали участь начальник геологічної партії М. В. Дьяченко, інженер А. П. Марков.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1816х295 мм

1720. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро вод ов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зе мел ь по Калу шс ко му р -ну Ива но - Фра н ковс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3856,30 – к м 3891,62
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 41, арк. 2, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Калуського рну ІваноФранківської обл., на якому позначені смуги тимчасового відведення земель. У
складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1720х275 мм

Р о жн ят івськи й р-н І ва но - Фр ан ківсько ї об л.
1721. Газопро вод О ре нбург – Западная госгра н ица ССС Р. Л и не йна я част ь газоп ровода. П ла н т расс ы газопровода по т ерр ит ор и и
Рожн ят овс кого р- на Ива но - фра н ковс ко й обл.
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 141, арк. 2, 1974 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Оренбург – Захід, розробленого
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом траси
газопроводу у межах Рожнятівського рну Івано Франківської обл. На плані також надано відомості щодо
землекористування у районі.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 1840х318 мм

Бо горо дч ан и, с - щ е І ва н о- Фр ан к івсько ї об л.
1722. Маг ист раль н ы й газоп ровод О ре нбург – Зап. госг ран и ца СС СР. Схе ма распо лож ен ия пло щадо к КС, ж ил посе л ка, водозабора в
п.г.т . Бо город чан ы
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 26, арк. 78, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у смт Богородчани ІваноФранківської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На плані позначені основні
будівлі і споруди майданчику ст. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, начальник від.
генеральних планів М. Горвиц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 582х420 мм
1723. Обуст ро йст во Бого родча нс кого ПХ Г. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 7, арк. 34, 1982 р.
План входить до звіту щодо гідрогеологічних вишукувань підземних джерел водопостачання компресорної
ст. Богородчани магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого працівниками
ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). На плані позначені межі ділянки,
відведеної для будівництва компресорної ст. газопроводу у смт Богородчани ІваноФранківської обл.
Світлокопія; 1:10 000; 1230х590 мм
1724. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Бого родча н ы. Г ен ера ль н ы й п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 189, арк. 12, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. у смт Богородчани ІваноФранківської обл. Проект розроблено працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ
(м. Київ). Документ є генеральним планом майданчику компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 1200х590 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів І ва но - Фр ан ківсько ї обл .
Бур ш ти н, м . Гал иц ько го р- н у І ва н о- Фр ан к івсько ї об л.
1725. Западно - У кра и нс кая ГР Э С. Г ен ера ль н ый п лан (1 ва р иант ). П лан заст ро й к и п ро мп ло щадк и и т ра нс порт ное хозя йст во
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 2, арк. 12, 1961 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Бурштинської (Західноукраїнської) ДРЕС
у Галицькому рні ІваноФранківської обл., розробленого працівниками Львівського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. Для будівництва обрано майданчик поблизу м. Бурштин на правому березі р. Гнила
Липа. Документ є одним з варіантів генерального плану промислового майданчика ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 1875х940 мм
1726. Западно - У кра и нс кая ГР Э С. Тра нс порт ное хозяй ст во. Ст а нц ия Бу ршт ы н ( М П С). Пла н
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 2, арк. 18, 1961 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Бурштинської ДРЕС Галицькому рні
ІваноФранківської обл., розробленого працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Згідно проекту примикання під’їзних шляхів до промислового майданчику ДРЕС здійснюється на ст.
Бурштин Львівської залізниці. Документ є генеральним планом ст.
Світлокопія; 1:1 000; 1100х635 мм

1727. Рыбохозя йст ве н н ые ме ро пр ият ия по водохра н ил и щу -охлад ит ел ю За пад но -У кра и нс ко й ГР Э С. 1 и 2 ва риа нт ы
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 3, арк. 175, 1961 р.
План входить до проектного завдання рибогосподарчих заходів на вдсх Бурштинської ДРЕС на р. Гнила
Липа, розробленого працівниками Українського ДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект. Серед
рибогосподарчих заходів планувалося засвоєння вдсх як об’єкта рибного промислу, а також побудова
повносистемного товарного рибного господарства для компенсації державних і колгоспних рибних
ставків, які затоплялися з утворенням вдсх. Документ є генеральним планом запроектованого вдсх із
позначенням варіантів місць розташування об’єктів риборозплідного господарства.
Світлокопія; 1:5 000; 870х560 мм
1728. Рыбохозя йст ве н н ые ме роп р ият ия по водохран ил и щу -охлад ит ел ю Западно - У кра и нс кой ГРЭ С. 1 и 2 вариа нт ы. Участ ок №2.
П лан п рудов
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 3, арк. 176, 1961 р.
План входить до проектного завдання рибогосподарчих заходів на водосховищі охолоджувачі Бурштинської
ДРЕС на р.
Гнила Липа,
розробленого
праці вниками Українського ДПІ рибного
господарства
Укргідрорибпроект. Для організації техн. водопостачання ДРЕС запроектовано вдсх охолоджувач.
Документ є планом території запроектованого вдсх із позначенням ставків, що затоплялися.
Світлокопія; 1:2 000; 790х635 мм
1729. Рыбохозя йст ве н н ые меро пр и ят и я по водохран ил и щу -охлад ит ел ю Запад но -У к раи нс ко й ГР ЭС. 1 и 1а вар иа нт ы.
Водос набжа ю щи й ка нал. П лан
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 3, арк. 177, 1961 р.
План входить до проектного завдання рибогосподарчих заходів на вдсх Бурштинської ДРЕС на р. Гнила
Липа, розробленого працівниками Українського ДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект. Документ є
планом території запроектованого вдсх із позначенням різних варіантів місць розташування
водопостачального каналу ДРЕС.
Світлокопія; 1:10 000; 760х287 мм
1730. Западно - У кра и нс кая ГР Э С. Г ен п лан. Схе ма с ит уац ион ного п лана соо руже н ий ГР Э С
Ф. Р187, к. 1330, оп. 1, од. зб. 6, арк. 4, 1961 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Бурштинської ДРЕС у Галицькому рні
ІваноФранківської обл., розробленого працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект.
Документ є планом рну промислового майданчика ДРЕС поблизу м. Бурштин на правому березі р. Гнила
Липа, на якому позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди.
Світлокопія; 1:10 000; 1870х800 мм

Д оли на , м. І ва но- Ф р ан ківськ о ї о бл .
1731. Маг ист раль н ы й газо провод Тор жо к – До л ина. Ко мп рес сор ная ст а нц и я КС – 31 До ли на. Г ен п лан
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4219, арк. 3, 1990 р.
План входить до збірки креслени ків робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом
компресорної ст. Долина, яка розміщується поблизу м. Долина ІваноФранківської обл. У складанні
документа брали участь ГІП Грібов, інженери Гребельник, Зварич, Цвилий.
Світлокопія; 1:500; 1710х597 мм
1732. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп роводов Я мал – Запад. Вар иант с переходо м чер ез Ба йдара ц ку ю губу. Ор ган изац и я
ст роит е льст ва. КС – 31. Дол и на
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4922, арк. 197, 1987 р.
План входить до розділу ТЕО будівництва системи магістральних газопроводів Ямал – Захід,
присвяченого
організації
будівництва
компресорних
ст.
Документ
розроблений
працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є
ситуаційним
планом
компресорної
ст.
Долина,
яка
розміщується
поблизу
м. Долина
ІваноФранківської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1198х600 мм

Кал у ш, м . І ван о- Фр ан к івсько ї об л.
1733. Схе ма т ехн ич ес кого водос набже н ия Калу шс кого х и ми ко - мет ал лур г иче ско го ко мб и нат а
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 58, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На схематичному плані позначена траса водопроводу, запроектованого для
техн.
водопостачання хімікометалургійного комбінату у м. Калуш ІваноФранківської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 387х286 мм

Лу ка , с. Ка лу ськ о го р- ну І ва но - Фр ан ківсько ї обл .
1734. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Я мал – Запад. От вод к с. Лу ка Калу шс кого р- на И в. Фра н ковс ко й обл. П ла н пло щад к и
ГРС и т расс ко м му ни ка ц ии к не й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 2188, арк. 2, 1987 р.
План входить до збірки креслеників робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом

газорозподільної ст. поблизу с. Лука Калуського рну ІваноФранківської обл. У складанні документа
брали участь ГІП А. Г. Руденко, інженери Чечельницький, Глінкин, Юшкевич.
Світлокопія на кальці; 1:1 000; 1540х600 мм
1735. Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Я мал – Запад. Газоп ровод -от вод к с. Лу ка Калу шс кого р-на Ив.- Ф ра нко вс кой об л.
Газорасп реде л ит ель на я ст ан ц ия. П лан п лощад к и ГР С и т расс ко м мун и ка ци й к не й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4969, арк. 42, 1990 р.
План входить до техн. звіту про інженерні вишукування проекту газопроводувідводу до с. Лука
Калузького рну ІваноФранківської обл., який складався в рамках робочого проекту системи
магістральних газопроводів Ямал – Захід. Проект розроблено працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом майданчику газорозподільної ст. поблизу
с. Лука Калуського рну ІваноФранківської обл. У складанні документа брали участь голов. інженер
експедиції Р. Н. Джичка, геолог В. Атаманчук.
Світлокопія; 1:500; 1170х570 мм

Л ьвівська об л.
1736. Льво вс кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 147, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Львівської обл., яка входила до Південно Західного економічного рну країни. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук. І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 213х290 мм
1737. Схе ма водоснаб же н ия Львов ско - Д рогоб ы чс кого п ро мра йо на
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 56, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного Ордену Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На схематичній карті позначені варіанти проходження трас водопроводу, запроектованих для
водопостачання Львівської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х290 мм

Кар ти р- нів Л ьвівськ ої о бл.
Др о го би ц ьк ий р- н Л ьвівсько ї обл .
1738. Газовы е п ро м ыс л ы – О пар ы – Да шава – У ге рс ко
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 1, арк. 41, 1947 р.
План входить до паспорту проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Магістральний газопровід призначався для транспортування природного
газу від газових родовищ Дашава і Угерсько Дрогобицького рну Львівської обл. УРСР до м. Київ. На
схематичній карті позначені основні споруди цих газових промислів (свердловини, сепаратори,
газозбірні колектори, пункти очищення, допоміжновиробничі будівлі тощо), а також зв’язки між ними.
Документ
завірений
підписами
директора
Інституту
Л. І. Штеренталя,
голов.
інженера
В. І. Городецького, голов. інженера проекту Р. Я. Печенікова.
Фото; 1:25 000; 444х164 мм

Стр ий ськ ий р- н Л ьвівсько ї об л.
1739. Газовы е п ро м ыс л ы. С ит уац ио н н ы й п ла н п ро м ыс лов Уге рс ко, Да ша ва и О пар ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 96, арк. 80, 1949 р.
План входить до технологічної частини техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств
штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Проектом передбачалося розширення і
реконструкція газових промислів Угерсько, Дашава і Опари для збільшення обсягів постачання газу до
газопроводу Дашава – Київ, траса якого подовжувалася до м. Москва. На топографічному плані
позначені запроектовані та наявні будівлі і споруди цих газових промислів. У складанні документа
брали участь начальник від. газопроводів і газопромислів А. І. Таранов, начальник сектору газових
промислів В. Торжевський, старш. інженер А. Галицян.
Світлокопія; 1:25 000; 1620х580 мм

1740. До рож ная сет ь на газоп ро м ыс лах Опа р ы и Да шава. Пла н сет и
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 20, арк. 16, 1946 р.
План входить до частини техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, присвяченій проектуванню дорожньої
мережі на газових промислах Опари і Дашава, складеної працівниками проектного бюро 5 го буд.
управління Головнафтогазопроводбуд (м. Київ). На плані позначений один з варіантів переходу
магістрального газопроводу через р. Стрий. Магістральний газопровід призначався для транспортування
природного газу від Прикарпатських газових родовищ до м. Київ. На схематичній карті позначені траса
газопроводу, газові промисли, компресорні ст., ремонтноаварійні пункти та ін. План затверджений
підписами начальника проектного бюро Левзнера, начальника експедиції Ліщинського, начальника
вишукувальної партії Феля.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 895х295 мм
1741. Газопро вод Даша ва – Кие в. Газопро м ы сл ы. У гер ск и й газосборн ы й ко лле кт ор. Пла н пе рехода шосс иро ван но й дороги Ст р ы й –
Ж ида чев
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5023, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через автодорогу Стрий – Жидачів.
Калька, туш; 1:500; 557х285 мм
1742. Газопро вод Да шава – Киев. Газо про м ыс л ы. Уг ерс к и й газосборн ы й кол ле кт ор. П ла н пе рехода через шо ссе й ную дорогу Ст р ы й
– Мед и ни ч и
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5025, арк. 7, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через автодорогу Стрий – Мединичи.
Калька, туш; 1:500; 383х287 мм
1743. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ме жп ро м ыс лов ы й газо провод О пар ы – Кохав ино. П ла н ст арор ечь я р. Ст р ы й
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5028, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані староріччя р. Стрий у Львівській обл. позначений
перехід через цю ріку міжпромислового газопроводу Опари – Кохавине.
Калька, туш; 1:500; 2496х750 мм
1744. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ме жп ро м ыс лов ы й газо провод О пар ы – Кохав ино. П ла н р. Ст р ы й
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5028, арк. 2, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і
газу
Укрдіпрогазпалпром
(м. Київ).
Документ
є
схематичним
планом
частини р. Стрий
у
Львівській обл., розташованої поблизу газового промислу Опари.
Калька, туш; 1:500; 635х305 мм
1745. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газо про м ыс л ы. П лан пе рехода ре к и и по й м ы Ст р ы й
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5029, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані р. Стрий у Львівській обл. позначене місце
запроектованого переходу газопроводу через цю ріку.
Калька, туш; 1:2 000; 840х655 мм

Хо дор івськ ий р- н Л ьвівсько ї обл .
1746. Роздольск и й сер н ы й комб и нат . Грав и й но -пе сча н ы й карье р. Геолого - лит о лог ич ес кая карт а участ ков мес т оро жде ни я и
конт у р ы подсчет а запасо в
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 137, арк. 15, 1953 р.
Карта входить до пояснювальної записки техноробочого проекту розробки гравійнопіщаного кар’єру
для будівництва Роздольського сіркового комбінату, складеного працівниками ПВБ Державного НДІ
гірничохімічної сировини ДІГХС (м. Москва). Перспективними були визнані родовища поблизу
с. Тужановці, с. Станковці, с. Поднестряне Ходорівського рну Львівської обл. У документі приведені
дані про заплановану потужність пластів корисних копалин на вказаних ділянках. У складанні
документа брали участь ГІП Бородін, керівник інж. групи Дмитрієв.
Світлокопія; 1:2 000; 800х580 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Л ьвівськ ої о бл.
Бор ин ич і, с. Жи да чівсько го р -н у Л ьвівсько ї обл .
1747. Роздольск и й се р н ы й ко мб и нат . Ге нера ль н ы й пла н Бар и нско го ка рье ра
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 227, арк. 9, 1953 р.
Карта
входить
до
пояснювальної
записки
техноробочого
проекту
розробки
Бориницького
гравійнопіщаного
кар’єру
для
будівництва
Роздольського
сіркового
комбінату,
складеного
працівниками ПВБ ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва). Документ є генеральним планом кар’єру,
який знаходився поблизу с. Бориничі Жидачівського рну Львівської обл., за 7 км на північний схід

від промислового майданчику комбінату. У складанні документа брали участь ГІП Бородін,
архітектор Антонова.
Світлокопія; 1:1 000; 720х565 мм

старш.

Бро д и, м. Л ьвівськ ої о бл.
1748. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка Брод ы. Ге нера ль н ы й п ла н
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 582, арк. 1 05, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу поблизу м. Броди
Львівської обл. створювався пункт для зливання нафти із залізничних цистерн для подальшого
перекачування її по нафтопроводу. Документ є генеральним планом майданчику ст.
Світлокопія; 1:1 000; 1200х580 мм
1749. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка Брод ы. Пе ре кач еч ная ст а н ци я в г. Б род ы. Пла н ж ел. доро ж н ых пут е й
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 583, арк. 11, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди
Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу в рні м. Броди
Львівської обл. створювався пункт для зливання нафти із залізничних цистерн для подальшого
перекачування її по нафтопроводу. Постачання нафти до м. Броди заплановано було проводити зі
східних рнів СРСР (Куйбишевської обл. і Татарської АРСР). Для забезпечення прийому маршрутів
цистерн с нафтою запроектовано розвинення залізничних шляхів на ст. Броди. Документ є планом
розвитку залізничних шляхів ст. із позначенням основних запроектованих об’єктів (прийомно передаточні колії, під’їзні колії до перекачувальної ст. тощо).
Світлокопія; 1:1 000; 1530х288 мм
1750. 2 очередь. Н е фт е провод Моз ы рь – У жгород. Уча ст ок Моз ыр ь – Б род ы. Пер ека че ч ная ст ан ц ия Б род ы. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 595, арк. 34, 1961 р.
План входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Згідно проекту перекачувальну ст. у м. Броди Львівської обл.
заплановано було збільшити для розширення резервуарного парку. Документ є ситуаційним планом
місцевості поблизу м. Броди із позначенням територій, призначених для нового будівництва.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 1090х800 мм
1751. Не фт е п ровод Мозы рь – Брод ы – Ужго род. П ло щадка Брод ы. Гене ра ль н ый пла н заст ро йк и участ ка с п ри вяз кой 32 -х к в.
жи л ых до мов в г. Б род ы по у л. Лазе н на №2 и № 4
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 686, арк. 1, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Згідно проекту на кожній з перекачувальних ст. заплановано було
побудувати по два житлових будинки на 16 квартир за типовим проектом. Документ є генеральним планом
ділянки на перехресті вул. Лазенній і вул. Дзержинського у м. Броди Львівської обл., на якому
позначені наявні і запроектовані будинки. Проект забудови ділянки, червоні лінії вулиць, прийняті
відповідно до проекту детального планування, розробленого Львівським філіалом Інституту Діпромісто.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 705х585 мм

Д а ша ва, с- щ е Ст ри йсько го р -н у Л ьвівсько ї об л.
1752. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Ге не рал ьн ы й п лан газопро м ы сла Да шава
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 16, арк. 9, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Ген. план газового промислу Дашава затвержений підписами голов.
інженера проекту М. І. Лапкіна, інженерів Торжевського, Томаса, Ямпольського.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 822х600 мм
1753. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Пла н возду шно го п ерехода ч ерез ре ку Ст р ы й. Вар иа нт
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 16, арк. 44, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані позначений один з варіантів переходу магістрального
газопроводу через р. Стрий, запроектований поблизу смт Дашава.
Світлокопія; 1:10 000; 1520х360 мм
1754. Газопро вод Да шава – Киев. Газов ые про м ы сл ы. Схе мат ич ес ки й п ла н подзе мно го пер ехода через р. Ст р ы й в 2 н ит к и от ГК
201+80 90 ГК 216+50 (вар иа нт )
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 16, арк. 48, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Магістральний газопровід призначався для транспортування природного
газу від Прикарпатських газових родовищ до м. Київ. На плані позначений один з варіантів переходу
магістрального газопроводу через р. Стрий, запроектований поблизу смт Дашава.
Світлокопія; 1:1 000; 750х295 мм

1755. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Газоп ро м ыс ловое хозя йст во. С ит уац ио н н ы й п ла н Даша в ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 17, арк. 29, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Для організації роботи газопромислових господарств Дашава і Опари
необхідно було побудувати сща для робітників цих підприємств. Документ є ситуаційним планом смт
Дашава, поблизу якого запроектовано побудувати одне з робітничих сщ. У складанні проекту брали
участь керівник будівельної групи А. В. Полуектов, ГІП М. І. Лапкін, інженери р. М. Ліспектор,
І. М. Коблєнц, С. В. Риндик.
Світлокопія; 1:5 000; 800х580 мм
1756. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ж и л-по село к газо про м ыс ла Да шава. Ге н п лан, го р изонт аль ная п лан и ров ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 17, арк. 41, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом житлового сща газового промислу
Дашава. У складанні проекту брали участь керівник будівельної групи А. В. Полуектов, ГІП
М. І. Лапкін, інженери Р. М. Ліспектор, І. М. Коблєнц, С. В. Риндик.
Світлокопія; 1:1 000; 620х604 мм
1757. Газовы е про м ы сл ы. Ст рукт у рна я карт а по к ровл е верх него газового гор изонт а гла вно й газонос но й т олщ и Да шав ско го
про м ы сла
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 96, арк. 77, 1949 р.
План входить до технологічної частини техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підпр иємств
штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На Дашавському промислі з середини
1940х роках видобувався газ для забезпечення західних та центральних районів України, а пізніше і
деякі регіони РРФСР. Головна газоносна товща Дашавського родовища складалася з двох горизонтів,
поділених між собою глинистими фаціями на окремі залежи. На плані позначені контури верхнього
газоносного горизонту. У складанні документа брали участь начальник від. газопроводів і
газопромислів А. І. Таранов, начальник сектору газових промислів В. Торжевський, старш. інженер
А. Галицян.
Світлокопія; 1:25 000; 582х423 мм
1758. Газовы е п ром ы сл ы . Ст ру кт ур ная ка рт а по кро вле н иж него газового горизо нт а глав но й газонос ной тол щ и Да шав ско го
про м ы сла
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 96, арк. 78, 1949 р.
План входить до технологічної частини техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств
штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Головна газоносна товща Дашавського
родовища складалася з двох горизонтів, поділених між собою глинистими шарами на окремі залежи. На
плані позначені контури нижнього газоносного горизонту. У складанні документа брали участь
начальник від. газопроводів і газопромислів А. І. Таранов, начальник сектору газових промислів
В. Торжевський, старш. інженер А. Галицян.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 595х420 мм
1759. Газовое м ест орожд ен ие Да шава
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 32, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування промисловості штучного рідкого палива і газу Діпрогазпром (м. Київ) інженеромгеологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
Документ є топографічним планом Дашавського газового родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 720х510 мм
1760. Газовое м ест орожд ен ие Да шава. Ст ру кт ур ная карт а по кро вл е гла вно го газового гор изо нт а
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 36, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженером геологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
План знайомить із тектонічною побудовою голов. газоносного горизонту Дашавського газового родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 790х570 мм
1761. Газовое м ест орожд ен ие Да шава. Карт а п ласт ового дав ле н ия г лав ного газового гор изонт а
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 37, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженеромгеологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
Документ містить інформацію щодо розподілу пластового тиску у головному газоносному горизонті
газового родовища Дашава у 1945 р.
Світлокопія; 1:25 000; 740х570 мм
1762. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. С ит уац ио нн ы й п лан Да шав ы

Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5050, арк. 4, 1949 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є планом майданчику газового промислу Дашава
Львівської обл. із позначенням наявних та запроектованих будівель і споруд.
Калька, туш; 1:5 000; 800х560 мм
1763. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ж и л. Посе лок газопро м ы сла Да шава. Г ен п ла н. Гор изонт а ль ная пла н иров ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5050, арк. 5, 1946 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом запроектованого на дашавському
газовому промислі Львівської обл. житлового сща працівників.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 570х575 мм
1764. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Трасса Л Э П 6 кв Г КС – Да шава
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5052, арк. 1, 1946 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані позначена траса електромереж, запроектована для
енергопостачання дашавського газового промислу.
Калька, туш; 1:25 000; 630х580 мм

Д еми дів, с. Ж ид ач івськ о го р- ну Л ьвівськ ої о бл.
1765. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Д нест р
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 24, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річного управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу с. Демідів Жидачівського рну Львівської обл., із позначенням запроектованого переходу
газопроводу через р. Дністер.
Світлокопія, олівець; б. м-бу; 850х580 мм
1766. Газопро вод Да шава – Ки ев. Пе реход че рез р. Д не ст р. Пла н бе регоу кр еп ит е ль н ых работ и регу ля ц ион н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 740, арк. 18, 1948 р.
План входить до розрахунково пояснювальної записки щодо берегоукріплювальних і регуляційних споруд
переходу р. Дністер магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеної працівниками Українського
філ. Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпром (м. Київ). Документ є топографічним планом місцевості поблизу
с. Демідів
Жидачівського рну Львівської обл., із позначенням переходу газопроводу через р. Дністер та його
регуляційних споруд.
Світлокопія; 1:2 000; 930х496 мм

Д обр от вір, с- щ е Ка м’ янк а- Бу з ьк о го р- ну Л ьвівсько ї об л.
1767. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Ге н пла н ( Доброт во рс ки й ва р иант )
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 194, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками Львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Електростанцію запроектовано для
забезпечення
електроенергією
трьох
районів
ЛьвівськоВолинського
вугіл.
родовища
(ВолодимироВолинського, Сокальського і Межирічанського). Для нового будівництва розглядалося
чотири майданчики. Документ є генеральним планом одного з них – у с. Добротвір Кам’янкаБузького
рну Львівської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 1100х635 мм
1768. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Пла н же л. дор. пут е й ( Доброт ворс к и й ва риа нт )
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 197, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками
Львівського
відділення
ВДПІ Теплоелектропроект. Для нового будівництва розглядалося чотири майданчики. Документ є
генеральним планом одного з них – у с. Добротвір Кам’янкаБузького рну Львівської обл. Також на
плані
позначено
залізничні
шляхи,
якими
заплановано
доставку
палива
на ДРЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 1210х610 мм
1769. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Схе ма ге н пла на ж и л посе лка ГР ЭС
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 201, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є генеральним планом
житлового сща для персоналу нового об’єкту поблизу с. Добротвір Кам’янкаБузького
рну
Львівської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 945х570 мм

1770. Доброт во рс кая Г Р ЭС. I I очер едь. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 6, арк. 20, 1955 р.
План входить до проектного завдання другої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Згідно проекту потужність ДРЄС повинна
була збільшитися з 50 тис. кВт до 350 тис. кВт за рахунок установки додаткових турбогенераторів і
котлів високого тиску. Відповідно майданчики ДРЕС і робочого сща розширювалися. Документ є планом
рну об’єкту із позначенням його основних будівель і споруд, а також автомобільних і залізничних
шляхів.
Світлокопія; 1:5 000; 1198х805 мм
1771. Доброт во рс кая Г Р ЭС. I I очер едь. Схе ма от вода зе мел ь
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 6, арк. 24, 1955 р.
План входить до проектного завдання другої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Згідно проекту потужність ДРЄС повинна
була збільшитися з 50 тис. кВт до 350 тис. кВт за рахунок установки додаткових турбогенераторів і
котлів високого тиску. Майданчики ДРЕС і робочого сща розширювалися. Крім того, виникала
необхідність у спорудженні ставка охолоджувача на р. Західний Буг. Документ є планом рну об’єкту із
позначенням меж майданчику ДРЕС.
Світлокопія; 1:5 000; 722х410 мм
1772. Доброт во рс кая Г Р ЭС. I I очер едь. Т ехводос набже н ие. Обзор н ы й п ла н ра йона ст р -ва Г РЭ С и соору же ни й т ехводос набже н ия
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 10, арк. 72, 1955 р.
План входить до проектного завдання другої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Згідно проекту потужність ДРЄС повинна
була збільшитися з 50 тис. кВт до 350 тис. кВт. Відповідно, зростали потреби у технічному
водопостачанні об’єкту. Єдиним джерелом для водопостачання служила р. Західний Буг, прямого потоку
вод якого не вистачало у окремі періоди року. Для стабільного забезпечення ДРЕС водою незалежно від
сезону було вирішено прийняти оборотну схему техн. водопостачання і утворити ставок охолоджувач.
Водопідйомну греблю ставка заплановано було побудувати поблизу сел. Добротвір Львівської обл.
Документ є планом рну об’єкту із позначенням наявних і запланованих до будівництва бу дівель і
споруд.
Світлокопія; 1:25 000; 806х570 мм
1773. Доброт во рс кая Г Р ЭС. Г ен п лан
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 17, арк. 19, 1958 р.
План входить до проектного завдання третьої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Проектом передбачалося перенесення
золовідвалу і майданчику очисних споруд. Документ є планом промислового майданчику об’єкту із
позначенням наявних, запланованих до будівництва або реконструкції будівель і споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 700х410 мм
1774. Доброт во рс кая Г Р ЭС. С ит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 17, арк. 21, 1958 р.
План
входить
до
проектного
завдання
третьої
черги
будівництва
Добротворської
ДРЕС
ЛьвівськоВолинського кам’яно вугіл. рну, розробленого працівниками львівського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. Проектом передбачалося перенесення золовідвалу і майданчику очисних споруд.
Документ є ситуаційним планом промислового майданчику об’єкту із позначенням наявних будівель і
споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 1190х830 мм

Коз ьо ва , с. Ск ол івсько го р -н у Л ьвівсько ї об л.
1775. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка Козе во. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 582, арк. 108, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального наф топроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу поблизу с. Козьова
Сколівського рну Львівської обл. створювався пункт для зливання нафти із залізничних цистерн для
подальшого перекачування її по нафтопроводу. Документ є генеральним планом майданчику ст.
Світлокопія; 1:1 000; 1010х584 мм
1776. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка Козе во. Под ъезд ная а вт одорога
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 685, арк. 1, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу поблизу с. Козьова
Сколівського рну Львівської обл. створювався пункт для зливання нафти із залізничних цистерн для
подальшого перекачування її по нафтопроводу. Для зв’язку майданчику із залізничною станцією і
районним центром передбачено будівництво під’їзної автодороги від цього майданчику. Документ є
генеральним планом майданчику ст. із позначенням нової автодороги. План доповнено кресленнями
прокольного і поперечного профілю автодороги і таблицею обсягів робіт.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:1 000; 1480х300 мм

Кут и, с. Стри й ськ о го р- ну Л ьвівськ ої о бл.
1777. Газопро вод Да шава – Киев. Газовые про м ы сл ы. Пе реход че рез р. Ст р ы й. П ла н берегоу кр еп ит е ль н ых работ и регуля ц ио нн ы х
сооруже н ий
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 738, арк. 13, 1948 р.
План входить до розрахунково пояснювальної записки щодо берегоукріплювальних і регуляційних споруд
переходу р. Стрий магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеної працівниками Українського
філ. Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпром (м. Київ). Документ є топографічним планом місцевості поблизу с. Кути Стрийського
рну Львівської обл., із позначенням переходу газопроводу через р. Стрий та його регуляційних
споруд.
Світлокопія; 1:2 000; 970х654 мм

Л ьвів, м.
1778. Фабр и ка ко фе-на п ит ко в в г. Льво ве. Про м п ло щадка. Г ен ера ль н ы й п ла н с на нес ен ие м ко м му н ика ц и й
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 150, арк. 137, 1965 р.
План входить до проектного завдання фабрики з виробництва кавових напоїв у м. Львів, розробленого
Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Для будівництва
фабрики відведено ділянку по вул. Білогорській. Документ є генеральним планом майданчику фабрики,
на якому позначено запроектовані будівлі та споруди підприємства, а також місця підключення нового
об’єкту до ліній теплопостачання, водопостачання і каналізації.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 1000х402 мм
1779. Льво вс ки й ст е к лозавод №2. Топо гра ф ич ес ки й п лан пес ча ного ка рье ра
Ф. Р164, к. 1262, оп. 1, од. зб. 1, арк. 12, 1960 р.
План входить до звіту про топографічні роботи на піщаному кар’єрі Львівського склозаводу №2,
проведені
працівниками
Проектноконструкторського
технологічного
Інституту
Ради
народного
господарства Львівського економічного адміністративного рну (м. Львів). Вишукування проводилися з
метою визначення запасів технологічного піску. Кар’єр знаходився на східній окраїні м. Львів
поблизу ст. Підзамче Львівської залізниці і обмежений вул. Цвинтарною і Мусоргського. Документ є
топографічним планом ділянки кар’єру та прилеглої території.
Світлокопія; 1:500; 800х1080 мм
1780. Льво вс ки й завод мот овело си педо в. Про м пло щад ка. Ге не раль н ы й пла н. Го р изонт ал ьна я и верт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р164, к. 1264, оп. 1, од. зб. 2, арк. 15, 1967 р.
План входить до проектного завдання реконструкції Львівського заводу мотовелосипедів, розробленого
у Державному Інституті з проектування заводів с. г. машинобудування Діпросільмаш (м. Київ).
Промисловий майданчик заводу розташований по вул. 1го Травня №174 (Городецькій) у м. Львів. На
плані показані наявні, запроектовані до будівництва, реконструкції або знесення будівлі комплексу
заводу. Крім того, позначені комунікаційні мережі, і вказані особливості дор. покриття цього
майданчику. У складанні документа брали участь ГІП Б. Азаров, голов. спеціаліст м. Глікман,
інженери C. Дубровська, Є. Осауленко.
Світлокопія; 1:500; 1420х680 мм
1781. Льві всь к и й завод “М ет ал”. То пог ра фі ч ни й пла н т рас и ді ля н к и
Ф. Р164, к. 1264, оп. 1, од. зб. 30, арк. 1 5, б/д
План входить до робочого проекту реконструкції заводу “Метал”, розробленого працівниками ПКТІ
Львівського раднаргоспу (м. Львів). Завод розміщується на вул. Городецькій у м. Львів. Документ є
топографічним планом частини міста в рні заводського комплексу. У складанні документа брали участь
начальник вишукувальної партії К. А. Чередниченко, інженер Є.Г. Юничман.
Калька, туш; 1:500; 565х588 мм, 580х600 мм, 575х610 мм, 580х603 мм, 580х600 мм
1782. Льві всь к и й завод мот ове лос и педі в. То пог ра фі чн и й пл а н ді ля н ки заводу
Ф. Р164, к. 1264, оп. 1, од. зб. 31, арк. 1 4, 1962 р.
План входить до робочого проекту реконструкції Львівського заводу мотовелосипедів, розробленого у
Державному Інституті з проектування заводів с. г. машинобудування Діпросільмаш (м. Київ).
Промисловий майданчик заводу розташований по вул. 1 го Травня (Городецькій) №174 у м. Львів. На
топографічному плані показані будівлі і споруди, а також комунікаційні мережі території рну
комплексу заводу. У складанні документа брали участь начальник технічних вишукувань і трансп. Н. М.
Стариковський, інженери Г. А. Грабар.
Калька, туш; 1:500; 612х585 мм, 562х655 мм, 590х605 мм, 582х585 мм
1783. Льво вс ки й завод мот овело си педо в. Изы ска н ия же лезно й дорог и. П лан у част ка же лезнодо рож ного пут и
Ф. Р164, к. 1264, оп. 1, од. зб. 32, арк. 1 2, 1962 р.
План входить до робочого проекту реконструкції Львівського заводу мотовелосипедів, розробленого у
Державному Інституті з проектування заводів с. г. машинобудування Діпросільмаш (м. Київ). На
схематичному плані показані наявні, запроектовані до будівництва або реконструкції залізничні шляхи
поблизу комплексу заводу. У складанні документа брали участь ГІП Лобачевський, інженери
Н. Ф. Глаголєв, М. А. Булгаков.
Калька, туш; 1:500; 805х590 мм, 1160х615 мм
1784. В ы коп и ров ка из г ен п лана Л ВЗ
Ф. Р164, к. 1264, оп. 1, од. зб. 34, арк. 1, 1961 р.
План входить до робочого проекту реконструкції Львівського заводу мотовелосипедів, розробленого у
Державному Інституті з проектування заводів с. г. машинобудування Діпросільмаш (м. Київ ). На
схематичному плані показані наявні, запроектовані до будівництва, реконструкції або знесенню

будівлі комплексу заводу. У складанні
Н. Ф. Глаголєв, М. А. Булгаков.
Світлокопія, чорнило; б. м-бу; 720х590 мм

документа

брали

участь

ГІП

Лобачевський,

інженери

М ежир іч ч я, с. Сок ал ьськ о го р- ну Л ьвівськ ої о бл.
1785. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Ге н пла н ( Ме жер ече нс к и й вар иа нт А)
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 195, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва До бротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками Львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. ДРЕС проектувалася для забезпечення
електроенергією трьох районів ЛьвівськоВолинського вугіл. родовища (ВолодимироВолинського,
Сокальського і Межиріченського). Для нового будівництва розглядалося чотири майданчики. Документ є
генеральним планом одного з них – у с. Межиріччя Сокальського рну Львівської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 1690х690 мм
1786. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Ге н пла н ( Ме жер ече нс к и й в ар иа нт Б)
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 196, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для нового будівництва розглядалося
чотири майданчики. Документ є генеральним планом одного з них – у с. Межиріччя Сокальського рну
Львівської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 1530х600 мм
1787. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Пла н же л. дор. пут е й ( Меж и реч ен ск и й ва риа нт А)
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 198, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Для нового будівництва розглядалося
чотири майданчики. Документ є генеральним планом одного з них – у с. Межиріччя Сокальського рну
Львівської обл. Також на плані позначено залізничні шляхи, якими заплановано доставку палива на
ДРЕС.
Світлокопія; 1:1 000; 3230х677 мм
1788. ГР ЭС Льво вс ко -Во л ы нс кого кам ен ноуго ль ного ра йо на. Схе ма ге н пла на ж и л посе лка ГР ЭС
Ф. Р187, к. 1329, оп. 1, од. зб. 1, арк. 202, 1950 р.
План входить до проектного завдання першої черги будівництва Добротвірської ДРЕС, розробленого
працівниками львівського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є генеральним планом
житлового сща для персоналу нового об’єкту у с. Межиріччя Сокальського рну Львівської обл.
Світлокопія; 1:10 000; 845х570 мм

Н о ви й Р озд іл , м. М и ко ла ївськ о го р-н у м. Л ьвівськ ої о бл.
1789. Посе ло к Нов ы й Раздол. Ре ко нст ру к ц ия хл ебопе ка р н и. Г ен п лан. Ве рт и ка ль ная пла н иров ка и авт одорог и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 208, арк. 47, 1961 р.
План входить до робочих креслеників реконструкції хлібпекарні Роздольського сірчаного комбінату у
м. Новий
Розділ
Миколаівського
рну
Львівської обл.,
розробленого
Харківським
відділенням
республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом пекарні із
позначеннями наявних, запроектованих будівель і споруд підприємства.
Світлокопія; 1:500; 980х420 мм
1790. Схе ма осно вн ых э ле ме нт ов рел ье фа ра йо на Роздольс кого мест о рожде н ия с ер ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 2, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. Карта знайомить з особливостями рельєфу рну сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ
Миколаївського рну Львівської обл.
Світлокопія; 1:200 000; 510х297 мм
1791. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Карт а мо щ ност и а лл ю виа ль ного водо нос ного гор изонт а
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 4, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. На карті приведені дані щодо потужності алювіального водоносного горизонту рну
сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. У складанні
документа брали участь П. В. Цюрупа, В. Ф. Захаров.
Світлокопія, кольорові олівці, олівець, туш; 1:5 000; 558х565 мм
1792. Роздольско е м ест оро жд ен ие сер ы. Карт а мо щ ност и водоу пор н ых г л и н в кров ле извест ня кового водонос ного го р изонт а
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 5, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. На карті приведені дані щодо потужності водотривких глин у вапняковому водоносному
горизонті в районі сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. У
складанні документа брали участь П.В. Цюрупа, В.Ф. Захаров.
Світлокопія, кольорові олівці, олівець, туш; 1:5 000; 550х885 мм

1793. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Карт а кров л и извест ня кового водо нос ного го ризо нт а
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 6, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. На карті приведені дані щодо особливостей вапнякового водоносного горизонту в районі
сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. У складанні
документа брали участь П.В. Цюрупа, В.О. Міщенко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 455х890 мм
1794. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Схе ма изол ин и й мо щно ст и извест ня кового гор изонт а
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 7, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. На карті приведені дані щодо розташування вапнякового водоносного горизонту в районі
сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. У складанні
документа брали участь П.В. Цюрупа, О.С. Соколов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 455х1036 мм
1795. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Карт а г ид рогеоло ги че ск их ус лов ий м ест орожд ен ия
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 3, арк. 8, 1952 р.
Карта входить до звіту про геологорозвідувальні роботи на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками
Роздольської
гірничорозвідувальної
експедиції
Державного
Союзного
геологорозвідувального тресту Союзгеохімрозвідка для проектного завдання Роздольського сірчаного
комбінату. Карта знайомить з гідрогеологічними особливостями рну сірчаного родовища поблизу
м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Укладач карти керівник гідрогеологічних робіт
П.В. Цюрупа.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 560х980 мм
1796. Карт а г идро изопь ез по сост оя н и ю на 1 фе вра ля 1959 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 10, арк. 3, 1952 р.
Карта входить до матеріалів вишукувальних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками проектної контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання
Роздольського сірчаного комбінату. Карта знайомить із розташуванням водоносних горизонтів рну
сірчаного родовища поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. У складанні
документа брали участь ГІП Воробйов, голов. спеціаліст Гуркін, керівник інж. групи Шапкіна.
Світлокопія; 1:5 000; 607х790 мм
1797. Карт а факт и чес кого мат ер иала Роздол ьс кого м-н и я сер ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 10, арк. 4, 1952 р.
Карта входить до матеріалів вишукувальних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками проектної контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання
Роздольського сірчаного комбінату. Карта знайомить із особливостями гідрології території родовища,
розташованого поблизу м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл., місцями розташування
свердловин для досліджень, окремими результатами вишукувань (вимірювання витрат води на різних
створах ділянок). У складанні документа брали участь ГІП Воробйов, голов. спеціаліст Гуркін,
керівник інж. групи Шапкіна.
Світлокопія; 1:5 000; 720х1140 мм
1798. Роздольск и й серн ы й ко мби нат . Схе мат иче ск и й пла н рас поло же ни я г идро мет ри чес ко й сет и в райо не Роздольско го
мест о рожде н ия
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 15, арк. 91, 1952 р.
Карта входить до матеріалів вишукувальних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками Державного НДІ гірничохімічної сировини ДІГХС (м. Москва) для проектного завдання
сірчаного комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. На плані позначені
елементи гідрометричної мережі на території поблизу родовища. У складанні документа брали участь
ГІП Воробйов, голов. спеціаліст Гуркін, керівник інж. групи Шапкіна.
Світлокопія; 1:5 000; 655х355 мм
1799. П рое кт осуше н ия Роздол ьс кого мест оро жде ни я. Пла н го р н ых работ с п рое кт и ру е м ы м и ме роп р ият ия м и по осу ше н и ю
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 1, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Документ знайомить із видами дренажних пристроїв,
запланованих на території родовища. План доповнює таблиця основних обсягів робіт з осушення. У
складанні документа брали участь проектувальники Андрієвська, Колесніков, Жарков, Желтов, ГІП
Залеський.
Світлокопія; 1:5 000; 782х777 мм
1800. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а чет в ерт ич н ых от ло же н ий Роздо льс кого мест оро жде н ия се р ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 2, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Карта знайомить із гідрогеологією четвертинних

відкладень на території родовища. Карта складена на основі матеріалів Роздольської гірничорудної
експедиції тресту “Головгеохімрозвідка”.
Світлокопія; 1:10 000; 785х772 мм
1801. Карт а водонос ност и извест ня кового го р изонт а Роздольс кого мест о рожде н ия с ер ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 3, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Карта знайомить із гідрогеологією вапнякового горизонту
на території родовища. Карта складена на основі матеріалів Роздольської гірничорудної експедиції
тресту “Головгеохімрозвідка”.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 778х777 мм
1802. Карт а водонос ност и ни ж него т орт о на Роздольс кого мест о рожде н ия се р ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 4, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Карта знайомить із гідрогеологією нижнього тортону
(рівень середнього і верхнього міоцену) на території родовища.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 776х770 мм
1803. П рое кт осуше н ия Роздол ьс кого мест оро жде ни я се р ы. Ка рт а обводне н ност и изве ст н яко в на 1/ I Х – 1957 года
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 5, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Карта знайомить із гідрогеологією вапнякових відкладень
на території родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Е. В. Олизаревич, керівник
інж. групи К. М. Сіміс, ГІП Залеський.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 645х816 мм
1804. П рое кт осуше н ия Роздол ьс кого мест оро жде ни я. Пла н прое кт ируе м ых м еро пр и ят и й по осуш ен и ю чет ве рт и ч н ых от лож ен и й
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 19, арк. 6, 1959 р.
План входить до проекту осушення Роздольського родовища сірки, складеного працівниками проектної
контори тресту Союзшахтоосушення (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату у м. Новий
Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Документ знайомить із видами дренажних пристроїв,
запланованих для осушення четвертинних відкладень на території родовища. План доповнює таблиця
основних обсягів робіт з
осушення. У
складанні документа брали участь проектувальники
К. С. Колесніков, Г. К. Жарков, ГІП Залеський.
Світлокопія; 1:5 000; 755х1010 мм
1805. Роздольско е м ест оро жден ие. Карт а мо щно ст и и г и псо мет р и и подош в ы мяго й в ск р ы ш и
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 2, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерногеологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приведені дані щодо
потужності м’якої викриши території родовища. У складанні документа брали участь керівник теми
А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 575х795 мм
1806. Роздольско е м ест оро жден ие. Карт а мо щно ст и и г и псо мет р и и подош в ы чет верт и чн ых от ложе н и й
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 3, 1957 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приведені дані щодо
потужності четвертинних відкладень території родовища. У складанні документа брали участь керівник
теми А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 742х996 мм
1807. Роздольско е м ест оро жден ие. Карт а мо щно ст и и г и псо мет р и и подош в ы г ли н ист о й т ол щи верх не го т орт она
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 4, 1957 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приве дені дані щодо
потужності відкладень верхнього тортону території родовища. У складанні документа брали участь
керівник теми А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 720х996 мм
1808. Роздольско е м ест орожд ен ие сер ы. Ка рт а расп рост ра не н ия гл ин ист ых сла нце в, мер ге ле й, пе сча н ико в и пес ков в гли н ист о й
т олще верх не го т орт она
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 5, 1957 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні

властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приведені дані щодо
потужності відкладень верхнього тортону території родовища. У складанні документа брали участь
керівник теми А.С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 742х1110 мм
1809. Карт а л ит олог и чес кого сост ава чет ве рт и ч н ых пород
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 6, 1957 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. Карта знайомить із літологічним
складом четвертинних порід території родовища. У складанні документа брали участь керівник теми
А.С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія; 1:5 000; 835х937 мм
1810. Роздольско е сер ное мест о рожде н ие. Карт а гидро изог пс чет в ерт ич ного водонос ного гор изонт а на це нт ра ль но м участ ке на 1/І Х 5 8 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 8, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. Карта знайомить із особливостями
гідрології четвертинних порід території родовища. У складанні документа брали участь керівник теми
А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія; 1:5 000; 547х620 мм
1811. Роздольско е серное мест оро жде ни е. Карт а глуб ин залега н ия вод ы чет верт и чно го горизонт а на це нт рал ьно м участ ке на 1/І Х -58
г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 9, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. Карта знайомить із особливостями
гідрології четвертинних порід території родовища. У складанні документа брали участь керівник теми
А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівц; 1:5 000; 560х670 мм
1812. Роздольско е сер ное ме ст орожде н ие. Карт а обводн ен ност и се ронос н ых изве ст ня ков на 1/ І Х -58 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 11, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Люберці Московської обл.) для проектного завдання
сірчаного комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися
інженерногеологічні властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. Карта знайомить із
особливостями гідрології вапнякових відкладень території родовища. У складанні документа брали
участь керівник теми А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 740х1010 мм
1813. Роздольско е сер ное ме ст орожде н ие. Карт а хи м из ма вод извест ня кового го р изонт а на 1/ І Х -58 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 12, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерногеологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерногеологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті позначені місця
розповсюдження гідрокарбонатнокальцієвих і сульфатнокальцієвих вод. У складанні документа брали
участь керівник теми А.С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 530х750 мм
1814. Роздольско е сер ное ме ст орожде н ие. Карт а ми не рал иза ци и вод извест ня ково го гор изонт а на 1/І Х -58 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 13, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерногеологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приведені дані про ступінь
мінералізації вод вапнякового горизонту ділянки родовища. У складанні документа брали участь
керівник теми А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 523х737 мм

1815. Роздольско е сер ное ме ст орожде н ие. Карт а содер жа ни я се роводорода в водах извест ня кового гор изонт а на 1/ І Х -58 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 22, арк. 13, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерногеологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах осушення і експлуатації. На карті приведені дані про рівень
вмісту сірководню вод вапнякового горизонту ділянки родовища. У складанні документа брали участь
керівник теми А. С. Гераскіна, проектувальник В. М. Кутепов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 660х864 мм
1816. Роздольско е сер ное ме ст орожде н ие. П лан рас поло же н ия в ы работ ок про йде н н ых в 1956 -1960 гг.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 1, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На плані позначені місця
розташування гірських виробок, освоєних у 1956–1960 рр. на ділянці родовища. У складанні документа
брали участь начальник від. вишукувань Ганоченко, голов. геодезист Г. Н. Бесарабов, голов. геолог
В. І. Карпенко, геолог Кирієнко.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 820х930 мм
1817. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Карт а ра сп рост ра не н ия ме рге ле й
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 2, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мергелів на ділянці родовища. У складанні документа брали участь геологи
А. С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 480х720 мм
1818. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я 1 -го прос лоя ме рге ля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 3, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прошарку на території центрального майданчику родовища. У складанні
документа брали участь геологи А. С. Гераскіна, М.І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 430х580 мм
1819. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ь н ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я І І -го прос лоя ме рг еля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 4, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прошарку на території центрального майданчику. У складанні документа
брали участь геологи А. С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 425х583 мм
1820. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я І І І -го п рос лоя ме рге ля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 5, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику. У складанні документа
брали участь А.С. Гераскіна, М.І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 440х615 мм
1821. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я І V -го прос лоя ме рге ля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 6, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерногеологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику. У складанні документа
брали участь А.С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 460х610 мм
1822. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я V - го п росло я мер гел я
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 7, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні

властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику родовища. У складанні
документа брали участь А. С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 450х615 мм
1823. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я VІ -го прос лоя ме рге ля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 8, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику родовища. У складанні
документа брали участь А.С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 450х617 мм
1824. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я VІ І -го п рос лоя мер ге ля
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 9, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для п роектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику родовища. У складанні
документа брали участь А.С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 444х618 мм
1825. Роздольско е м ест оро жден ие сер ы. Ц е нт рал ьн ы й у част ок. Карт а рас п рост ра не ни я VІ І І -го прос лоя ме рг ел я
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 25, арк. 10, 1960 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних робіт на Роздольському родовищі сірки, складеного
працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання сірчаного комбінату
у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. Фахівцями вивчалися інженерно геологічні
властивості порід родовища в умовах будівництва і експлуатації. На карті позначені межі
розповсюдження мерегелістого прослою на території центрального майданчику родовища. У складанні
документа брали участь А.С. Гераскіна, М. І. Агапова.
Світлокопія; 1:5 000; 452х610 мм
1826. Роздольск и й се р н ы й ко мб и нат . Схе мат и чес кая гор но -л ит олог и чес кая карт а
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 32, арк. 9, 1952 р.
План входить до звіту з геологорозшукувальних робіт для виявлення місцевих будівельних матеріалів,
розробленого працівниками Роздольської гірничорудної експедиції тресту Союзгеохімрозвідка для
проектного завдання сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл..
Карта знайомить із літологією ділянки родовища. У складанні документа брали участь начальник
експедиції П. В. Цюрупа, технічний керівник А. С. Звєрєв, начальник партії Захряпин.
Світлокопія; 1:50 000; 800х660 мм
1827. Роздольск и й се р н ы й ко мб и нат . П ла н рас поло ж е н ия в ы работ ок про йде н н ых в 1956 –1957 гг.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 33, арк. 60, 1957 р.
План входить до звіту з геологорозшукувальних робіт для виявлення місцевих будівельних матеріалів,
розробленого працівниками ДНДІ гірничохімічної сировини (м. Москва) для проектного завдання
сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл.. На плані позначені місця
розташування виробок, освоєних у 1956–1957 рр. на ділянці родовища. У складанні документа брали
участь начальник експедиції Г. Н. Бесарабов, старш. геолог В. І. Карпенко, В. Н. Хацинський.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 730х930 мм
1828. П лан № 1 осадоч н ых изог ип с по верх ност и се рно го м ест орожд ен и я
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 36, арк. 53, 1958 р.
План входить до звіту про геодезичні роботи зі спостережень за осадкою поверхні Роздольського
сіркового родовища у зв’язку із осушенням, складеного для проектного завдання сіркового комбінату у
м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. працівниками Львівського філ. Державного
союзного Інституту з проектування підприємств гірничохімічної промисловості Держгірхімпроект. На
плані позначені межі розповсюдження вапнякових відкладень на території родовища. У складанні
документа брали участь голов. геодезист Г. Н. Бесарабов, інженери Винницький і Коробій.
Світлокопія; 1:5 000; 570х758 мм
1829. П лан № 2 осадоч н ых изог ип с по верх ност и се рно го м ест орожд ен и я
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 36, арк. 54, 1958 р.
План входить до звіту про геодезичні роботи зі спостережень за осадкою поверхні Роздольського
сіркового родовища у зв’язку із осушенням, складеного для проектного завдання сіркового комбінату у
м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. працівниками Львівського філ. Державного
союзного Інституту з проектування підприємств гірничохімічної промисловості Держгірхімпроект. На
плані позначені межі розповсюдження вапнякових відкладень на території родовища. У складанні
документа брали участь голов. геодезист Г. Н. Бесарабов, інженери Винницький і Коробій.
Світлокопія; 1:5 000; 570х760 мм

1830. П лан Роздольс кого се р ного мест оро жде ни я по со ст оян и ю на 1 окт яб ря 1958 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 36, арк. 55, 1958 р.
План входить до звіту про геодезичні роботи зі спостережень за осадкою поверхні Роздольського
сіркового родовища у зв’язку із осушенням, складеного для проектного завдання сіркового комбінату у
м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. працівниками Львівського філ. Державного
союзного Інституту з проектування підприємств гірничохімічної промисловості Держгірхімпроект.
Документ є планом родовища. У складанні документа брали участь голов. геодезист Г. Н. Бесарабов,
інженери Турчіна і Коробій.
Світлокопія; 1:5 000; 635х947 мм
1831. Геолог и чес кая карт а о кре ст ност е й Роздоль ско го м ест орожд ен и я сер ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 43, арк. 3, 1954 р.
Карта входить до звіту про гідрогеологічні дослідження, які проводилися для організації питного
водопостачання сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. в рамках
проектного завдання вказаного об’єкту. Звіт складений працівниками Роздольської гірничорудної
експедиції тресту Союзгеохімрозвідка. Карта знайомить із особливостями геології території родовища.
Карту складено на основі геологічної карти Ю. М. Вєтрова і М. І. Вєтровой.
Світлокопія, кольорові олівці, туш; 1:25 000; 647х547 мм
1832. Роздольск и й сер н ы й ко мб и нат . Пла н рас поло же ни я участ ко в водозаборов в дол инах ру чья Г лубокого и р. Клад н иц ы
(ист оч н и к №6)
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 45, арк. 45, 1954 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні дослідження, які проводилися для організації питного
водопостачання сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. в рамках
проектного завдання вказаного об’єкту. Звіт складений працівниками Роздольської гірничорудної
експедиції тресту Союзгеохімрозвідка. На плані позначені водозабори в долині р. Колодниця і її
правого притока струм. Глибокий, води яких передбачалося використовувати як джерело для
водопостачання комбінату. У складанні документа брали участь начальник від. вишукувань Болдирев,
голов. інженер від. П. В. Цюрупа.
Світлокопія; 1:10 000; 383х467 мм
1833. Роздольск и й се р н ы й ко мб и нат . П ла н участ ка водозабора в дол и не ру чья Глубо кого
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 45, арк. 46, 1954 р.
Карта входить до звіту про гідрогеологічні дослідження, які проводилися для організації питного
водопостачання сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. в рамках
проектного завдання вказаного об’єкту. Звіт складений працівниками Роздольської гірничорудної
експедиції тресту Союзгеохімрозвідка. На плані позначений водозабір в долині струм. Глибокий (права
притока р. Колодниці), який передбачалося використовувати як джерело для водопостачання комбінату.
У складанні документа брали участь начальник від. вишукувань Болдирев і голов. інженер від.
П. В. Цюрупа.
Світлокопія; 1:1 000; 685х800 мм
1834. В ы коп и ров ка из ген п лана ж ил посе л ка Роздольско го сер ного ко мби нат а с по казан ие м геоло ги че ск их в ыработ ок и
нап рав ле н ия гео лог и чес кого разр еза
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 53, арк. 11, 1954 р.
План входить до звіту про вивчення інженерно геодезичних умов майданчику лікарні Роздольського
сіркового комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл. працівниками Державного
союзного Інституту з проектування підприємств гірничохімічної промисловості Держгірхімпроект (м.
Москва). Документ є схематичним планом лікарняного містечка комбінату із позначенням його основних
будівель (голов. корпус, амбулаторія, інфекційний корпус).
Світлокопія; б. м-бу; 324х292 мм
1835. Схе ма т опо изуче н ност и по сост оя н и ю на я н варь 1964 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 59, арк. 33, 1963 р.
План входить до
звіту про вивчення
топографогеодезичних умов майданчику
Роздольського
гірничохімічного комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну Львівської обл., складеного
працівниками
Державного
союзного
Інституту
з
проектування
підприємств
гірничохімічної
промисловості Держгірхімпроект (м. Москва). На плані приведено відомості про дати проведення та
виконавців топографічних досліджень на різних ділянках території комбінату. У складанні документа
брали участь начальник від. вишукувань Болдирев, начльник експедиції Цишевський, інженер Черненко.
Світлокопія, туш, акварель; 1:10 000; 720х668 мм
1836. Роздольск и й гор но -хи м и чес к ий ко мб и нат . Расш и ре н ие и реко нст рук ц ия до 1,5 м л. тон н сер ы в год. Севе р н ы й карь ер. П ла н
сан ит ар ной зо н ы
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 79, арк. 23, 1963 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського гірничохімічного
комбінату, складеного працівниками Львівського філ. Державного союзного Інституту з проектування
підприємств гірничохімічної промисловості Держгірхімпроект. На плані позначені межі сан. захисної
зони запроектованого Північного кар’єру комбінату, який розмістився поблизу м. Новий Розділ
Миколаївського рну Львівської обл. У складанні документа брали участь начальник від. Вусатюк,
старш. інженер Мєльницький, проектувальник Морозов.
Світлокопія; 1:10 000; 915х811 мм

1837. Расш и ре ни е и реко нст рук ц ия Роздольс кого сер ного ко мб инат а Льво вс кого совна рхоза. Свод н ы й пла н рас полож ен и я
дрена ж н ых в ыработ ок и водоот ли вн ых уст ановок по Ю ж ному и Ц ент раль но му участ кам на мо ме нт сдач и в экс п луат ац и ю
карь ера на Це нт ра ль ном у част к е
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкц ії і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Для будівництва комбінату на його
території проведено осушувальні заходи. На плані позначено дренажне обладн. південного і
центрального майданчиків Роздольського сіркового родовища. У складанні документа брали участь ГІП
Рибников, керівник інж. групи Максименко, проектувальник Пеший.
Світлокопія, кольорові олівц; 1:5 000; 800х710 мм
1838. Расш и ре ни е и реко нст рук ц ия Роздольс кого сер ного ко мб инат а Льв о вс кого совна рхоза. Свод н ы й пла н рас полож ен и я
дрена ж н ых в ы работ ок и водоот л ив н ых уст аново к по Юж но му участ ку на мо м ент о кон ча ни я ре ко нст ру к ц ии ка рье ра
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 2, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Для розширення комбінату було
вирішене провести осушувальні заходи на його території. На плані позначені дренажне обладн.
південного майданчику Роздольського сіркового родовища. У складанні документа брали участь
проектувальник Пеший, керівник інж. групи Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5 000; 820х575 мм
1839. Расш и ре ни е и ре конст рук ц ия Роздольс кого серно го ко мб инат а Львов ско го сов нархоза. П ла н располо же н ия дрена жн ы х
в ыработ ок и водоот л ив н ых уст а новок на Це нт ра ль но м участ ке
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 3, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Для розширення комбінату було
вирішене провести осушувальні заходи на його території. На плані позначені дренажне обладн.
центрального майданчику Роздольського сіркового родовища. У складанні документа брали участь
проектувальник Родіонова, керівник інж. групи Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 1120х790 мм
1840. Расш и ре ни е и ре конст рук ц ия Роздольс кого серно го ко мб инат а Львов ско го сов нархоза. П ла н располо же н ия дрена жн ы х
в ыра бот ок и водоот л ив н ых уст а новок в ка рье ре на Юж но м уча ст ке
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 4, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Для розширення комбінату було
вирішене провести осушувальні заходи на його території. На плані позначені дренажне обладн.
південного майданчику Роздольського сіркового родовища. У складанні документа брали участь
проектувальник Родіонова, керівник інж. групи Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 980х810 мм
1841. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого сер ного комб и нат а Львов ско го совна рхоза. Ги псо мет р ия поч в ы изве ст ня ково го
гор изонт а Це нт рал ьно го участ ка и гид роизог и пс ы на І -ХІ -60 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 13, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження і глибину залягання вапнякового горизонту центрального майданчику Роздольського
сіркового родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Шварц, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 800х810 мм
1842. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого сер ного комб и нат а Львов ско го совна рхоза. Ги псо мет р ия поч в ы изве ст ня ково го
гор изонт а Юж ного у част ка и г идро изог и пс ы на І -ХІ -60 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 13, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження і глибину залягання вапнякового горизонту південного майданчику Роздольського
сіркового родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Шварц, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 840х815 мм
1843. Расш и ре ни е и ре кон ст ру кц ия Роздольс кого сер ного комб и нат а Ль вовс к ого совнархоза. Карт а обводне н ност и изве ст ня ково го
гор изонт а Це нт рал ьно го участ ка
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 15, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження ґрунтових вод вапнякового горизонту центрального майданчику Роздольського сіркового
родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Савченко, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 800х800 мм

1844. Расш и ре ни е и ре кон ст ру кц ия Роздольс кого сер ного комб и нат а Ль вовс кого совнархоза. Карт а обводне н ност и изве ст ня ково го
гор изонт а Юж ного у част ка
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 16, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження ґрунтових вод вапнякового горизонту південного майданчику Роздольського сіркового
родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Савченко, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 970х810 мм
1845. Расш и ре ни е и реко нст ру к ц ия Роздольс кого сер ного ко мби нат а Львов ско го совнархоза. Ги псо мет р и я почв ы ч ет ве рт и чн ы х
от ложе ни й Ю ж ного участ ка и г идро изоги пс ы на 1 -9 но ябр я 1960 г.
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 17, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження і глибину залягання четвертинних відкладень південного майданчику Роздольського
сіркового родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Сало, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 920х805 мм
1846. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого сер ного ко мби нат а Льво вс кого сов нархоза. Карт а обводне н ност и чет ве рт и чн ы х
от ложе ни й Це нт раль ного у част ка
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 82, арк. 18, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). На плані приведені дані про
розповсюдження і глибину залягання четвертинних відкладень центрального майданчику Роздольського
сіркового родовища. У складанні документа брали участь проектувальник Савченко, керівник інж. групи
Максименко, ГІП Рибников.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 930х805 мм
1847. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого сер ного ко мб инат а Львов ско го совнархоза. Карье р ы на Юж но м, Це нт ра ль но м и
Севе р ном у част ках Роздольс кого мест оро жде н ия. Ге н п лан (ва р иант ко мби н иро ван ного т ра нс по рт а)
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 83, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Документ є генеральним планом
Роздольського сіркового родовища із позначенням окремих кар’єрів і внутрішніх транспортних мереж. У
складанні документа брали участь проектувальник Толочний, керівник інж. групи Семенов, ГІП
Рибников.
Світлокопія; 1:5 000; 1400х793 мм
1848. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого се р ного ко мб инат а Львов ско го совнархоза. Карье р ы на Юж но м, Це нт ра ль но м и
Севе р ном у част ках Роздольс кого мест оро жде н ия. Ге н п лан (ва р иант авт о моби ль ного т ра нс порт а)
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 83, арк. 2, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Документ є генеральним планом
Роздольського сіркового родовища із позначенням окремих кар’єрів і внутрішніх транспортних мереж. У
складанні документа брали участь проектувальник Толочний, керівник інж. групи Семенов, ГІП
Рибников.
Світлокопія, олівець, кольорові олівці; 1:5 000; 1310х800 мм
1849. Роздольск и й Г ХК. Ра сш и ре н ие и ре ко нст ру к ци я до 1,5 м лн. т . се р ы в год. Схе ма с ит уац ио нно го п лана
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 132, арк. 66, 1964 р.
Схематична карта входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського
гірничохімічного комбінату, складеного працівниками Львівського відділення ДПІ ПромбудНДІпроект.
Документ є планом рну сіркового родовища із позначенням будівель і споруд комбінату. У складанні
документа брали участь ГІП генерального плану Д. Хмельницький, керівник інж. групи Я. Кейнштейн,
старш. інженер С. Шумська.
Світлокопія; б. м-бу; 1547х810 мм

О пар и, с. Стр ий ськ о го р- ну Л ьвівськ ої о бл.
1850. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. С ит уац ио нн ы й п лан м еж про м ы сло вого газоп ровода
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 16, арк. 8, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані позначені траса запроектованого міжпромислового газопроводу
від газового промислу Опари. У складанні документа брали участь ГІП М. І. Лапкін, інженери
Торжевський, Борисов, Ямпільський.
Світлокопія, кольорова туш; 1:50 000; 930х290 мм

1851. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Ге не рал ьн ы й п лан газопро м ы сла О пар ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 16, арк. 10, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом газового промислу Опари У складанні
документа брали участь ГІП М. І. Лапкін, інженери Торжевський, Томас, Ямпільський.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 520х342 мм
1852. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. Газоп ро м ыс ловое хозя йст во. С ит уац ио н н ы й п ла н Опа р
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 17, арк. 30, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Для організації роботи газопромислових господарств Дашава і Опари
необхідно було побудувати сща для робітників цих підприємств. Документ є ситуаційним планом
с. Опари, поблизу якого запроектовано побудувати одне з робітничих сщ. У складанні проекту брали
участь керівник будівельної групи А. В. Полуектов, ГІП М. І. Лапкін, інженери р. М. Ліспектор,
І. М. Коблєнц, С. В. Риндик.
Світлокопія; 1:5 000; 566х570 мм
1853. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ж и л. по село к О парс кого газопро м ы сла. Ге нп ла н, гор изонт а ль ная пла н иров ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 17, арк. 42, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського філ.
державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом житлового сща газового промислу Опари.
У складанні проекту брали участь керівник будівельної групи А. В. Полуектов, ГІП М. І. Лапкін,
інженери Р. М. Ліспектор, І. М. Коблєнц, С. В. Риндик.
Світлокопія; 1:1 000; 580х400 мм
1854. Газовое м ест орожд ен ие О па р ы
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 33, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженером геологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
Документ є топографічним планом Опарського газового родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 580х412 мм
1855. Газовое м ест орожд ен ие О па р ы. Ст ру кт ур ная карт а по п ер вому газовому го р изонт у
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 40, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну робот у щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженером геологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
План знайомить із тектонічною побудовою одного з газоносних горизонтів Опарського газового
родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 530х450 мм
1856. Газовое м ест орожд ен ие О па р ы. Ст ру кт ур ная карт а по т рет ье му газовому го р изонт у
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 41, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженером геологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
План знайомить із тектонічною побудовою одного з газоносних горизонтів Опарського газового
родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 532х476 мм
1857. Газовое м ест орожд ен ие О па р ы. Ка рт а рас пред еле н ия п ласт ового давл ен и я в 1 - м газово м гор изо нт е на 1 о кт ября 1945 г.
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 42, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологічної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інж енеромгеологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
Документ містить інформацію щодо розподілу пластового тиску одного з газоносних горизонтів газового
родовища Опари у 1945 р.
Світлокопія; 1:25 000; 530х472 мм
1858. Газовое м ест орожд ен ие О па р ы. Ка рт а рас пред еле н ия п ласт ового давл ен и я в 3 - м газово м гор изо нт е на 1 о кт ября 1945 г.
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 714, арк. 43, 1945 р.
План входить до матеріалів звіту про вишукувальну роботу щодо геологі чної будівництва Дашавського і
Опарського газових
родовищ, складеного співробітником Всесоюзного державного
Інституту з
проектування
промисловості штучного рідкого палива
і газу
Діпрогазпром інженером геологом
Н. Д. Єліним. Робота проводилася для проекту будівництва магістрального газопроводу Дашава – Київ.
Документ містить інформацію щодо розподілу пластового тиску одного з газоносних горизонтів газового
родовища Опари у 1945 р.
Світлокопія; 1:25 000; 532х460 мм

1859. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ж и л. Посе лок О па рс кого газоп ро м ыс ла. Ге н пла н. Го р изонт аль ная п лан и ров ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5050, арк. 3, 1946 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом запроектованого на опарському
газовому промислі Львівської обл. житлового сща співробітників.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 595х400 мм
1860. Га зопро вод Да шава – Ки ев. Газов ые п ро м ыс л ы. С ит уац ио нн ы й п лан О па р
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5050, арк. 1, 1946 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є планом майданчику газового промислу Опари
Львівської обл. із позначенням наявних та запроектованих будівель і споруд.
Калька, туш; 1:2 000; 600х570 мм

П од ор о жнє , с. Стр ий сько го р- н у Львівськ о ї о бл.
1861. Расш и ре ни е и ре ко нст ру к ци я Роздольс кого сер ного ко мби нат а Львов ско го сов нархоза. Кар ьер на Подоро ж не нс ко м
мест о рожде н и и. Ге н пла н
Ф. Р89, к. 1105, оп. 1, од. зб. 83, арк. 3, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення Роздольського сіркового комбінату,
складеного працівниками НДПКІ вугільної промисловості (м. Київ). Документ є генеральним планом
Подорожнянського родовища, розташованого поблизу с. Подорожнє Стрийського рну Львівської обл. У
складанні документа брали участь проектувальник Толочний, керівник інж. групи Семенов, ГІП
Рибников.
Світлокопія, олівець, кольорові олівці; 1:5 000; 1103х785 мм

Сели ськ о, с. Пу сто м ит івсько го р -н у Л ьвівсько ї об л.
1862. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка С ел ись ке. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 582, арк. 106, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу поблизу с. Селисько
Пустомитівського рну Львівської обл. створювався перевалочний пункт для зливання нафти із
залізничних цистерн для подальшого перекачування її по нафтопроводу. Документ є генеральним планом
майданчику ст.
Світлокопія; 1:1 000; 870х603 мм

Сем іги нів, с. Стр ий сько го р -н у Л ьвівсько ї о бл .
1863. Не фт е п ровод Моз ырь – Б род ы – Уж город. П лощад ка С е ми ги нов. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 582, арк. 107, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди –Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Для будівництва магістрального нафтопроводу поблизу с. Семігинів
Стрийського рну Львівської обл. створювався перевалочний пункт для зливання нафти із залізничних
цистерн для подальшого перекачування її по нафтопроводу. Документ є генеральним планом майданчику
ст.
Світлокопія; 1:1 000; 820х584 мм

Со кал ь, м. Л ьвівсько ї об л.
1864. Сока льс к ий завод с и нт ет и чес кого воло к на. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 42, арк. 31, 1963 р.
План входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої організації водопостачання і каналізації заводу синтетичного волокна у м. Сокаль
Львівської обл. Це питання розроблялося працівниками Київського філ. Державного Інституту з
проектування підприємств штучного волокна ДІПРОШВ. Документ є ситуаційним планом заводу, на якому
позначені водопостачальні і каналізаційні мережі. У складанні документа брав участь ГІП
Г. Хлаповський.
Світлокопія; 1:10 000; 1085х725 мм

У герско , с. Стр ий сько го р -н у Л ьвівсько ї обл .
1865. Газовы е п ро м ыс л ы. Ст рукт у рна я ка рт а по кров ле ХVI газового го ризо нт а Уг ерс кого п ром ы сла
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 96, арк. 79, 1949 р.
План входить до технологічної частини техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств
штучного рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Газове родовище Угерсько у середині
1940х роках вважалося найперспективнішим для розробки джерелом газу. На плані позначені контури
одного з газоносних горизонтів та запроектовані свердловини промислу Угерсько. У складанні
документа брали участь начальник від. газопроводів і газопромислів А. І. Таранов, начальник сектору
газових промислів В. Торжевський, старш. інженер А. Галицян.
Світлокопія; 1:25 000; 385х288 мм

1866. Газопро вод Да шава – Кие в – Б ря нс к – Мос к ва. Газов ые про м ыс л ы. Ген п лан ж ил посе л ка в Угер ско. Гор изонт ал ьна я
пла н иро вка
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 115, арк. 40, 1950 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом житлового сща робітників
газового промислу Угерсько. У складанні документа брали участь начальник загально інж. від.
Н. Айвазов, начальник буд. сектору Г. Нефедов, керівник інж. групи М. Соколов, старш. інженер
Г. Науменко.
Світлокопія; 1:1 000; 1050х610 мм
1867. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газо про м ыс л ы: Уге рс ки й газос борн ы й кол ле кт ор. П ла н пе рехода ч ерез кот лов и ну
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5022, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через котловину.
Калька, туш; 1:500; 625х295 мм
1868. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газо про м ыс л ы. Уге рс ки й газосборн ы й кол ле кт ор. П ла н пе рехода ч ерез руче й Уге рс ко
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5024, арк. 1, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через стр. Угерське.
Калька, туш; 1:500; 600х290 мм
1869. Газопро вод Да шава – Ки ев. Газо про м ыс л ы. Уге рс ки й газосборн ы й кол ле кт ор. П ла н пе рехода ч ерез р. Ст р ы й
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5024, арк. 2, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через р. Стрий.
Калька, туш; 1:1 000; 1877х455 мм
1870. Газопро вод Да шава – Кие в. Газоп ром ы сл ы . Уге рс к ий газосборн ы й кол лект о р. П ла н пе рехода чер ез жел езну ю дорогу Львов –
Ст р ы й
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5025, арк. 5, 1948 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. державного союзного Інституту з проектування підприємств штучного рідкого палива
і газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ).
На плані
місцевості поблизу
газопромислу
Угерське
Львівської обл. позначений перехід газопроводу через залізницю Львів – Стрий.
Калька, туш; 1:500; 435х215 мм

Чер во но гра д, м. Л ьвівськ ої о бл.
1871. Ш ахт а №5 Ве ли ко - Мост овс кая ко мб инат а “У к раи нуг лест рой”. Ге нера ль н ы й п ла н п ро м пло щад ки
Ф. Р8, к. 141, оп. 2, од. зб. 5, арк. 1, 1953 р.
План входить до проектного завдання шахти №5 Великомостівської, розробленого працівниками ДСПІ
Укрдіпрошахт
(м. Київ).
Проект шахти складався
в рамках комплексного проекту освоєння
Межиріченського родовища кам’яного вугілля. Ділянка запроектованої шахти розташована в південнозахідній частині Межирічанського вугіл. родовища поблизу м. Червоноград Львівської обл. На плані
позначені запроектовані постійні і тимчасові споруди і будівлі комплексу шахти, під’їзні дороги, а
також елементи благоустрою території. У складанні документа брали участь інженери А. Д. Семенов,
К. І. Татьянко, Н. Ф. Доморацький.
Калька, туш; 1:500; 1425х636 мм
1872. Ш ахт ы №5 и № 2 В ел и ко - Мост овс к ие ко мб и нат а “У кра и нугл ест ро й”. Схе ма ва риа нт ов т рас с же л. дор. под ъездов
Ф. Р8, к. 141, оп. 2, од. зб. 5, арк. 6, 1953 р.
План входить до проектного завдання шахти №5 ВеликоМостовської, розробленого працівниками ДСПІ
Укрдіпрошахт (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована в південно західній частині
Межирічанського вугіл. родовища поблизу м. Червоноград Львівської обл. Для організації транспортних
зв’язків з новим об’єктом було визнано за необхідне влаштування залізничної гілки. На плані
позначені наявні залізничні шляхи в рні будівництва, а також три варіанти під’їздів від шахти до
ст. СелецьЗавона Ковельської залізниці. У складанні документа брали участь інженери А. Д. Семенов,
К. І. Татьянко, Н. Ф. Доморацький.
Калька, кольорова туш, олівці; 1:1 000; 914х427 мм
1873. Ве ли ко - Мост овс кая Ш ахт а №5 и 7 комб и нат а “У кра и нугл ест ро й”. Пла н мост ового пе рехо да че рез р. Рат у
Ф. Р8, к. 141, оп. 2, од. зб. 5, арк. 12, 1954 р.
План входить до проектного завдання шахти №5 ВеликоМостовської, розробленого працівниками ДСПІ
Укрдіпрошахт (м. Київ). Ділянка запроектованої шахти розташована в південно західній частині
Межирічанського вугіл. родовища поблизу м. Червоноград Львівської обл. Для організації під’їздів до
шахти, необхідно було побудувати мостові переходи через р. Західний Буг і р. Рату. На плані
позначені наявні і запроектовані мости через р. Рату.
Світлокопія; 1:1 000; 1410х715 мм

Р івн енська о бл.
1874. Ровен ска я област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 140, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, ПівденноЗахідного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Рівненської обл., яка входила до ПівденноЗахідного економічного рну країни. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 242х278 мм

Кар ти р- нів Рівн ен ськ ої о бл.
М ли нівськи й р -н Р івнен ськ ої о бл.
1875. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. И к ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 83, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурс ів
УРСР, присвяченого осушенню заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками ПВНДІ
Укргідропроект (м. Харків). На карті зображено запроектовану Іквенську меліоративну систему в
заплаві р. Іква, розташовану на території Млинівського рну Рівненської обл..
Типог рафський друк; б. м-бу; 377х293 мм

За річн енськи й р -н Рівн ен ськ ої о бл.
1876. Схе ма по льде рно го осуш ен ия мас си ва от р. Ст оход до р. Прост ы рь на т ер р ит ори и Ро ве нс кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 17, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, присвяченого осушенню заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками ПВНДІ
Укргідропроект (м. Харків). На схемі зображено запроектовану меліоративну систему у межиріччі р.
Стохід і р. Простир у Зарічненському рні Рівненської обл. За допомогою цієї системи передбачалося
осушити 33 тис. га заболочених земель.
Типог рафський друк; б. м-бу; 396х293 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Р івнен ськ ої о бл.
Н о ви ни , с. М ли н івсько го р -н у Р івн енсько ї об л.
1877. 2 -я очер едь н е фт е провода Моз ыр ь – Б род ы – У жгород. Под ъезд ная авт одорога к пло щад ке Нов и н ы. Пла н т рас с ы
Ф. Р111, к. 1126, оп. 1, од. зб. 784, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання магістрального нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород,
розробленого працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування магістральних
нафтопроводів Діпронафтопровод. Документ є планом під’їзної автодороги до майданчику обслуговування
нафтопроводу поблизу с. Новини Млинівського рну Рівненської обл., запроектованої для зв’язку
майданчику із залізничною станцією і районним центром.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:100 000; 720х412 мм

Т ерн оп іл ьськ а об л.
1878. Те рно по льс кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 151, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Тернопільської обл., яка входила до ПівденноЗахідного економічного рну країни. У складанні
документа брали участь канд. техн. наук. І . А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 215х270 мм

Кар ти р- нів Т ер но п іл ьськ ої о бл.
Бер ежан ськ ий р- н Т ерн оп іл ьськ о ї о бл .
1879. Сист е ма ма гист рал ьн ых газо про водов Яма л – Запад. Мат ер иа л ы для от вода земе ль по Бере жан ско му р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3796,62 – 3821,40 к м
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 40, арк. 5, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Бережанського рну Тернопільської обл., на якому позначені смуги тимчасового відведення земель. У
складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1272х280 мм

1880. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп ров одов Я мал – Запад. Мат е риа л ы для от вода земе ль по Бер ежа нс кого р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 46 –47, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Бережанському рні Тернопільської обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1479х280 мм, 1065х280 мм

Зб ар аз ьк и й р- н Т ер но пільсько ї обл .
1881. Сист е ма маг ист рал ьн ых газопро водов Яма л – Запад. Мат ер иа л ы для от вода земе ль по Збраж ско му р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3719,25 – к м 3 745,07
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 40, арк. 2, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Збаразького рну Тернопільської обл., на якому позначені смуги тимчасового (протягом будівництва
газопроводу) відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова,
Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1470х293 мм
1882. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Я мал – Запад. Мат е риа л ы для от вода земе ль по Збараж ско му р - ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 39 –41, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Збаразькому рні Тернопільської обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1260х290 мм, 1210х280 мм, 1290х290 мм
1883. Колгос п і м. Гагарі на Зба разько го р- ну Т ер но пі льсь кої обл. В пор ядкува н ня т е р ит орії пе р шої черг и
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 17, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Тернопільської обл. – розділу ТЕО будівництва нової
системи магістральних газопроводів. Документ розроблений працівниками Тернопільського філ.
Республіканського
проектного
Інституту
землевпорядкування
Укрземпроект.
Документ
є
планом
землекористування колгоспу ім. Гагаріна у Збразькому рні Тернопільської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Р. Д. Гладкий, керівник інж. групи Дузінський, інженер Кархут.
Світлокопія; 1:10 000; 860х595 мм
1884. Колгос п і м. Кот овсь кого Збаразь кого р-ну Те р нопі льс ької обл. Впо ряд кува н ня т ер ит орі ї рі ллі
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 18, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Тернопільської обл. – розділу ТЕО будівництва нової
системи магістральних газопроводів. Документ розроблений працівниками Тернопільського філ.
Республіканського
проектного
Інституту
землевпорядкування
Укрземпроект.
Документ
є
планом
землекористування колгоспу ім. Котовського у Збразькому рні Тернопільської обл. У складанні
документа брали участь ГІП Р. Д. Гладкий, керівник інж. групи Б. Антонійчук, інженер Т. Поляк.
Світлокопія; 1:10 000; 600х600 мм

Зб ор івськ ий р- н Терн оп іл ьськ о ї о бл.
1885. Сист е ма маг ист раль н ых газоп роводов Яма л – Запад. Мат е риа л ы для от вода зем ель по Зборовс ко му р - ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3745,07 – 3772,60 к м
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 40, арк. 3, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Зборівського рну Тернопільської обл., на якому позначені смуги тимчасового відведення земель. У
складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1465х285 мм

1886. Сист е ма маг ист раль н ых газоп роводов Яма л – Запад. Мат е риа л ы для от вода зем ель по Зборовс ко му р - ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 42 –43, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. д ержавного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Зборовському рні Тернопільської обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1260х286 мм, 1260х290 мм

Коз івськ ий р- н Терн оп іл ьськ о ї о бл.
1887. Сист е ма ма ги ст рал ьн ых газоп роводов Яма л – Запад. Мат ер иал ы для от вода земе ль по Козовско му р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3772,60 – 3796,62 к м
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 40, арк. 4, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Козівського рну Тернопільської обл., на якому позначені смуги тимчасового відведення земель. У
складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1435х276 мм
1888. Сист е ма ма ги ст рал ьн ых газоп роводов Яма л – Запад. Мат ер иал ы для от вода земе ль по Козовско му р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 44 –45, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Козівському рні Тернопільської обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1488х280 мм, 1260х286 мм

Ла но вец ьк ий р- н Терн оп іл ьськ о ї о бл.
1889. Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Я мал – Запад. Мат ер иал ы для от вода зе мел ь по Лано вс кому р -ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у ча ст к е к м 3689,7 – к м 3719,25
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 40, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Лановецького рну Тернопільської обл., на якому позначені смуги тимчасового (протягом будівництва
газопроводу) відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова,
Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1495х280 мм
1890. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводо в Яма л – Запад. Мат е р иал ы дл я от вода земе ль по Ла нове ц кому р - ну Те р нопо льс ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 36 –38, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Лановецькому рні Тернопільської обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1449х287 мм, 1290х290 мм, 1320х285 мм
1891. Колгос п Герої ч на пра ця Лано ве ць кого р - ну Тер но пі льсь кої об л. Пла н в пор ядку ван ня т е р ит орії вугі ддь і сі возмі н
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 33, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Тернопільської обл. Документ розроблений працівниками
Тернопільського філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект.
Документ є планом землекористування колгоспу Героїчна праця у Лановецькому рні Тернопільської обл.
У складанні документа брали участь ГІП Є. М. Ткач, керівник інж. групи О. А. Пасічник, інженер
Г. Д. Кубчик.
Світлокопія; 1:10 000; 860х590 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Т ер но піл ьсько ї об л.
Бер ежан и, м. Т ер но п іл ьськ ої об л.
1892. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода га зоп ровода че рез р. Зо лот ая Л и па
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 28, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводновишукувальних робіт

Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу
м. Бережани
Тернопільської обл.,
у
місці
запроектованого
переходу
газопроводу
через р. Золота Липа.
Світлокопія; 1:1 000; 1575х760 мм

Бу цн ів, с. Т ерн оп іл ьськ о го р- ну Т ер но піл ьсько ї об л.
1893. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Руда
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 41, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів маг істрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу с. Буцнів Тернопільського рну Тернопільської обл., у місці запроектованого переходу
газопроводу через р. Руда.
Світлокопія; 1:500; 840х505 мм

В ели ка Б ер ез о виц я, с - щ е Терн оп іл ьськ о го р - ну Т ер но п іл ьськ ої о бл.
1894. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Сер ет
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 45, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу смт Велика Березовиця Тернопільського рну Тернопільської обл., у місці запроектованого
переходу газопроводу через р. Серет.
Світлокопія; 1:500; 845х600 мм

Гор ін ка , с. Кр емен ец ько го р -н у Терн оп іл ьськ о ї о бл.
1895. Р-п і м. Ко совсь кого с. Горі н ка К ре ме не ць кого р-ну Те рно пі льс ької обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 49, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництв а споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Тернопільської обл. Документ розроблений працівниками
Тернопільського філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект.
Документ є планом землекористування с. Горінка Кременецького рну Тернопільської обл. У складанні
документа брали участь голов. інженер землевпорядник рну П. Зозуляка.
Світлокопія; 1:10 000; 600х822 мм

Гу сят ин, с- щ е Терн оп іл ьськ о ї о бл .
1896. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Ко м пр ессо рна я ст ан ц ия Гу сят и н. Сит уа ц ион н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 99, арк. 66, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у смт Гусятин Тернопільської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Ділянка ст. розміщується
на правому березі р. Збруч поблизу смт Гусятин на землях колгоспу “Ленінським шляхом” у
Гусятинському рні Тернопільської обл. На схематичному плані позначено межі майданчику, відведеного
для нового будівництва.
Світлокопія; 1:10 000; 590х426 мм
1897. Маг ист раль н ы й газопро вод Ор енбу рг – Запад ная госгра н и ца СССР. Ко м пре ссор ная ст ан ц ия Гусят и н. Гене рал ьн ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я и гор изонт а л ьна я п ла ни ров ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 99, арк. 67, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у смт Гусятин Тернопільської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним
планом компресорної ст., розташованої поблизу смт Гусятин Гусятинського рну Тернопільської обл.
Світлокопія; 1:500; 1260х600 мм
1898. Маг ист раль н ы й газопровод Оре нбур г – Западная госг ран и ца ССС Р. Ком пр ессор ная ст ан ц ия Гусят ин. Подъезд ная авт одорога.
П лан т расс ы
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 3, од. зб. 99, арк. 69, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої побудові компресорної ст. у м. Гусятин Тернопільської обл. Проект розроблений
працівниками ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Для забезпечення
транспортного зв’язку між житловим сщем і майданчиком компресорної ст., а також дорогами загальної
мережі запроектована під’їзна автодорога. На плані позначено нову дорогу, яка тягнулася від ст. до
автодороги Гусятин – Суходол.
Світлокопія; 1:2 000; 1250х600 мм

Д ен и сів, с. Коз івськ о го р- ну Т ер но п іл ьськ ої о бл.
1899. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Ст р ы па
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 39, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводновишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості

поблизу с. Денисів Козівського
газопроводу через р. Стрипа.
Світлокопія; 1:500; 835х602 мм

рну

Тернопільської обл.,

у

місці

запроектованого

переходу

Д о вжан ка, с. Т ерн оп іл ьсько го р- ну Т ер н оп іл ьськ ої о бл.
1900. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. До лжа н ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 43, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу с. Довжанка Тернопільського рну Тернопільської обл., у місці запроектованого переходу
газопроводу через р. Довжанка.
Світлокопія; 1:500; 840х610 мм

За лісці, с. Збар аз ько го р -н у Терн оп іл ьськ ої о бл.
1901. Маг ист раль н ы й не фт е про вод Мозы рь – У жго род. Пер еход че рез р. Д нест р. Пла н перехода
Ф. Р37, к. 1187, оп. 2, од. зб. 2, арк. 1, 1960 р.
План входить до проекту переходу магістрального нафтопроводу Мозир – Ужгород через р. Дністер,
розробленого працівниками ДПІ Укрпроектстальконструкція (м. Київ). На плані показане місце
проходження
трубопровідного
мосту
через р.
Дністер
поблизу
с. Залісці
Збаразького
рну
Тернопільської обл. ГІП Кірієнко.
Калька, туш; б. м-бу; 832х590 мм

Коз о ва , с- щ е Коз івськ о го р- ну Т ер но п іл ьськ ої об л.
1902. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Коро пе ц
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 33, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводновишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу
смт. Козова
Тернопільської обл.,
у
місці
запроектованого
переходу
газопроводу
через р. Коропець.
Світлокопія; 1:500; 825х568 мм
1903. Маг ист раль н ы й газо провод Тор жо к – До л ина. Ко мп рес сор ная ст а нц и я №30 Козовска я. Ге н пла н
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4217, арк. 4–5, 1990 р.
План входить до збірки креслеників робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом
компресорної
ст.
компресорної
ст.
Козовська,
яка
розміщується
поблизу
смт Козова
Тернопільської обл. У складанні документа брали участь ГІП Грібов, інженери Гребельник, Лозіна,
Степаненко.
Світлокопія; 1:500; 1200х420 мм, 1500х410 мм
1904. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп роводов Я мал – Запад. Вар иант с переходо м чер ез Ба йдара ц ку ю губу. Ор га н изац и я
ст роит е льст ва. КС – 30. Козовс кая
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4922, арк. 193, 1987 р.
План входить до розділу ТЕО будівництва системи магістральних газопроводів Ямал – Захід,
присвяченого організації будівництва компресорних станцій. Документ розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є
ситуаційним
планом
компресорної
ст.
Козовська,
яка
розміщується
поблизу
смт Козова
Тернопільської обл.. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1190х580 мм

Ко ха нівка , с. Збра з ьк о го р- ну Т ер но піл ьсько ї об л.
1905. Колгос п і м. Куйб и ше ва Збаразь кого р- ну Т ер но пі льсь кої обл. В нут рі гос п. зем леуст рі й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 13 –14, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал
– Захід на території Тернопільської обл. Документ, розроблений
працівниками
Тернопільського філ.
Республіканського проектного Інституту землевпорядкування
Укрземпроект, є планом землекористування с. Коханівка Збразького рну Тернопільської обл. У
складанні документа брали участь ГІП Є. М. Ткач, керівник інж. групи О. А. Пасічник, інженер
В. Б. Титенич.
Світлокопія; 1:10 000; 840х590 мм, 830х590 мм

Пл от ич , с. Т ерн о пільсько го р -н у Терн оп іл ьськ о ї о бл.
1906. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Гребе ль ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 35, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу с. Плотич Тернопільського рну Тернопільської обл., у місці запроектованого переходу
газопроводу через р. Гребелька.
Світлокопія; 1:500; 810х570 мм

Сн ігур івка, с. Ла но вец ьк о го р-н у Т ер но піл ьсько ї об л.
1907. Колгос п Бі ль шов и к с. С ні гурі вка Ла нове ць кого р- ну Те рно пі льс ької обл. В нут рі гос п. зе мл еуст рі й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 34, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал
– Захід на території Тернопільської обл. Документ, розроблений
працівниками
Тернопільського філ.
Республіканського проектного Інституту землевпорядкування
Укрземпроект, є планом землекористування с. Снігурівка Лановецького рну Тернопільської обл. У
складанні документа брали участь ГІП Є. М. Ткач, керівник інж. групи О. А. Пасічник, інженер
Г. Д. Кубчик.
Світлокопія; 1:10 000; 830х590 мм

Т ерн оп іл ь , м.
1908. П рое кт уст анов к и эн ерго поезда №149 Б -4000 в г. Тер но поле. Ге н пла н (вар иа нт 1)
Ф. Р125, к. 1228, оп. 2, од. зб. 1, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання установки енергопоїзду №149 Б 4000 у м. Тернопіль, розробленого
працівниками Українського ДПІ з проектування енергопостачання міст Укрдіпрокомуненерго (м. Київ).
Документ є одним з варіантів генерального плану майданчику, на якому розташовано пересувну
електростанцію із позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 960х570 мм
1909. П рое кт уст анов к и эн ерго поезда №149 Б-4000 в г. Тер но поле. Ге н пла н (вар иа нт 2)
Ф. Р125, к. 1228, оп. 2, од. зб. 2, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання установки енергопоїзду №149 Б 4000 у м. Тернопіль, розробленого
працівниками Українського ДПІ з проектування енергопостачання міст Укрдіпрокомуненерго (м. Київ).
Документ є одним з варіантів генерального плану майданчику, на якому розташовано пересувну
електростанцію із позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 960х570 мм
1910. П ро е кт уст анов к и эн ерго поезда №149 Б-4000 в г. Тер но поле. Под ъезд н ые ж. д. пут и. Пла н ж. д. пут ей
Ф. Р125, к. 1228, оп. 2, од. зб. 5, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання установки енергопоїзду №149 Б 4000 у м. Тернопіль, розробленого
працівниками Українського ДПІ з проектування енергопостачання міст Укрдіпрокомуненерго (м. Київ).
На плані представлено розташування під’їзних залізничних шляхів енергопоїзду.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 960х570 мм
1911. Газопро вод Даша ва – Кие в. Авар ий но - ре монт н ы й пу нкт у г. Т ер но поль. С ит уац ион н ы й п лан водоснаб же ни я кана л изац и и и
т еплос ет и
Ф. Р84, к. 197, оп. 21, од. зб. 5009, арк. 1, 1950 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного рідкого
палива і газу Укрдіпрогазпаливпром (м. Київ). Документ є генеральним планом аварійноремонтного
пункту газопроводу у м. Тернопіль.
Калька, туш; 1:5 000; 628х422 мм

То встол у г, с. Т ер н оп іл ьськ о го р- ну Т ер но піл ьсько ї об л.
1912. Газопро вод Да шава – Ки ев. П лан у част ка пе рехода газоп ровода че рез р. Гн езна
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 715, арк. 47, 1945 р.
План входить до матеріалів вишукувань для проектування переходів магістрального газопроводу Дашава
– Київ через водні об’єкти, складених працівниками ПВБ Управління підводно вишукувальних робіт
Голов. військового річкового управління (м. Москва). Документ є топографічним планом місцевості
поблизу с. Товстолуг Тернопільського рну Тернопільської обл., у місці запроектованого переходу
газопроводу через р. Гнізна.
Світлокопія; 1:500; 830х606 мм

Ш пи ко ло си, с. Кр ем ен ец ьк о го р-н у Т ер но пільсько ї об л.
1913. П лан внут рі госп. зе м лев пор ядку ван ня с -г арт і лі П рапо р Лені на с. Ш п и колос и Кре ме не ць кого р- ну Те р нопі ль сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4844, арк. 50, 1989 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал
– Захід на території Тернопільської обл. Документ, розроблений
працівниками
Тернопільського філ.
Республіканського проектного Інституту землевпорядкування
Укрземпроект, є планом землекористування с. Шпиколоси Кременецького рну Тернопільської обл. У
складанні документа брали участь ГІП В. Корніцький, голов. агроном Є. Любашевський, старш. інженерземлевпорядник О. Пасічник.
Світлокопія; 1:10 000; 825х580 мм

Черн івец ька об л.
1914. Чер нов и ц кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 159, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів СРСР. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Чернівецької обл., яка входила до Південно Західного економічного рну. У складанні документа брали
участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 280х195 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Ч ер нівец ьк ої о бл.
Черн івц і, м .
1915. Конд ит ер ска я ф-ка в г. Ч ер нов ц ы. С ит уа цио н н ы й п ла н п ро м пло щад ки
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 147, арк. 32, 1965 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції кондитерській фабрики у м. Чернівці,
розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. На
генеральному плані фабрики, розташованої по вул. Ростовській у м. Чернівці, позначені наявні,
запроектовані до будівництва, реконструкції або знесення будівлі та споруди.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 580х424 мм
1916. В ы коп и ров ка из г ен п лана Че рно ви ц кого мас лож ир ко мб инат а
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 170, арк. 11, 1962 р.
План
входить
до
завдання
на
проектування
розширення
і
реконструкції
Чернівецького
масложирокомбінату, розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. Розширення масложирокомбінату проводилося на резервних територіях цього підприємства,
яке розміщувалося на вул. Приміській у м. Чернівці. На плані позначені межі майданчику комбінату із
позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд, а також під’їзних шляхів підприємства.
Калька, туш, чорнило; 1:500; 937х721 мм

Хм ел ьни ц ьк а об л.
1917. Х мел ьн и ц кая област ь
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 131, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних районів. Звіт
складено працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми
комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є гідрографічною картою
Хмельницької обл., яка входила до Південно Західного економічного рну країни. У складанні документа
брали участь канд. техн. наук. І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська, З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 165х286 мм
1918. Сист е ма маг ист раль н ых газоп роводов Яма л – Запад. Л ин ей ная част ь газопро вода. Сит уа цио н н ы й п лан прохожд ен и я
газопровода по Х ме ль н иц ко й обл. к м 3586,1 – к м 3689,7
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 15, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Хмельницькій обл. У складанні документа брали участь
начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська і А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці; 1:100 000; 2287х300 мм
1919. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Л ин ей ная част ь газ оп ровода. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и
Славут с кого и Ш е пет овс кого р- на м Х м ель н и ц кой об л. к м 3586,1 – к м 3629,15
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 15, арк. 3, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Славутському і Шепетівському рнах Хмельницької обл. У

складанні документа брали участь начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська
і А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці, кольорові олівці; 1:100 000; 2300х300 мм
1920. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопрово дов Я мал – Запад. Мат е риа л ы для от вода земе ль по Славут с ко му и Ше пет овс ко му райо на м
Х мел ьн и ц кой об ласт и. Сов ме ще н н ы й п ла н л и не й н ых сооруж ен и й на участ ке к м 3586,1 – км 3629,15
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 39, арк. 1, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ складається зі
схематичних планів Славутського і Шепетівського рнів Хмельницької обл., на яких позначено межі
тимчасового (на час будівництва газопроводу) відведення земель. У складанні документа брали участь
інженери Єгоров, Кожевникова, Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 2155х295 мм

Кар ти р- нів Хм ел ьн и цьк ої об л.
Біло гір ськ ий р- н Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1921. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Яма л – Запад. Мат ер иал ы дл я от вода земе ль по Б елого рье вс ко му р -ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 32 –34, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Білогірському рні Хмельницької обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1519х285 мм, 1484х425 мм, 1492х420 мм
1922. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводо в Яма л – Запад. Л и не йна я част ь газопровода . П ла н т расс ы газопро вода по Белого рс ко му
р-ну Х мел ьн и ц кой об л. к м 3656,75 – к м 3689,70
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 15, арк. 5, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Білогірському рні Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська і
А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці, кольорові олівці; 1:100 000; 1470х280 мм
1923. Сист е ма маг ист раль н ых газопроводов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зем ел ь по Белого рс ко му р- ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3656,75 – к м 3689,70
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 39, арк. 3, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Білогірського рну Хмельницької обл., на якому позначено межі тимчасового (на час будівництва
газопроводу) відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова,
Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1873х290 мм

Ізясла вськ ий р- н Хм ельн иц ьк о ї о бл .
1924. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Ли не й ная част ь газопро вода. Пла н т расс ы газопро вода по Изяс лавс ко му
р-ну Х мел ьн и ц кой об л. к м 3629,15 – к м 3656,75
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 15, арк. 4, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу у Ізяславському рні Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції М. І. Калиновський, інженери М. В. Кумінська і
А. І. Бичков.
Світлокопія на кальці, кольорові олівці; 1:100 000; 1470х280 мм
1925. Сист е ма маг ист раль н ых газо проводов Яма л – Запад. Мат е р иал ы для от вода земе ль по Изяс лавс ко му р - ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й на у част к е к м 3629,15 – к м 3656,75
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 39, арк. 2, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є схематичним планом
Ізяславського рну Хмельницької обл., на якому позначено межі тимчасового (на час будівництва
газопроводу) відведення земель. У складанні документа брали участь інженери Єгоров, Кожевникова,
Радивиловський, Поберезька.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 1464х280 мм

1926. Сист е ма маг ист раль н ых газопроводов Яма л – Запад. Мат е р иал ы для от вода земе ль по Изяс лавс ко му р - ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме щ нн ы й п лан л ин ей н ых соо руже н и й
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 30 –31, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Ізяславському рні Хмельницької обл., на якому
позначені межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У
складанні документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1540х280 мм, 1075х287 мм
1927. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ Ш л яхо м Жо вт н я” І зяславсь кого р - ну Х ме ль ни ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 67, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Документ розроблений працівниками
Хмельницького філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект. Документ
є планом землекористування колгоспу “Шляхом Жовтня” у Ізяславському рні Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. інженер землевпорядник П. П. Поліщук, голов. архітектор
рну М. Ф. Торох.
Світлокопія; 1:10 000; 800х395 мм

Сла вут ськи й р- н Хм ел ьн иц ько ї обл .
1928. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп роводов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зем ель по Сла вут ско му р -ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых сооруже н и й
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 25 –29, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Славутському рні Хмельницької обл., на якому позначені
межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У складанні
документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1300х283 мм, 1275х290 мм, 1060х285 мм, 1505х290 мм, 1720х285 мм
1929. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп роводов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зем ель по Сла вут ско му р -ну Х ме ль ни ц ко й
област и. Со в ме ще н н ый п лан л и не йн ых соору же н и й
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 35, 1987 р.
План входить до збірки креслеників ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості, якою прямує траса газопроводу в Славутському рні Хмельницької обл., на якому позначені
межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення території. У складанні
документа брали участь інженери Лєсовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 860х285 мм

Ка м’ ян ец ь- П о діл ьськи й р -н Хм ел ьн и цьк ої об л.
1930. Геолог и чес кая карт а уча ст ка р. Д не ст р от с. Нагор я н ы до ст . У ш иц ы
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 135, арк. 13, 1951 р.
Карта входить до матеріалів попередніх вишукувань для проектного завдання МогильовПодільської ГЕС
на р. Дністер, складеної працівниками Львівської Проектновишукувальної експедиції Львівгідеп
Українського відділення Інституту Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить з геологічними
умовами території вздовж русла р. Дністер від с. Нагоряни до м. Стара Ушиця Кам’янецьПодільського
рну Хмельницької обл., де планувалося побудувати нову ГЕС. У складанні документа брали участь
начальник львівської проектно вишукувальної експедиції М. І. Шевцов і голов. інженер дністровських
об’єктів О. М. Вераксич.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 394х285 мм
1931. Схе мат и чес к ий п лан рас поло же ни я ст воро в
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 135, арк. 113, 1951 р.
План входить до матеріалів попередніх вишукувань для проектного завдання МогильовПодільської ГЕС
на р. Дністер, складеної працівниками Львівської Проектновишукувальної експедиції Львівгідеп
Українського відділення Інституту Гідроенергопроект (м. Харків). На плані, що охоплює територію
Кам’янецьПодільського рну Хмельницької обл., позначено варіанти розташування створів нової ГЕС.
У складанні документу брали участь начальник львівської проектно вишукувальної експедиції
М. І. Шевцов і голов. інженер дністровських об’єктів О. М. Вераксич.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 606х285 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Хм ел ьн иц ько ї об л.
Біло гір’ я, смт Хм ел ьн иц ько ї обл .
1932. Маг ист раль н ы й газо провод Тор жо к – До л ина. Ко мп рес сор ная ст а нц и я КС -29 Бе логор ьевс кая. Ге нп ла н
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4215, арк. 3 –4, 1990 р.
План входить до збірки креслеників робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українського
філ. державного союзного Інституту з проектування
підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом

компресорної ст., яка розміщується поблизу смт Білогір’я Хмельницької обл. У складанні документа
брали участь ГІП Грібов, інженери Гребельник, Лозіна, Губерненко, Назімко.
Світлокопія; 1:500; 1170х430 мм, 1500х420 мм
1933. Сист е ма маг ист ра ль н ых газоп роводов Я мал – Запад. Ва риа нт с пер еходом ч ерез Ба йдара ц ку ю губу. КС 29 Бе лого рьев ска я.
Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4922, арк. 208, 1987 р.
План входить до розділу ТЕО будівництва системи магістральних газопроводів Ямал – Захід,
присвяченого організації будівництва компресорних станцій. Документ розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є
ситуаційним планом компресорної ст. поблизу смт Білогір’я Хмельницької обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1020х590 мм
1934. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Б. Х мел ьн и ць кого с. м. т . Бі логі р’ я Бі логі рс ько го р- ну Х ме ль н иц ької обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 92, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Документ розроблений праців никами
Хмельницького філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект. Документ
є планом землекористування колгоспу ім. Хмельницького у смт Білогір’я Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь інженери І. Д. Друкований, М. В. Бондарчук, С. Л. Рева.
Світлокопія; 1:25 000; 930х600 мм

Бор и сів, с. І з ясла всько го р -н у Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1935. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу По лі сся с. Бор исі в І зяслав сь кого р- ну Х ме ль н и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 68, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРА НСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу Полісся у с. Борисів Ізяславського рну Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і
Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 810х590 мм

В ели ки й П ра вут ин , с. Сла вут сько го р -н у Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1936. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ Ко муна р”, с. В ел и к ий П равут ин Сла вут сько го р- ну Х ме ль н иц ької обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 33, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “Комунар” у с. Великий Правутин Славутського рну Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 580х794 мм

Віл ьша ни ц я, с. Б іл о гірсько го р -н у Хм ельни ц ьк о ї о бл .
1937. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Яро слав сь кого с. Ві ль шан и ця Бі логі рсь кого р-ну Х мел ьн и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 96, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Документ розроблений працівниками
Хмельницького філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект. Документ
є планом
землекористування колгоспу ім. Ярославського у с. Вільшаниця Білогірського
рну
Хмельницької обл. У складанні документа брали участь голов. інженер О . Г. Книжник, голов. агроном
В. А. Поляруш, голов. спеціаліст О. Малишевська, інженери І. Д. Друкований, В. С. Лазарчук,
С. Г. Гончар.
Світлокопія; 1:25 000; 650х590 мм

Гор иц я, с. Сла вут сько го р -н у Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1938. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Св ерд лова, с. Го ри ця С лавут сь кого р- ну Х ме ль н и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 36, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Свердлова у с. Гориця Славутського рну Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1143х590 мм
1939. П лан зе м ле кор ист ува н ня с.-г. а рт і лі і м. С верд лова се ла Го ри ц я С лавут сь ког о р- ну Х м ель н и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 40, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Свердлова у с. Гориця Славутського рну Хмельницької обл. У

складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1120х578 мм

За лу жжя, с. Біло гір ськ о го р- ну Хм ел ьн и цько ї об л.
1940. П лан внут рі госп. зе м ле кор ист ува нн я ко лгос пу і м. Ле ні на с. За лужж я Бі логі рсь кого р- ну Х ме ль н и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 91, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. – розділу ТЕО будівництва нової
системи
магістральних
газопроводів.
Документ
розроблений
працівниками
Хмельницького
філ.
Республіканського
проектного
Інституту
землевпорядкування
Укрземпроект.
Документ
є
планом
землекористування колгоспу ім. Леніна у с. Залужжя Білогірського рну Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь голов. інженер О. Г. Книжник, голов. агроном В. А. Поляруш, інженери
В. М. Коломієць, М. В. Бондарчук.
Світлокопія; 1:25 000; 683х590 мм

Ка м’ ян ец ь- П о діл ьськи й, м . Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1941. Мост ово й пер еход че рез р. С мот ри ч в г. Ка ме не ц- Подоль ско м. П ла н пе рехода
Ф. Р37, к. 1186, оп. 2, од. зб. 2, арк. 1 3, 1966 р.
План входить до робочих креслеників проекту мостового переходу через р. Смотрич у м. Кам’янецьПодільський Хмельницької обл., розробленого працівниками ДПІ Укрпроектстальконструкція (м. Київ).
На плані показане місце розташування мосту. У складанні документа брали участь інженери Кірієнко і
Кравченко.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 866х618 мм, 872х617 мм, 816х595 мм

Кор ит н е, с. Б іл огір сько го р- н у Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1942. П лан внут рі госп. зе м ле кор ист ува нн я ко лгос пу і м. Ч калова се ла Ко р ит не Бі логі рсь кого р -ну Х ме ль ни ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 90, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Документ розроблений працівниками
Хмельницького філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект. Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
ім. В. І. Чкалова
у
с. Коритне
Білогірського
рну
Хмельницької обл. У складанні документа брали участь голов. інженер О. Г. Книжник, голов. агроном
В. А. Поляруш, інженери О. Малишевська, М. В. Бондарчук.
Світлокопія; 1:10 000; 445х590 мм

Кор чи к, с. Ш еп ет івськ о го р- ну Хм ел ьн и цьк ої об л.
1943. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ Ле ні нсь к и й Ш л ях” с. Кор ч ик Ш е п ет і вського р-ну Х ме ль ни ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 55, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Документ розроблений працівниками
Хмельницького філ. Республіканського проектного Інституту землевпорядкування Укрземпроект. Документ
є
планом
землекористування
колгоспу
“Ленінський
Шлях”
у
с. Корчик
Шепетівського
рну
Хмельницької обл. У складанні документа брали участь голов. інженер землевпорядник Б. П. Мазяр,
район. архітектор В. Б. Лашків.
Світлокопія; б. м-бу; 930х295 мм

Кра сил ів, м. Хм ел ьн и цько ї об л.
1944. Газопро вод Да шава – Кие в. Водоснабж ен ие и кана л изац ия. Ген п лан п ром ежут оч но й ком п рессо р ной ст анц и и и жил пос ел ка у
м. К рас ило в с нане се ни м схе м водос н. и ка нал
Ф. Р84, к. 197, оп. 21, од. зб. 5008, арк. 1, 1950 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського філ. Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного рідкого
палива і газу Укрдіпрогазпаливпром (м. Київ). Документ є генеральним планом компресорн ої ст.
газопроводу у м. Красилів Хмельницької обл.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 642х450 мм
1945. Газопро вод Да шава – Кие в. Сит уа цио н н ы й п лан рас по ложе н ия п ро м ы ш ле нн ых пло щадо к и ж ил посе л ка Крас и ловс ко й
ко мп рес сор ной ст ан ц ии
Ф. Р84, к. 197, оп. 27, од. зб. 5672, арк. 1, 1947 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Київського відділення Всесоюзного державного Інституту з проектування промисловості штучного
рідкого палива і газу Укрдіпрогазпаливпром (м. Київ). Документ є планом майданчику, відведеного у
м. Красилів Хмельницької обл. для будівництва компресорної ст. газопроводу і житлового сща
персоналу.
Калька, туш; 1:500; 795х585 мм

Кур ’ ян ка , с. Біло гір ськ о го р- ну Хм ел ьн иц ько ї об л.
1946. Маг ист раль н ы й газо провод Тор жо к – До л ина. Газопро вод -от вод к с. Курь ян ка. П лощад ка Г РС. Г ен п лан
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4397, арк. 2, 1990 р.
План входить до збірки креслеників робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід,
розробленого
працівниками Українс ького
філ. державного союзного Інституту з проектування

підприємств штучного рідкого палива і газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є генеральним планом
газорозподільної ст. поблизу с. Кур’янка Білогірського рну Хмельницької обл. У складанні документа
брали участь ГІП Спектор, інженери Сенько і Трошин.
Світлокопія; 1:2 000; 560х280 мм

Л ют арк а, с. Із ясл а вськ о го р- ну Хм ел ьн иц ько ї об л.
1947. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і ме ні Фру нзе се ла Л ют ар ка І зяславсь кого р - ну Х ме ль ни ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 69, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Фрунзе у с. Лютарка Ізяславського рну Хмельницької обл. У складанні
документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і
Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1536х590 мм

М ан яти н, с. Сла вут ськ о го р- ну Хм ел ьн иц ько ї об л.
1948. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Кар ла Мар кса, с ело Ма нят ин Сла вут сько го р - ну Х ме ль н иц ької обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 31, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Карла Маркса у с. Манятин Славутського рну Хмельницької обл., який
виконано за матеріалами аерофотозйомки 1967 р. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко
і
Л. П. Шаповал,
інженери
В. Б. Сєрий,
В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1172х880 мм

М ин ьківц і, с. Сл а ву т ськ о го р-н у Хм ел ьн иц ько ї обл .
1949. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол го спу і м. Ч кало ва, село М и нь кі вці Сла вут сь кого р - ну Х ме ль н и ць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 32, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Чкалова у с. Миньківці Славутського рну Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. інженер О. Г. Книжник, голов. агроном В. А. Поляруш,
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко
і
Л. П. Шаповал,
інженери
В. Б. Сєрий,
В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 583х920 мм

Хм ел ьни ц ьк ий , м.
1950. П лан от вода земе ль ного участ ка в г. Х мел ьн и ц ко м в р -не эле кт рост а н ци и, сост авле н н ы й в 1964 г. для пе редач и его
конд ит е рс кой фабр и ке для ст роит ел ьст ва пат очно й стан ц и и, соглас но реш ен и я И спо л ко ма Х мел ьн и ц кого городского Совет а
депут ат ов т рудя щ ихся от 24 и ю ня 1964 г. № 206
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 146, арк. 78, 1964 р.
План входить до проекту організації лінії з виробництва патоки на кондитерській фабриці у
м. Хмельницький, розробленого Харківським відділенням республіканського проектного Інституту
Укрдіпропрод. На плані позначені межі ділянки, відведеної для нового будівництва. Документ був
складений у технічному бюро Хмельницького обласного від. будівництва і архіт.
Світлокопія; 1:2 000; 245х300 мм

Хор о вец ь, с. Сла вут ськ о го р- ну Хм ел ьни ц ьк ої о бл.
1951. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ті мі рязева, с. Хо рове ць Славут с ько го р- ну Х ме ль н иц ької обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 39, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Тімірязева у с. Хоровець Славутського рн у Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1155х585 мм

Ю р івк а, с. Б іл о гірсько го р -н у Хм ел ьни ц ьк о ї о бл.
1952. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “За пові т І ллі ча” се ла Юрі в ка Бі логі рс ько го р - ну Х ме ль н иць кої обл.
Ф. Р–84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4848, арк. 89, 1974 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництва споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Хмельницької обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “Заповіт Ілліча” у с. Юрівка Білогірського рну Хмельницької обл. У
складанні документа брали участь голов. інженер О. Г. Книжник, голов. агроном В. А. Поляруш,
інженери М. І. Жуковський, М. В. Бондарчук, Н. А. Пустовіт.
Світлокопія; 1:10 000; 615х450 мм

ЧАСТИНА 4
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
Р-НУ
П івн іч но - Схід ни й ек он о мічн ий р- н
1953. Са нит а рное сост оян ие водое мов по Хар ько вс кому со вна рхозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 35, арк. 143, 1963 р.
Карта входить до розділу ген. схеми комплек сного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у
якому вивчено сан. стан водних ресурсів Харківського раднаргоспу (Харківська, Полтавська,
Сумська обл.). Це питання розроблялося працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті
позначено місця забруднення водоймищ території раднаргоспу промисловими стоками підприємств різних
галузей промисловості. У складанні документа брали участь канд. мед. наук Н. Н. Квітницька, наук.
співроб. А. А. Маслєнко.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 590х650 мм
1954. Осу ш ит е ль н ые с ист е м ы в по й ме р. Во рс кла
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 21, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено питання осушення заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній
карті зображено меліоративну систему, побудову якої планувалося здійснити у заплаві р. Ворскла на
території Сумської і Полтавської обл. Завдяки роботі цієї меліоративної системи передбачалося
осушити 6 тис. га заболочених земель.
Типог рафський друк; б. м-бу; 377х113 мм
1955. Осу ш ит е ль н ые с ист е м ы в по й ме ре ки П сел
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 21, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено питання осушення заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній
карті зображено меліоративні системи, побудову яких планувалося здійснити у заплаві р. Псел на
території Сумської і Полтавської обл. Завдяки цим системам передбачалося осушити 8 тис. га
заболочених земель. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, начальник від. водосховищ
П. Ф. Чуйко, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Стецюра.
Типог рафський друк; б. м-бу; 377х113 мм
1956. Водопот ребле н ие Харь ков ско й и Су мс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 34, арк. 5, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо обсягів
водоспоживання станом на початок 1960 тих рр. у адміністративних рнах Харківського екон. рну.
Також приведено порівняльні показники водоспоживання для господарсько побутових і технічних потреб
рних центрів. У складанні документа брали участь начальник від. водопостачання П. Г. Гомозов, ГІП
С. Л. Кроль, інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; 1:500 000; 820х973 мм
1957. Водопот ребле н ие и водоот веде н ие се льс к их насе ле нн ых пу н кт ов 1970 г.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 34, арк. 6, 1 963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо вірогідних
обсягів водоспоживання станом на 1970 р. в адміністративних рнах Харківського екон. рну. Також
приведено прогнозовані порівняльні показники водоспоживання для господарсько побутових і технічних
потреб рних центрів. У складанні документа брали участь начальник від. водопостачання
П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль, інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; 1:500 000; 788х945 мм
1958. Водопот ребле н ие и водоот веде н ие се льс к их насе ле нн ых пу н кт ов 1980 г.

Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 34, арк. 6, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо вірогідних
обсягів водоспоживання станом на 1980 р. в адміністративних рнах Харківського екон. рну. Також
приведено прогнозовані порівняльні показники водоспоживання для господарсько побутових і технічних
потреб рних центрів. У складанні документа брали участь начальник від. водопостачання
П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль, інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; 1:500 000; 788х945 мм
1959. Карт а факт и чес кого мат ер иала по ме ло -м ер гел ьно му водо нос но му го р изонт у. Ха рь ковс к и й эко но м. р- н
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 36, арк. 178, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено ділянки розповсюдження
підземних вод у крейдяномергельних відкладах на території Харківського екон. рну. У складанні
документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж.
групи С. С. Почтман, інженер Устинова.
Світлокопія; 1:500 000; 710х610 мм
1960. Карт а факт и чес кого мат ер иала по буча кс ко му водоно сно му го р изонт у. Хар ько вс ки й э ко ном и чес к и й р - н
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 36, арк. 179, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено ділянки розповсюдження
підземних вод у бучацьких відкладах на території Харківського екон. рну. У складанні документа
брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи
С. С. Почтман, інженер Устинова.
Світлокопія; 1:500 000; 740х610 мм
1961. Карт а факт и чес кого мат ер иала по харь ков ско му водо нос но му гор изонт у. Ха рь ковс к и й эко но м. р - н
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 36, арк. 180, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного викор истання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено ділянки розповсюдження
підземних вод у харківських відкладах на території Харківського екон. рну. У складанні документа
брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж. групи
С. С. Почтман, інженер Устинова.
Світлокопія; 1:500 000; 715х610 мм
1962. Карт а факт и чес кого мат ер иала по харь ков ско - полт ав ско му водо нос но му гор изонт у. Ха рь ковс к и й эко но м. р - н
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 36, арк. 181, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено ділянки розповсюдження
підземних вод у харківськополтавських відкладах на території Харківського екон. рну. У складанні
документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, голов. спеціаліст О. Б. Басова, керівник інж.
групи С. С. Почтман, інженер Устинова.
Світлокопія; 1:500 000; 745х610 мм
1963. Схе ма водоснаб же н ия г. Ахт ы р ка, г. Бо годухов
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 13, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківського екон. рну позначено
траси водоводу, запроектованого для задоволення потреб у технічному і побутовому водопостачанні
м. Охтирка Сумської обл. і м. Богодухів Харківської обл. на перспективу до 1980 р. У складанні
документа брали участь начальник від. водопостачання П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль, інженери
Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; б. м-бу; 644х332 мм
1964. Харь ковс к и й эко н. р-н. Схе ма водообес печ ен и я на 1970 г.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 34, арк. 3, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті надано відомості щодо прогнозних (на
1970 р.) обсягів водоспоживання і водозабезпечення за рахунок різних джерел (підземні або
поверхневі води) для адміністративних рнів Харківського екон. рну. У складанні документа брали
участь начальник від. водопостачання П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль, інженери Штейнберг і
Малюшицька.
Калька, туш; 1:500 000; 774х1020 мм
1965. Харь ковс к и й эко н. р-н. Схе ма водообес печ ен и я на 1980 г.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 34, арк. 4, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена

Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківського економічного рну надано
відомості щодо прогнозних (на 1980 р.) обсягів водоспоживання і водозабезпечення за рахунок різних
джерел (підземні або поверхневі води) для адміністративних районів Харківського екон. рну. У
складанні документа брали участь начальник від. водопостачання П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль,
інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; 1:500 000; 774х1020 мм
1966. Геолог и чес кая карт а чет ве рт и ч н ых от лож ен и й У СС Р (ка рт а ярус ност и ле ссово й се ри и) Харь ковс кая и Сум ска я обл.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 22/2, од. зб. 38, арк. 4, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта знайомить із геологією четвертинних
відкладів території Харківського екон. рну. У складанні документа брали участь ГІП О. П. Паскаль,
начальник від. інж. вишукувань В. Костильов, голов. геолог В. С. Мартинов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000 000; 590х567 мм
1967. Л ин ия э ле кт ро пе редач и 330 кв З м иев – По лт ава – Кр е ме нчу г. Л и ни я эл ект роп ереда ч. Ка рт а райо на т рас с ы Л Э П
Ф. Р52, к. 154, оп. 1, од. зб. 1, арк. 32, 1958 р.
Карта входить до проектного завдання ЛЕП Зміївська ДРЕС – Полтава – Кременчук, розробленого
працівниками Українського відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків). Лінію
запроектовано як об’єднувальну між Кременчуцькою ГЕС і Зміївською ДРЕС. Документ є оглядовою картою
Харківського екон. рну з позначенн ям запроектованої траси, яка прямувала територією Харківської і
Полтавської обл. У складанні документа брали участь керівник інж. групи А. Н. Майданик, старш.
інженер О. П. Тиханова, голов. електрик М. В. Жадановький.
Світлокопія; 1:750 000; 617х425 мм

П олт а вськ а обл .
1968. По лт авс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 203, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якому вивчено питання водогосподарського балансу і охорони водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарчих проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою Полтавської обл., яка входила до ДонецькоПридніпровського економічного рну.
У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 290х255 мм
1969. Осу ше н ие по й м ы р. Хорол По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 71, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті русла р. Хорол (у межах Полтавської обл.) позначено запроектовані
осушувальні споруди, шлюзирегулятори рівня води, а також обсяги осушувальних земель.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 390х287 мм
1970. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. Хоро л Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 82, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого осушенню заболочених земель. Схему розроблено працівниками Українського відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті зображено
запроектовану
Хорольську
меліоративну
систему,
розташовану
в
заплаві р.
Хорол
у
межах
Полтавської обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 378х295 мм
1971. По лт авс кая обл. Совр е ме нное сост оян ие об ъе кт ов вод ного хозя йст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 6, арк. 86, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
проведено аналіз стану об’єктів водного господарства. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
позначено основні об’єкти водного господарства (вдсх, греблі, площі зрошення, осушувальні масиви
тощо), наявні на території Полтавської обл. у 1963 р.
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 840х730 мм
1972. По лт авс кая обл. Схе ма раз ме ще н ия пло щаде й, п р игод н ых дл я оро ше н ия
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 9, арк. 5, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому розглянуто меліоративні заходи, заплановані у Харківській, Сумській, Полтавській і
Одеській обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Полтавської обл. позначено місця розташування
площ, на яких заплановано організувати додаткове зрошення у 1970–1980х роках
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 853х705 мм
1973. Карт а Полт авс ької об л. з виз нач ен н я м зе мле ко ри ст увань

Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 13, арк. 17, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
присвяченого будівництву зрошуваних ділянок у колгоспах і радгоспах Полтавської обл. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Полтавської обл. позначено ділянки загальною площею 3 109 га,
призначені для проведення заходів з додаткового зро шення. У складанні проекту брали участь ГІП Л.
Афанасьєв, інженер Н. Кірочкіна.
Фото, туш; б. м-бу; 642х555 мм
1974. Развит и е орош ен и я в По лт авс кой об л. УС СР на урове нь 1980 г. Схема оро ше ни я ст оч н ы м и водам и из г. Кре ме нчу га.
Кре м ен чугс кая си ст е ма 15,0 т ыс. га
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 20, арк. 17 а, 1965 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі зображено Кременчуцька зрошувальна система, розташована в
Полтавській обл. Будівництво системи площею 15 тис. га заплановано було закінчити у 1980 ті роки Як
джерело для постачання системи заплановано було використати стічні води.
Типог рафський друк; б. м-бу; 287х377 мм
1975. Развит и е водохозяй ст ве нн ых м еро пр и ят и й в По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 20, арк. 96, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому розглянуто водогосподарчі заходи, заплановані до впровадження в Полтавської обл.
Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Полтавської обл. позначено місця розташування територій, на
яких запроектовано проведення водогосподарчих заходів (додаткове зрошення, влаштування вщ,
осушення заболочених земель тощо) у 1970–1980х роках
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 828х1117 мм
1976. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой СС Р. Развит ие водохозяй ст ве нн ы х
ме роп р ият ий По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 38, арк. 45, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
надано зведені технікоекономічні показники з цього питання для Полтавської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні
системи тощо), наявні і запроектовані у Полтавській обл. у 1966–1980ті роки
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 1185х800 мм
1977. По лт авс кая обл. Карт а г идро ме л иорат и в ного ра йо ни рова ни я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 54, арк. 47, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови тертиорії Полтавської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). У карті надано відомості щодо геологічної структури, гідрогеологічних умов і
особливостей меліоративних заходів для різних рнів Полтавської обл. У складанні проекту брали
участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Світлокопія, г уаш; 1:500 000; 480х487 мм
1978. По лт авс кая обл. Схе мат и чес кая г ео мор фо лог иче ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 54, арк. 48, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови тертиорії Полтавської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті надано відомості щодо геоморфологічної структури території Полтавської обл.
Основою для карти стала схематична геологічна карта, складена дослідниками ХДУ ім. О. М. Горького.
У складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсуков а, В. Г.
Шевченко.
Світлокопія, акварель; 1:500 000; 496х490 мм
1979. По лт авс кая обл. Сов ме ще н ная карт а рас п рост ра не ни я и глуб и н залега н ия г ру нт ов ых вод (схе мат и че ска я)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 54, арк. 49, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови тертиорії Полтавської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). У складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П.
Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Світлокопія, г уаш; 1:500 000; 490х538 мм
1980. По лт авс кая обл. Схе мат и чес кая г ео мор фо лог иче ска я ка рт а

Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 1, 1964 р.
Схематична карта є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних
ресурсів УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта знайомить з геоморфологічною структурою
території Полтавської обл. У складанні проекту брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи
В. П. Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Калька, туш; 1:500 000; 555х540 мм
1981. По лт авс кая обл. Сов ме ще н ная карт а рас п рост ра не ни я и глуб и н залега н ия г ру нт ов ых вод (схе мат и че ска я)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 2, 1964 р.
Схематична карта є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних
ресурсів УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Полтавської обл. позначено території з
різним рівнем розповсюдження і залягання ґрунтових вод, вказано ступінь мінералізації різних шарів
цих вод. У складанні проекту брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова,
В. Г. Шевченко.
Калька, туш; 1:500 000; 540х572 мм
1982. По лт авс кая обл. Карт а г идро ме л иорат и в ного ра йо ни рова ни я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 3, 1964 р.
Схематична карта є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних
ресурсів УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). У карті надано відомості щодо геологічної структури,
гідрогеологічних умов і особливостей меліоративних заходів для різних рнів Полтавської обл. У
складанні проекту брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова, В. Г.
Шевченко.
Калька, туш; 1:500 000; 576х560 мм
1983. По лт авс кая обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 56, арк. 7, 1964 р.
Карта є ілюстративним матеріалом до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено водні об’єкти у межах адміністративних
рнів Полтавської обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:300 000; 905х763 мм
1984. Схе мат и чес кая карт а Полт ав ско го эко но м ич ес кого р - на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 5, 1960 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Полтавської обл.
позначено траси запроектованих водоканалів і надано відомості щодо водоспоживання окремих рнів. У
складанні документа брали участь начальник від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП Середін,
керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 607х424 мм
1985. Маг ист раль н ы й газоп ровод Уре нго й – По мар ы – Ужго род. Л ин ей ная част ь газоп ровода. По лт авс кая обл. Сов ме щ ен н ы й п ла н
ли не й но й част и маг ист ра ль ного газоп ровода
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 139, арк. 11 –14, 1982 р.
План входить до проекту постійного відведення земель у Полтавській обл. для будівництва споруд
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, розробленого працівниками Всесоюзного ордену
Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані
позначено частину траси запроектованого газопроводу в межах Полтавської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 1503х298 мм, 1141х295 мм, 960х295 мм, 1494х295 мм

Кар ти р- нів По лт а всько ї об л.
Гло би н ськ ий р-н По лт а вськ ої об л.
1986. Сит уа цио н н ы й п ла н н ере ст ово -в ыро ст ного р ыбовод ного хозяйст ва
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1497, арк. 30, 1956 р.
Карта входить до пояснювальної записки техн. проекту влаштування нерестововирощувального
господарства на Кременчуцькому вдсх на р. Дніпро. Проект складено працівниками Київського
відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних рибоводномеліоративних і ставкових
споруд Гідрорибпроект. Планувалося освоїти 1300 га водної території, на якій за рахунок мілководних
ставків і насосних ст., що підтримують рівень води, передбачалося влаштувати рибні розплідники. Для
цього обрано ділянку в гирлі р. Сула, розташовану у Глобинському рні Полтавської обл. У складанні
документа брав участь ГІП Лемешко.
Світлокопія; 1:750 000; 184х280 мм
1987. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Гор ько го, с. Новосе лов ка Г лоби нс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1580, арк. 10, 1956 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Новоселівка
Глобинського
рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Новоселівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. О. М. Горького у Глобинському

рні Полтавської обл. У складанні документа брали участь голов. інженер О. П. Бєлая, інженер
Вакулюк.
Світлокопія; 1:25 000; 590х515 мм
1988. Развит и е оро ше н ия в По лт авс кой об л. У ССР на уро ве нь 1980 г. Про нозовс кая с ист е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 38 а, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є схематичною картою Пронозівської зрошувальної системи у Глобинському рні
Полтавської обл., на якому позначено запроектовані площі зрошення і траси зрошувальних каналів.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 287х395 мм
1989. Развит и е орош ен и я в По лт авс кой об л. УС СР на урове нь 1980 г. Схема оро ше ни я из Кр е ме нчу гс кого вдсх. П ронозов ска я
сист е ма 12,5 т ы с. га
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 20, арк. 14 б, 1965 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі зображено Пронозівську зрошувальну систему, розташовану у
Глобинському рні Полтавської обл. Будівництво системи площею 12,5 тис. га заплановано було у 1970 х
роках
Типог рафський друк; б. м-бу; 288х372 мм
1990. Развит и е ороше н ия в Полт ав ско й обл. УС СР на урове нь 1980 г. Схе ма оро ше н ия из Кре ме н чугс кого в -ща. Град иж ска я
сист е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 39, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є схематичною картою Градизької зрошувальної системи у Глобинському рні
Полтавської обл., на якому позначено запроектовані площі зрошення і траси з рошувальних каналів.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 287х388 мм
1991. Развит и е ороше н ия в Полт авс ко й обл. УС СР на уровен ь 1980 г. Схема орош ен и я из Кр е ме нчуг ско го вдсх. Град ижс кая си ст е ма
15,0 т ы с. га
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 20, арк. 14 а, 1965 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі зображено Градізьку зрошувальну систему у Глобинському рні
Полтавської обл. Будівництво системи площею 15 тис. га заплановано закінчити у 1970 х роках
Типог рафський друк; б. м-бу; 287х367 мм

Кр ем енч уц ьки й р -н П ол та всько ї обл .
Развит и е оро ше н ия в По лт авс кой об л. УС СР на урове нь 1980 г. Схема о роше н ия ст очн ы м и водам и из г. К ре ме нчу га.
Кре м ен чугс кая си ст е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 45, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
На
схематичній
карті
Кременчуцького
рну
Полтавської обл.
позначено
сільськогосподарські землі, які планувалося зрошувати скидними водами промислових підприємств.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 288х392 мм
1992.

М а ш івськи й р -н По лт а всько ї об л.
Маг ист раль н ы й газопровод О ре нбург – Запад ная гран и ца СССР. Ко мп рес сор ная ст анц и я Маш ев ка. Подъ ездная авт одорога.
П лан т расс ы авт одоро ги
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 94, арк. 69, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. в смт Машівка Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані частини Машівського рну Полтавської обл. позначено під’їзну
автодорогу, запроектовану для забезпечення транспортного зв’язку між майданчиком компресорної ст. і
автодорогами загальної мережі.
Світлокопія; 1:2000; 1440х300 мм
1993.

Н о во сан жар івськ ий р - н П ол та вськ ої о бл.
1994. Развит и е оро ше н ия в По лт авс кой об л. У ССР на уро ве нь 1980 г. Нехворо ща нс кая с ист е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 40, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
Документ
є
схематичною
картою
Нехворощанської
зрошувальної
системи
у
Новосанжарівському рні Полтавської обл., на якому позначено запроектовані площі зрошення і траси
зрошувальних каналів.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 392х287 мм
1995. Развит и е оро ше н ия в По лт авс кой об л. У ССР на уро ве нь 1980 г. Нехворо ща нс кая с ист е ма 40,5 т ыс. га

Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 20, арк. 14 в, 1965 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР,
розробленої працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі зображено Пронозівська зрошувальна система, розташована у
межах Новосанжарівського рну Полтавської обл. Будівництво системи площею 40,5 тис. га заплановано
закінчити у 1980х роках У проекті розглянуто два варіанти джерел водозабору: з каналу Дніпро –
Донбас; з Дніпродзержинського вд сх антирічкою Ворскла. На схемі зображено другий варіант, який
визнано більш економічним.
Типог рафський друк; б. м-бу; 372х287 мм

Р еш ет ил івськи й р -н По лт а всько ї об л.
1996. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Кага нов и ча. с. Л и ма н Пер в ы й Ре шет ило вс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1581, арк. 9, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Лиман Перший Решетилівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Лиман
Перший в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Л. М. Кагановича в Решетилівському рні
Полтавської обл. У складанні документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Вакулюк.
Світлокопія; 1:25 000; 562х443 мм
1997. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Эн гел ьса, с. Ре шет ило вка Р е шет и ловс кого р-на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1582, арк. 9, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Решетилівка (тепер смт Решетилівка)
Решетилівського рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
показано розміщення с. Решетилівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Ф. Енгельса
в Решетилівському рні Полтавської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 550х450 мм
1998. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. К иро ва, с. Фед иев ка Ре шет ило вс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1583, арк. 13, 1956 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Федіївка
Решетилівського
рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідро енергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Федіївка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. С. М. Кірова в Решетилівському
рні Полтавської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 544х460 мм

Сем ен івськ ий р- н П ол та вськ о ї о бл.
1999. Схе ма зем ле по л ьзован ия ко лхоза и м. В. И. Ле н и на, с. Б русово С е ме новс кого р- на По лт авс кой обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1584, арк. 9, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Брусове Семенівського рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект складено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Брусове в системі
інших територій, які належали колгоспу ім. В. І. Леніна в Семенівському рні Полтавської обл. У
складанні документа брали участь голов. інженер О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:25 000; 645х750 мм

Чу тівськ и й р- н П ол та вськ о ї о бл .
2000. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. А ндр еева, с. Зе ле н ков ка Чут овс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1585, арк. 11, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Зеленківка Чутівського рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Зеленківка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Андреєва в Чутівському рні
Полтавської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
інженер
Мірошин,
голов.
інженер
В. Б. Кустерський.
Світлокопія; 1:25 000; 534х426 мм
2001. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза “Жо вт не ва ре вол ю ці я”. Ст орож евс к ий сел ьсовет Чут овс кого р - на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1586, арк. 11, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Сторожеве Чутівського рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Сторожеве в системі інших територій, які належали колгоспу “Жовтнева революція” в Чутівському
рні Полтавської обл. У складанні документа брали участь архітектор Мірошин, голов. інженер
В. Б. Кустерський.
Світлокопія; 1:25 000; 493х397 мм

Ш и ша ц ьк ий р- н П ол та вськ о ї о бл.
2002.

Карт а Ш и ша ць кого р- ну

Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 87, арк. 90, 1961 р.
Карта входить до складу завдання на проектування заводу з виготовлення сиру в смт Шишаки
Шишацького
рну
Полтавської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих товарів Укрдіпропрод. Документ є оглядовою картою Шишацького рну Полтавської обл.
Світлокопія; б. м-бу; 195х295 мм

Кар ти і пл ан и на сел ен их п ун кт ів П ол та вськ о ї о бл .
Баз ил івщ ин а, с. М а ш івськ о го р- ну П ол та всько ї об л.
2003. Схе ма зем ле пол ьз ован ия ко лхоза и м. К иро ва, с. Баз иле в щи на, Ма шев ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1570, арк. 17, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Базилівщина Машівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Базилівщина в системі інших територій, які належали колгоспу ім. С. М. Кірова. У складанні
документа брали участь ГІП Кустерський, інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 514х420 мм

Білу хівка , с. Ка рлівсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
Колхоз и м. Ле н ина Ка рло вс кого р-на Полт ав ско й обл. С ит уац ио н ная схе ма земл епо льзова н ия. с. Бе лухов ка Кар ловс кого р- на
По лт а вс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1544, арк. 19, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Білухівка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Білухівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. І. Леніна. У складанні
документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія; 1:25 000; 510х395 мм
2004.

Бру со ве, с. Сем ен івсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2005. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и. с. Бру сово Се ме нов ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1584, арк. 10, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування д оселення с. Брусове Семенівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Брусове
позначено територію, відведену для розміщення 60 господарських дворів, що затоплювалися у с. Липове
Глобинського рну Полтавської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:5000; 560х280 мм

Бул а хи Ко зел ьщи н ськ ого р -н у П ол та вськ о ї о бл .
2006. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Л ен и на. с. Бу лахи Козел ь щи нс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1557, арк. 12, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Булахи Козельщинського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Булахи
в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. І. Леніна. У складанні документа брали
участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:25 000; 379х437 мм

Ва р вар івка, с. Кар лівськ о го р- ну По лт а всько ї об л.
Колхоз и м. К ирова Карлов ско го р-на Полт ав ско й обл. Сит уац ио н ная схе ма зем ле пользова н ия. Село Вар варов ка Карлов ско го
р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1545, арк. 17, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Варварівка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Варварівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. С. М. Кірова. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 480х435 мм
2008. Колхоз и м. Те ль ма на Ка р ловс кого р-на По лт авс кой об л. Сит уа ц ион ная схема зем ле пол ьзован ия. Село Варва ров ка
Кар ловс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1546, арк. 18, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Варварівка Карловського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Варварівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Е. Тельмана. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 528х402 мм
2007.

Гад яч, м . П олт а вськ ої о бл.
2009.

По лт авс кая обл., г. Гадяч. Пт и це ко мби нат . Ге н п лан

Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 173, арк. 31, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції птахокомбінату в м. Гадяч Полтавської обл.,
розробленого
працівниками
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих
товарів
Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом майданчика комбінату, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі і споруди підприємства. Ген. план складено у Харківському філіалі
Українського ДПІ Укрдіпром’ясомолпром.
Світлокопія, олівець; 1:500; 800х1177 мм

Гор о ши н е, с. Сем енівсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2010. Горо ши но Обо лонс кого р-на По лт авс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 11, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівник ами Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Горошине Оболонського (тепер Семенівського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення територій, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 700х632 мм
2011. Горо ши но Обо лонс кого р-на По лт авс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 17, 1957 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Горошине
Оболонського (тепер Семенівського) рну Полтавської обл. позначено 290 затоплюваних селянських
господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 680х580 мм
2012. П лан внут рі ш ньогос п. зе мл ев поряд же н ня с -г а рт ел и і м. Е нге ль са, с. Горо ш и но Оболо нсь кого р- ну По лт авсь кої обл. УРС Р
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1578, арк. 32, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Горошине Оболонського (тепер
Семенівського) рну Полтавської обл., через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
територію с.г.артілі ім. Енгельса, у с. Горошине розподілено за господарським призначенням.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 560х677 мм

Гра ди зьк, с - ще Гл об ин сько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2013. Град ижс к По лт авс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а. Л ист № 2
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 26, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі частини генерального плану смт Градизьк Глобинського рну
Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в
результаті будівництва Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 637х312 мм
2014. Град ижс к По лт авс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 195, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками працівниками Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На плані
смт
Градизьк
Глоб инського
рну
Полтавської обл. позначено 254 затоплюваних селянських господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 910х733 мм
2015. П ри ст ань Град иж ск. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1659, арк. 63, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх на р. Дніпро і
організації транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є генеральним планом
запроектованої пристані у смт Градизьк Глобинського рну Полтавської обл. У складанні документа
брали участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1000; 555х415 мм
2016. Водн ы е подходы к пр ист а ни Град и жс к

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1659, арк. 65, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх на р. Дніпро і
організації транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню
підприємств
річкового
транспорту
Укрдіпрорічтранс,
м. Київ.
Документ
складається
з
двох
різномасштабних
планів
водних
підходів
до
пристані
в
смт Градизьк
Глобинського
рну
Полтавської обл. На першому плані позначено територію, прилеглу до пристані. На другому надано
відомості щодо кромки судового ходу, створних знаків, місць запроектованого розчищення і
поглиблення дна. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М.
Ожогіна.
Світлокопія; 1:25 000, 1:2000; 798х580 мм
2017. Град ижс к По лт авс кой об л. Моло козавод О ч ист н ые соо руже н ия. Г ен п лан и пла н в ерт ика ль но й п ла ни ров к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 90, арк. 31, 1966 р.
План входить до проектного завдання реконструкції маслозаводу в смт Градизьк Голобинського рну
Полтавської обл., розробленого працівниками Українського відділення Державного Інституту по
проектуванню підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). У рамках реконструкції заводу
заплановано будівництво очисних споруд. Документ є генеральним планом ділянки, відведеної для
будівництва очисних споруд.
Світлокопія; 1:500; 1050х427 мм

Греб ін ка, м. П ол та вськ о ї о бл
2018. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Греб ен ков ска я. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 144, арк. 12, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. Гребенківська. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є планом ділянки компресорної ст. у м. Гребінка Полтавської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 840х578 мм
2019. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Греб ен ков ска я. Ге н. пла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 144, арк. 13, 1982 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газоп роводу Уренгой – Помари – Ужгород,
присвяченої відведенню земель для будівництва компресорної ст. у м. Гребінка Полтавської обл.
Проект розроблено працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз ( м. Київ). Документ є генеральним планом компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 860х582 мм

Гр як о ве, с. Ч ут івсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл.
2020. Колхоз и м. Г. Ди м ит ро ва. С ит уац ион ная схе ма зем ле по льзован ия, с. Гр я ково Чут овс кого р-на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1547, арк. 21, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Грякове колгоспу ім. Г. Димитрова
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Грякове в системі інших
територій, які належали колгоспу ім. Г. Димитрова. У складанні документа брали участь ГІП
В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 385х512 мм

Д ем’ янівка , с. Сем енівсько го р- н у П олт а вськ ої о бл.
2021. Де м ья нов ка Оболо нс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 17, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному
на
основі генерального
плану с. Дем’янівка Оболонського
(тепер
Семенівського) рну Полтавської обл., позначено спрогнозовані зони затоплення і підтоплення
територій, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 1034х330 мм
2022. П лан в нут рі ш ньогос п. земл ев пор ядже н ня с. -г. арт і лі “Соці алі ст ич на пер ебудова”, с. Д е м’я ні вка Оболо нс ько го р- ну
По лт авсь кої обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1576, арк. 32, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Дем’янівка Оболонського (тепер
Семенівського)
рну
Полтавської обл.
через
підтоплення
територій
вдсх
Кременчуцької
ГЕС
на р. Дніпро.
Проект
складено
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). На плані територію с. г. артілі “Соціалістична перебудова” у с. Дем’янівка розподілено
за господарським призначенням.
Світлокопія, туш; 1:25 000; 482х390 мм
2023. П рое кт п лан и ров ки дос ел яе мой т е рр ит ор и и с. Де м ья нов ка Оболо нс кого р- на Полт ав ско й обл.

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1576, арк. 28, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Дем’янівка Оболонського (тепер
Семенівського) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено землі
с. Дем’янівка, на які проектувалося відселити 200 селянських господарств із зони затоплення. У
складанні документа брав участь ГІП Тарасенко.
Світлокопія; 1:5000; 850х560 мм
2024. Де м ья нов ка Оболо нс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 45, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Дем’янівка
Оболонського (тепер Семенівського) рну Полтавської обл. позначено 305 затоплюваних селянських
господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 946х290 мм

Жо втн еве, с. Сем ен івськ о го р- ну По лт а всько ї об л.
2025. П рое кт п лан и ров ки дос ел яе мой т е рр ит ор и и с. Ж овт н еве Обо лон ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1577, арк. 26, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Жовтневе Оболонського (тепер
Семенівського)
рну
Полтавської обл.
через
підтоплення
територій
вдсх
Кременчуцької
ГЕС
на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Жовтневе позначено територію, відведену для розміщення 103 господарських дворів, що
затоплювалися у Градізькому рні Полтавської обл.
Світлокопія; 1:5000; 495х790 мм
2026. П лан внут рі ш ньогос п. зе мл ев поряд же н ня с -г а рт і лі і м. Ка ганов и ча, се ла Жовт нев е, Оболо нсь кого р - ну, По лт авсь кої обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1577, арк. 30, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Жовтневе Оболонського (тепер
Семенівського) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані територію с.г.артілі артілі ім. Л. М. Кагановича у с. Жовтневе розподілено за господарським призначенням.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 517х424 мм

За д о вга, с. Коз ел ьщ ин сько го р- н у По лт а вськ ої о бл.
2027. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза “Бі ль шов ик У краї н и”. Задовга Козель ща нс кого р - на По лт авс кой обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1558, арк. 9, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Задовга Козельщинського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Задовга
в системі інших територій, які належали колгоспу “Більшовик України”. У складанні документа брали
участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Р. Семич.
Світлокопія; 1:25 000; 448х410 мм

За ру дд я, с. Кр ем ен чу цьк ого р-н у П ол та вськ о ї о бл .
2028. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. К иро ва. Зарудье Кре м ен чуг ско го р - на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1566, арк. 10, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Зарудьє Кременчуцького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Заруддя
в системі інших територій, які належали колгоспу ім. С. М. Кірова. У складанні документа брали
участь ГІП Краснікова, інженер Р. Семич.
Світлокопія; 1:25 000; 393х487 мм

За хл ю па нк а, с. Карл івськ о го р- ну По лта всько ї об л.
2029. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ча паева. Зах л юпа н ка Ка рлов ско го р - на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1548, арк. 17, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Захлюпанка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Захлюпанка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. І. Чапаєва. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 530х398 мм

Зел ен к івк а, с. Ч ут івсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл.
2030. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и. с. З еле н ков ка Чут овс ько го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1585, арк. 12, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Зеленківка Чутівського рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Зеленківка позначено

територію, відведену для розміщення 70 господарських дворів, що затоплювалися у Градізькому (тепер
Глобинському) рні Полтавської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:5000; 612х546 мм

Ка га м ли к, с. Гл об ин сько го р- н у П олт а вськ ої о бл.
2031. Кагал м ы к Град ижс кого р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 24, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Кагалмик Градизького (тепер Глобинського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 615х325 мм
2032. Кагал м ы к Град ижс кого р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 200, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕ С на р. Дніпро, в якому підраховувалися
обсяги робіт, пов’язаних із відселенням населення і переведенням господарств і підприємств з
територій, які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Кагамлик Градизького (тепер
Глобинського) рну Полтавської обл. позначено 11 затоплюваних селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 550х287 мм
2033. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Молот ова, с . Ка гам л ы к Г рад ижс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1536, арк. 36, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Кагамлик Градизького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Кагамлик в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. М. Молотова. У складанні
документа брав участь ГІП Красникова.
Світлокопія; 1:25 000; 490х510 мм

Кар лівка , м. Ка рл івсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2034. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза колхоза и м. Кал и ни на. Ка рло в ка Кар ловс кого р -на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1549, арк. 28, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення м. Карлівка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
м. Карлівка Карлівського рну Полтавської обл. в системі інших територій, які належали колгоспу
ім. М. І. Калініна. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 405х512 мм

Ка ш уб івк а, с. По лт а всько го р -н у П ол та вськ о ї о бл .
2035. Разме ще н ие ж и лого ст ро ит е льст ва и ре мбаз ы у с. Ка шубов ка
Ф. Р52, к. 154, оп. 1, од. зб. 3, арк. 39, 1958 р.
План входить до проектного завдання лінії електропередач Зміївська ДРЕС – Полтава – Кременчук,
розробленого працівниками Українсько го відділення Всесоюзного ДПВНДІ Енергомережпроект (м. Харків).
Лінію запроектовано як об’єднувальну між Кременчуцькою ГЕС і Зміївською ДРЕС. Для експлуатації
нової лінії передбачалася побудова ремонтних баз. Документ є планом рну житлового будівництва в
с. Кашубівка Полтавського рну Полтавської обл. із позначенням запроектованих будівель і споруд
ремонтної бази.
Світлокопія; 1:500; 1000х585 мм

Кир и як івка, с. Гло би н ськ ого р-н у П ол та вськ о ї о бл .
2036. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ст ал и на. К ир и яко вка Град иж с ко го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1537, арк. 13, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Кирияківка Градизького (тепер
Глобинського) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення с. Кирияківка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Й. В. Сталіна. У
складанні документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:30 000; 532х410 мм

Ко бел як и, м. По лт а вськ ої об л.
2037. По лт авс кая обл., г. Кобел як и. Гор мас лозавод. В ы ко пи ров ка из ге нп ла на пе рс пе кт и в ного разв ит и я
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 160, арк. 68, 1964 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції і розширення молочноконсервного заводу в
м. Кобеляки Полтавської обл., розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості
Укрдіпрохарчопром. Для розширення заводу було виділено ділянку міського шкіряного заводу. Документ
є генеральним планом частини м. Кобеляки, на якому позначено межі майданчиків, зайнятих
молокозаводом комбінату і відведених під нове будівництво.
Калька, туш; 1:5000; 567х390 мм

Ко м со м ол ьськ, м. П ол та вськ о ї о бл.
Д не про вс ки й горнообагат ит ель н ы й комб и нат . Схе ма распо ложе н ия т очек на акват ор и и порт а для кот ор ых б ыл и вы ч исл ен ы
в ысот ы вол н
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 2, арк. 18, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату у м. Комсомольськ Полтавської обл. Проект розроблено працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
Документ є генеральним планом порту комбінату, на якому позначено місця на акваторії, для яких
проводилися розрахунки висоти хвиль з урахуванням швидкості і напрямку вітру. У складанні документа
вляв участь інженер Полузька.
Світлокопія; 1:10 000; 557х402 мм
2039. Д не про вс ки й го р нообагат ит е ль н ый ко мб и нат . Изол и н и и в ысот во лн на а кват ор и и по рт а п ри Н П Г =64 г.
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 2, арк. 19, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату у м. Комсомольськ Полтавської обл. Проект розроблено працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
На плані позначено показники висот хвиль в акваторії порту для з урахуванням швидкості та напрямку
вітру. У складанні документа брали участь начальник від. портів ГІП Ф. І. Зернецький, інженер
Титаренко.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 550х400 мм
2040. Д не про вс ки й го р нообагат ит е ль н ый ко мб и нат . Водн ы е подходы к порт у. С ит уац ио н н ый п лан
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 6, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату в м. Комсомольськ Полтавської обл., розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового т ранспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
Дніпровський гірничозбагачувальний комбінат запроектований наприкінці 1950 х роках розвинувся на
базі ГоришньоПлавневських родовищ залізистих кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії. План
складено за матеріалами альбому суднохідних трас Дніпродзержинського вдсх 1956 р. У документі
позначено суднохідні траси, траси підходів до порту зі вказівками на кілометраж, а також надано
відомості щодошвидкість вітру на різних ділянках водної поверхні. У складанні проекту брали участь
начальник від. портів ГІП Ф. І. Зернецький, проектувальник Титаренко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 833х620 мм
2041. Д не про вс ки й го р нообагат ит е ль н ый ко мб и нат . Водн ы е подходы к порт у. Ге н п лан
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 7, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату у м. Комсомольськ Полтавської обл., розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
На плані позначено межі акваторії порту, суднохідні траси, розташування берегових укріплень,
волнозахисних споруд. У складанні проекту брали участь начальник від. портів ГІП Ф. І. Зернецький,
інженер М. О. Жигалов.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1000; 940х590 мм
2042. Д не про вс ки й го р нообагат ит е ль н ый ко мб и нат . Водн ы е подходы к порт у. Ге н п лан
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 8, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату у м. Комсомольськ Полтавської обл., розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
Документ є генеральним планом порту, на якому позначено залізничні і автомобільні шляхи, елементи
озеленення території, а також надано відомості обсягів робіт з будівництва порту. У складанні
документа брали участь начальник від. портів ГІП Ф. І. Зернецький, інженер Титаренко.
Калька, туш; 1:2000; 1045х590 мм
2043. Д не про вс ки й го р нообагат ит е ль н ый ко мб и нат . Схе ма дв иже н ия судов в по рт у
Ф. Р5, к. 1222, оп. 2, од. зб. 12, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання проекту порту і водних підходів до нього вантажів Дніпровського
гірничозбагачувального комбінату в м. Комсомольськ Полтавської обл., розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ).
На плані акваторії порту позначено шляхи для самохідних і несамохідних суден, транзитні траси. У
складанні документа брали участь ГІП Ф. І. Зернецький, інженер Костенко.
Калька, туш; 1:10 000; 664х410 мм
2038.

Ко но вал івк а, с. Ма ш івськ о го р- на По лт а всько ї об л.
2044. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ка ли н и на. Ко новало вка, Ма ше вс кого р - на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1571, арк. 19, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Коновалівка Машівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Коновалівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. М. І. Калініна. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 533х510 мм

Кот ельва, с - щ е П олт а вськ ої о бл.
В ы коп и ров ка из сит уа цио н ного пла на с. Кот ель ва Кот елев ско го р- на Полт ав ско й обл. с нанес ен ие м зе мел ьно го участ ка,
прое кт ируе мо го под Кот е ле вс ки й мас лос ы рзавод
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 86, арк. 59, 1969 р.
План входить до складу завдання на проектування заводу з виготовлення сиру у с. Котельва (тепер смт
Котельва) Полтавської обл., розробленого працівниками Харківської філ. Українського державного
Інституту по проектуванню підприємств харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є планом
майданчика підприємства.
Калька, туш, чорнило; 1:10 000; 295х235 мм
2045.

Кра сноз на м енк а, с. Га д яц ьк о го р-н у П ол та всько ї обл .
2046. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза “Чер вон и й п ра пор”. К рас нозна ме н ка Ка рлов ско го р - на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1550, арк. 17, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Краснознаменка, Гадяцького (тепер
Карлівського) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення с. Краснознаменка в системі інших територій, які належали колгоспу “Червоний прапор”. У
складанні документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія; 1:25 000; 367х402 мм

Кр ем енч ук, м. П ол та вськ о ї о бл.
2047. В ы коп и ров ка из г ен п лана ко ндит е рс ко й фабр ик и г. Кр е ме нчу га по ул. О кт яб рьс ко й №85
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 138, арк. 8, 1953 р.
План
входить
до
проектного
завдання
котельної
кондитер ській
фабрики
у
м. Кременчук
Полтавської обл., розробленого працівниками Полтавської обласної проектної конторі при обласному
відділі у справах архіт. Документ є генеральним планом фабрики, на якому позначено наявні будівлі і
споруди підприємства, запроектовану будівлю котельної.
Світлокопія; 1:500; 443х392 мм
2048. П рое кт кот е ль ной для ко нд ит ерс ко й фабр и к и в г. Кре ме н чуге По лт авс кой об л. Ген п лан с нане се ни е м кот ель но й и
т еплот расс ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 138, арк. 26, 1953 р.
План
входить
до
проектного
завдання
котельної
кондитерської
фабрики
у
м. Кременчук
Полтавської обл., розробленого працівниками Полтавської обласної проектної конторі при обласному
відділі у справах архіт. На генеральному плані фабрики, позначено наявні і запроектовані будівлі і
споруди, мережу теплопостачання підприємства.
Світлокопія; 1:500; 520х280 мм
2049. В ы коп и ров ка из пла на г. Кре м ен чуга
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 139, арк. 51, 1961 р.
План входить до
проектного
завдання
реконструкції
кондитерської
фабрики у
м. Кременчук
Полтавської обл., розробленого працівниками Полтавської обласної проектної контори при обласному
відділі зі справ архіт. На плані позначено межі ділянки у м. Кременчук, на якій знаходився завод. У
складанні документа брав участь голов. архітектор м. Кременчук В. С. Попов.
Світлокопія; 1:2000; 194х268 мм
2050. Конд ит ер ска я фабр и ка в г. К ре ме н чуге. П ро м пло щад ка. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 139, арк. 60, 1961 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції кондитерської фабрики у м. Кременчук
Полтавської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом майданчика фабрики, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі і споруди підприємства.
Світлокопія; 1:500; 612х420 мм
2051. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная г ран и ца С ССР. Ко мп рес сор ная ст а нц и я К ре ме нчу г. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 95, арк. 56, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. у м. Кременчук Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є планом будівельного майданчика компресорної ст.
Світлокопія; 1:10 000; 560х425 мм
2052. Маг ист раль н ы й газоп ровод О ре нбург – Запад ная гра н ица С ССР. Ко м пр ессо рна я ст анц и я Кре ме н чуг. Ге не раль н ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я и гор изонт ал ьна я п ла ни ров ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 95, арк. 57, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. у м. Кременчук Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним планом будівельного майданчика
компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 1400х596 мм
2053. Маг ист раль н ы й газоп ровод О ре нбург – Западная г ран и ца ССС Р. Ком п рессо рна я ст анц и я Кре ме н чуг. Под ъезд ная авт одорога.
П лан т расс ы

Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 95, арк. 59 –61, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. у м. Кременчук Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані частини м. Кременчук позначено під’їзну автодорогу, запроектовану
для забезпечення транспортного зв’язку між майданчиком компресорної ст. і автодорогами загальної
мережі.
Світлокопія; 1:2000; 1380х300 мм, 1470х300 мм, 820х590 мм

Ли м ан П ер ши й, с. Реш ети лівськ о го р- ну По лт а всько ї об л.
2054. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и, с. Л и ман П ерв ы й Ре шет и лов ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1581, арк. 11, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Лиман Перший Решетилівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Лиман Перший позначено
територію, відведену для розміщення 39 господарських дворів, що затоплювалися у Градизькому (тепер
Глобинському) рні Полтавської обл. У складанні документа брав участь інженер Вакулюк.
Світлокопія, чорнило; 1:5000; 366х285 мм

Ли по ве, с. Гло би н ськ о го р-н у П ол та всько ї о бл .
2055. Л ипо вое Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 18, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Липове Градизького (тепер Глобинського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 1150х605 мм
2056. Л ипо вое Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 239, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
с. Липове
Градизького
(тепер
Глобинського )
рну
Полтавської обл. позначено 177 затоплюваних селянських господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 1095х567 мм

Лу бн и, м . П олт а вськ ої о бл.
2057. Лубе нс кой э ф и ро масл и чн ы й завод. П лан т расс ы водовода
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 102, арк. 11, 1956 р.
План входить до проектного завдання заводу з виготовлення ефірної олії у м. Олевськ Олевського рну
Житомирської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод. До матеріалів проектного завдання увійшли кресленики проекту заводу ефірної олії в
м. Лубни Полтавської обл. План складено на основі зйомок Українського відділення Всесоюзного тресту
технічних вишукувань. Документ є топографічним планом будівельного майданчика заводу. У складанні
документа брали участь інженери Кошман, Славинський, Ярошевський.
Кольорова світлокопія; 1:1000; 962х290 мм
2058. П лан земе ль ного участ ка, от води мого под ст ро ит ель ст во Лубе нс кого завода эф и р н ых ма сел из зем ель ного фо нда ко лхоза и м.
Ж данова Лубе нс кого р- на Полт а вско й обл.
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 102, арк. 13, 1954 р.
План входить до проектного завдання заводу з виготовлення ефірної олії у м. Олевськ Олевського рну
Житомирської обл., розробленого працівниками Харківського відділення Українського державного
Інституту проектування підприємств промисловості продовольчих товарів Укрдіпропродпроект. До
матеріалів проектного завдання увійшли кресленик проекту заводу ефірної олії в м. Лубни
Полтавської обл. План складено на основі зйомок Українського відділення Всесоюзного тресту
технічних вишукувань. На плані позначено межі ділянки, призначеної для нового будівництва.
Світлокопія; 1:2000; 420х690 мм

Лу то вин івка, с. Коз ел ьщ ин сько го р- ну По лт а вськ ої о бл.
2059. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ил ьи ча. с. Лут ови нов ка Козе ль ща нс кого р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1559, арк. 11, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Лутовинівка Козельщинського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Лутовинівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Ілліча. У складанні документа
брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:25 000; 457х393 мм

М ак си мівка , с. Кар лівсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2060.

Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. А рт е ма. c. Макс и мов ка Кар ловс кого р - на Полт ав ско й обл.

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1551, арк. 17, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Максимівка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Максимівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Артема. У складанні документа
брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 367х332 мм

М ак си мівка , с. Кр еменч уц ько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2061. Ма кс и мов ка Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 27, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У
документі,
складеному
на
основі
генерального
плану
с. Максимівка
Градизького
(тепер
Кременчуцького) рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення
території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 1035х420 мм
2062. Ма кс и мов ка Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 173, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Максимівка Градизького (тепер Кременчуцького) рну
Полтавської обл. позначено 83 затоплюваних селянських господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 930х410 мм
2063. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ку йб ы шева, с. Ма кс и мов ка Г ради жс кого р- на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1539, арк. 27, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Максимівка Градизького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Максимівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. В. Куйбишева. У складанні
документа брали участь ГІП Сенечко, інженер Мірошин.
Світлокопія; 1:25 000; 455х500 мм
2064. Ма кс и мов ка Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1539, арк. 29, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Максимівка Градизького рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення у с. Максимівка запроектованих
будівель і споруд. У складанні документа брали участь ГІП Сенечко, інженер Таран.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 800х738 мм

М ар’ ян івк а, с. Карл івськ о го р- ну П ол та всько ї обл .
Схе ма п лан иро в ки доселяе мо й т ер р ит ор ии и разби воч н ы й черт еж. Ма рья нов ка, к -з и м. Молот ова Карло вс кого р- на
По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1552, арк. 18, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Мар’янівка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кремен чуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення нових
будівель у с. Мар’янівка колгоспу ім. В. М. Молотова. У складанні документа брав участь ГІП
В. Б. Кустерський.
Світлокопія, чорнило; 1:25 000; 543х414 мм
2065.

М ат віївк а, с. Семен івсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл.
2066. Мат ве ев ка Град и жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 19, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інжен ерногеологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Матвіївка Градизького (тепер Семенівського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 730х615 мм
2067. Мат ве ев ка Град и жс ки й р-н По лт авс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас ел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 204, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Матвіївка Градизького (тепер Семенівського) рну
Полтавської обл. позначено 204 затоплюваних селянських господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 725х573 мм

М а ш івк а, с- щ е П ол та всько ї обл .
2068. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Молот ова. Ма шев ка, Ма шевс кого р -на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1573, арк. 18 , 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення смт Машівка Полтавської обл. через
підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення смт Машівка в системі інших територій,
які належали колгоспу ім. В. М. Молотова. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський,
інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 527х405 мм
2069. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная г ран и ца С ССР . Ко мп рес сор ная ст а нц и я Маш ев ка. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 94, арк. 62, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. в смт Машівка Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є ситуаційним планом майданчика компресорної ст.
Світлокопія; 1:10 000; 570х425 мм
2070. Маг ист раль н ы й газопровод Оре нбур г – Западная гра н и ца СССР. Ко мп рес сор ная ст ан ци я Ма шев ка. Ген ера ль н ы й пла н.
Гор изонт ал ьна я и верт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5 т. 2, од. зб. 94, арк. 63, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. в смт Машівка Полтавської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Ділянка Документ є генеральним планом компресорної ст.
Світлокопія; 1:500; 1260х600 мм

М ир горо д, м . П олт а вськ ої о бл.
2071. Ст рой мат е р иал ы. Карт а изуче н ност и и оп робова ни я по м ест орожд ен и ю г рав и йн ы х пе ско в на оз. Дол гом
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 44, 195 6 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті надано відомості щодо особливостей (питомої ваги, пористісті, гранулометричного складу,
морозостійкісті тощо) родовища гравійних пісків на оз. Довге поблизу м. Миргород Полтавської обл.
Також на карті позначено свердловини наявні і призначені для розвідувань проекту ГЕС.
Світлокопія; 1:2 000; 507х945 мм
2072. Ст рой мат е р иал ы. Карт а изоли н и й мо щност е й в ск р ы ш и по м ест орожд ен и ю пес ков д ля бет о на на оз. Долго м
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 46, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті надано відомості щодо потужності розкриву різних ділянок родовища пісків для бетону на
оз. Довге поблизу м. Миргород Полтавської обл. На карті позначено свердловини наявні і призначені
для розвідувань для проекту ГЕС.
Світлокопія, акварель; 1:2000; 675х420 мм
2073. Ст рой мат е р иал ы. Карт а изоли н и й мо щност е й пол езно й т ол щ и по ме ст орожде н и ю пес ков д ля бет она на оз. До лго м
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 47, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті надано відомості щодо потужності корисного шару родовища пісків для бетону на оз. Довге.
Також на карті позначено свердловини наявні і призначені для розвідувань для проекту ГЕС.
Світлокопія, акварель; 1:2 000; 680х435 мм
2074. Ст рой мат е р иал ы. Геолог и чес кая карт а с нан есе н ие м изоли н и й к ров ли кор ен н ых пород мест о рожде н ия пес ков для бетона на
оз. Долго м
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 49, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Карта знайомить із геологічною структурою і особливостями порід родовища пісків для бетону на
оз. Довге поблизу м. Миргород Полтавської обл. На карті позначено свердловини наявні і призначені
для розвідувань для проекту Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, акварель; 1:2000; 720х445 мм
2075. Ст рой мат е р иал ы. П ла н подс чет а запасов пе ско в для б ет она на оз. Дол го м
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 50, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерногеологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
План складалася для визначення запасів піску для бетону родовища, розташованого на оз. Довге
поблизу м. Миргород Полтавської обл. Документ доповнено таблицями розрахунків середніх потужностей
і обсягів корисних копалин цього родовища.
Світлокопія; 1:2000; 945х653 мм

М ир он и, с. Сем ен івсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл .
2076.

М иро н ы Обо лон ско го р- на По лт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 13, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українськог о відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Мірони Оболонського (тепер Семенівського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 733х447 мм
2077. М иро н ы Обо лон ско го р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 57, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Мирони
Оболонського (тепер Семенівського) рну Полтавської обл. позначено 5 затоплюваних селянських
господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 545х415 мм

М ли ни , с. Ло х ви ц ьк о го р- ну По лт а всько ї об л.
2078. Маг ист раль н ы й газо провод Ур ен гой – По ма р ы – У жгород. Л ин ей ная част ь газо провода. Пе реход ч ерез р. Сулу. П ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 43, арк. 68 –69, 1982 р.
План входить до техн. звіту щодо інж. вишукувань переходів через р. Сейм, р. Сула, р. Удай
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, складеного працівниками Всесоюзного ордену
Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На карті
позначено перехід газопроводу через р. Сула, запроектований поблизу с. Млини Лохвицького рну
Полтавської обл.
У
розробці
карти
брали
участь
старш.
геодезист
З. Литвиненко,
геолог
О. Зюлковська, гідрологи В. Волосюк і В. Кузьменко.
Світлокопія; 1:1 000; 1404х424 мм, 1670х425 мм

М оз ол іївка , с. Гло би н ськ о го р- ну П ол та всько ї обл .
2079. Мозоле ев ка Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 22, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Мозоліївка Градизького (тепер Глобинського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 637х420 мм
2080. Колхоз и м. Орд жон и к идзе Град ижс кого р - на Полт ав ско й обл. С ит уац ио нна я схема зем ле пользова н ия с нан есе н н ы м и
прое кт н ы м и меро п ри ят и я ми. с. Мозолеев ка Г рад ижс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1540, арк. 28, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Мозолеївка Градизького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Мозолеївка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. С. Орджонікідзе. У складанні
документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 767х600 мм
2081. С. Мозо леев ка Г рад ижс кого р-на По лт авс кой об л. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1540, арк. 30, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Мозолеївка Градизького рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення у с. Мозолеївка запроектованих
будівель і споруд. У складанні документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5000; 730х630 мм

Н едо гарк и, с. Кр ем енчу ц ьк о го р- ну По лт а всько ї об л.
2082. Недо га р к и Град и жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 28, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького
рну) Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення територій, які
утворюються в результаті будівництва Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 1122х442 мм
2083. Недо гар к и Град и жс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 216, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького) рну
Полтавської обл. позначено 81 затоплюване селянське госп во.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 1073х456 мм
2084. Сит уа цио н ная схе ма зем ле пользова н ия ко лхозов в зоне ст ро ит ель ст ва плот ин ы Кре м ен чугс ко й Г ЭС. Недогар к и Град иж ско го
р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1533, арк. 79, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького)
рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На генеральному плані с. Недогарки
вказано межі будівельного майданчика Кременчуцької ГЕС, ділянки для нового житлового будівництва,
запроектовані захисні лісонасадження тощо. У складанні документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 697х695 мм
2085. Схе ма разме щ ен и я допр ис еля е м ых т ерр ит ор р и й у с. Недога р ки по колхоза м и м. Ле ни на и и м. Кал и н ина. с. Недо гар к и
Град ижс кого р-на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1533, арк. 81, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького)
рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На генеральному плані с. Недогарки
вказано зони будівельного майданчика Кременчуцької ГЕС, ділянки для нового житлового будівництва,
запроектовані захисні лісонасадження тощо. Документ затверджений печатками державної сан.
інспекції, обласного від. у справах архіт., виконавчого комітету Градіжської районної ради. У
складанні документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія, туш; 1:10 000; 720х656 мм
2086. Схе ма п лан и ров к и доп ри сел яе м ых т е рр ит ор и й по с. Н едогар к и Г ради жс кого р- на По лт авс кой обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1533, арк. 82, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького)
рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На генеральному плані с. Недогарки
вказано основні будівлі і споруди заплановані для майданчиках призначених для нового будівництва. У
складанні документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія, туш; 1:5000; 817х580 мм
2087. Сит уа цио н ная схе ма зе мле по льзова ни я колхозов и м. Ле н ина и и м. Ка ли н и на в зоне ст роит е льст ва плот ин ы К ре ме н чугс ко й
ГЭ С. с. Недога р ки Град и жс кого р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1541, арк. 77, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Недогарки і с. Власівка
Градизького (тепер Кременчуцького) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх
Кременчуцької
ГЕС,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). На карті показано розміщення с. Недогарки і с. Власівка в системі інших територій, які
належали відповідно колгоспам ім. В. І. Леніна і ім. М. І. Калініна. На плані позначено ділянки для
розміщення будівельного майданчика Кременчуцької ГЕС, запректованих дворів, захисних лісонасаджень.
У складанні документа брав участь ГІП В. Б. Кустерський.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 716х696 мм
2088. Недо гар к и Град и жс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1541, арк. 78, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Недогарки Градизького (тепер Кременчуцького)
рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення у
с. Недогарки
запланованих
будівель
і
споруд.
У
складанні
документа
брав
участь
ГІП
В. Б. Кустерський.
Світлокопія; 1:10 000; 715х645 мм

Н и жн я Ла нн а, с. Карл івськ о го р- ну П ол та всько ї об л.
2089. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ст ал и на, с. Н иж ня я Ла н ная Ка рло вс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1554, арк. 20, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Нижня Ланна Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Нижня
Ланна в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Й. В. Сталіна. У складанні документа
брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 396х517 мм

Н о ви й Кал ка їв, с. Сем ен івськ о го р- ну По лт а всько ї об л.
2090.

Нов ы й Кал каев Обо ло нс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит ор и и насе ле нно го пу н кт а

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 42, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Новий Калкаїв Семенівського рну
Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення територій, які утворюються в
результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 1156х430 мм
2091. Кал каев Обо лон ско го р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 58, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Новий Калкаїв
Семенівського рну Полтавської обл. позначено селянські господарства, які затоплювалися.
Світлокопія, туш; 1:5000; 1080х424 мм

Н о во сел івк а, с. Гл о би нсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2092. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и, с. Ново село вка Р е шет и ловс кого р-на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1580, арк. 11, 1956 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Новоселівка
Глобинського
рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Новоселівка позначено
територію, відведену для розміщення 58 господарських двори, що затоплювалися у Градізькому (тепер
Глобинському) рні Полтавської обл. У складанні документа брали участь голов. інженер О. П. Бєлая,
інженер Вакулюк.
Світлокопія, чорнило; 1:5000; 672х425 мм

О бо ло н ь, с. Сем енівсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2093. П рое кт п лан и ров ки дос ел яе мой т е рр ит ор и и с. Обо лонь Обо лон ско го се льсовет а Обо лонс кого р -на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1579, арк. 25, 1956 р.
Схематична карта входить до тех н. проекту планування доселення с. Оболонь Оболонського (тепер
Семенівського)
рну
Полтавської обл.
через
підтоплення
територій
вдсх
Кременчуцької
ГЕС
на р. Дніпро.
Проект
складено
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). На плані с. Оболонь позначено територію, відведену для розміщення 127 господарських
дворів, що затоплювалися у с. Погрібняки с. Горошине і с. Дем’янівка Семенівського
рну
Полтавської обл.
Світлокопія; 1:5000; 850х580 мм
2094. П лан земе ль н их угі дь, із виз наче н ня м прое кт у запровад же н ня прав ил ьн их сі возмі н с. -г. арті лі і м. Ка рла Ма рк са Обо лонс ької
сі ль ради, Обо лон сь кого р- ну, Полт ав сь кої обл. У РСР
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1579, арк. 29, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Оболонь Оболонського (тепер Семенівського)
рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект
складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
територію с.г.артілі ім. Карла Маркса в с. Оболонь розподілено за господарським призначенням.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 510х370 мм

П ід гор івк а, с. Коз ел ьщ ин ськ о го р - ну По лт а всько ї об л.
2095. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Ст ал и на. Подгоро вка Козель щ и нс кого р - на Полт а вско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1561, арк. 9, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Підгорівка Козельщинського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Підгорівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Й. В. Сталіна. У складанні
документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:25 000; 460х413 мм

П о гр еб н як и, с. Сем ен івськ о го р- ну П ол та всько ї обл .
2096. Пог реб ня к и Оболо нс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 16, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному
на
основі генерального
плану с. Погребняки Оболонського
(тепер
Семенівського) рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення
території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 760х315 мм
2097. Пог реб ня к и Оболо нс кого р- на Полт ав ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 52, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено

працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Погребняки
Оболонського (тепер Семенівського) рну Полтавської обл. позначено 24 затоплюваних селянських
господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 700х290 мм

П олт а ва, м.
П лан земе ль ної ді лян к и в м. По лт аві по вул. Ве л ико ре шет илі всь к иі й №17, що є в кори ст уван ні олі йж ир ко мбі нат у і зе мел ьно ї
ді ля н к и по ву л. Вел и кор е шет и лі всь кі й №21 – 23, що п ередаєт ьс я олі й жи р ко мбі нат у
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 164, арк. 27, 1960 р.
План входить до завдання на проектування прив’язки цеху кормових дріжжів масложиркомбінату у
м. Полтава,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих
товарів
Укрдіпропрод. Для нового будівництва прийнято типовий проект цеху, складений у 1957 р. Державним
Інститутом Діпрогідроліз (м. Санкт Петербург). Документ є генеральним планом частини м. Полтава, на
якому позначено межі майданчиків, зайнятих масложиркомбінатом і відведених під нове будівництво.
Документ складено в Управлінні голов. архітектора м. Полтава.
Світлокопія; 1:1 000; 433х477 мм
2099. Ген п ла н Полт авс ко й маслос ы робаз ы в г. По лт аве по ул. Парт изан ско й № 8/ 20
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 194, арк. 23, 1965 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розширення маслосиробази молочного комбінату в
м. Полтава, розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром.
Документ є генеральним планом бази, на якому позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди
підприємства.
Світлокопія; 1:500; 800х600 мм
2098.

П оста в- М ук а, с. Ч ор ну хи нсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл.
2100. Маг ист раль н ы й газо провод Ур ен гой – По ма р ы – У жгород. Л ин ей ная част ь газо провода. П лан пе рехода че рез р. Удай
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 43, арк. 72 –73, 1982 р.
План входить до техн. звіту щодо інж. вишукувань переходів через р. Сейм, р. Сула, р. Удай
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, складеного працівниками Всесоюзного ордену
Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На карті
позначено перехід газопроводу через р. Удай, запроектований поблизу с. ПоставМука Чорнухинського
рну Полтавської обл. У розробці карти брали участь старш. геодезист З. Литвиненко, геолог
О. Зюлковська, гідрологи В. Волосюк і В. Кузьменко.
Світлокопія; 1:2000; 1792х295 мм, 1116х590 мм

Пр он оз івк а, с. Гло би нсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл.
2101. П ронозов ка Г ради жс кого р- на По лт авс ко й об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 23, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Пронозівка Градизького (тепер Глобинського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 670х832 мм
2102. П ронозов ка Г ради жс кого р- на По лт авс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 222, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Пронозівка Градизького (тепер Глобинського) рну
Полтавської обл. позначено 131 затоплюване селянське госп во.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 820х415 мм
2103. Колхоз им. Д и м ит ро ва Град и жс кого р-на По лт авс кой об л. С ит уац ио нна я схема земл епо льзова ни я с на несе н н ы м и прое кт н ы м и
ме роп р ият ия м и. с. Про нозов ка Г ради жс кого р- на Полт ав ско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1542, арк. 42, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Пронозівка Градизького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Автор проекту Вакулюк, голов. інженер
О. П. Бєлая. На карті показано розміщення с. Пронозівка в системі інших територій, які належали
колгоспу ім. Г. Димитрова.
Світлокопія; 1:25 000; 457х536 мм
2104. П ронозов ка Г ради жс кого р- на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1542, арк. 46, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Пронозівка Градизького рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення у с. Пронозівка запланованих
будівель і споруд. У складанні документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:5 000; 800х550 мм

Р еш ет ил івк а, с- щ е П ол та всько ї обл .
2105. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и, с. Ре ш ет и лов ка Ре шет ило вс кого р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1582, арк. 10, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення смт Решетилівка Полтавської обл. через
підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Решетилівка позначено територію, відведену для
розміщення 29 господарських двори, що затоплювалися у Градізькому (тепер Глобинському) рні
Полтавської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 702х392 мм

Р ок ит не, с. Кр еменч уц ько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2106. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Во ро ши лова, с. Ра к ит ное Кр е ме нчуг ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1568, арк. 13, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Рокитне Кременчуцького рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано розміщення с. Рокитне
в системі інших територій, які належали колгоспу ім. К. Є. Ворошилова. У складанні документа брав
участь ГІП Красникова.
Світлокопія; 1:25 000; 480х405 мм

Серд ю ки, с. П олт а вськ о го р- ну П о лта всько ї об л.
2107. Серд ю к и Оболо нс кого р- на По лт авс кой обл. П ла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 10, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Сердюки Оболонського (тепер Полтавського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 510х350 мм
2108. Серд ю к и Оболо нс кого р- на По лт авс кой обл. П ла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 30, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Сердюки
Оболонського (тепер Полтавського) рну Полтавської обл. позначено 9 затоплюваних селянських
господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 490х290 мм

Сол он иц я, с. Ко зел ьщи н сько го р -н у П ол та вськ о ї о бл .
2109. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Кар ла Мар кса. с. Соло н ица Козель щ и нс кого р- на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1562, арк. 10, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Солониця Козельщинського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення с. Солониця в системі інших територій, які належали колгоспу ім. Карла Маркса. У
складанні документа брали участь ГІП О. П. Бєлая, інженер Лиштван.
Світлокопія; 1:25 000; 384х468 мм

Ст еп ан івк а, с. Сем ен івськ о го р- ну П ол та всько ї об л.
2110. Ст епа нов ка Полт ав ско й обл. Град иж ско го р- на. П ла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 25, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У
документі,
складеному
на
основі
генерального
плану
с. Степанівка
Градизького
(тепер
Семенівського) рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення
території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 720х330 мм
2111. Ст епа нов ка Г ради жс кого р- на По лт авс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1509, арк. 242, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцько ї ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій, які опинялися в
зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Степанівка Градизького (тепер Семенівського) рну
Полтавської обл. позначено 7 затоплюваних селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 631х287 мм

Сто ро жеве, с. Чу тівсько го р- н у П олт а вськ ої о бл.
2112.

Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и. с. Ст ороже во Чут овс ько го р- на Полт авс ко й обл.

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1586, арк. 12, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Сторожеве Чутівського рну Полтавської обл.
через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Сторожеве позначено
територію, відведену для розміщення 102 господарських двори, що затоплювалися у Градізькому (тепер
Глобинському) рні Полтавської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 605х542 мм

Та ра сівк а, с. Ка рл івсько го р -н у П ол та вськ о ї о бл .
2113. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Л ен и на; с. Тарасов ка Ма шев ско го р- на Полт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1575, арк. 19, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Тарасівка Машівського (тепер
Карлівського) рну Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення с. Тарасівка в системі інших територій, які належали колгоспу ім. В. І. Леніна. У
складанні документа брали участь голов. інженер В. Б. Кустерський, інженер Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 504х393 мм

Ту ка ли, с. Сем ен івськ о го р- ну По лт а всько ї об л.
2114. Ту кал ы Обо лонс кого р- на По лт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 9, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Тукали Оболонського (тепер Семенівського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 675х595 мм
2115. Ту кал ы Обо лонс кого р- на По лт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 46, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Тукали
Оболонського (тепер Семенівського) рну Полтавської обл. позначено селянські господарства, які
затоплювалися.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 637х580 мм

Ф едіївк а, с. Р ешети лівсько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2116. Схе ма п лан и ров к и досел яе мо й т ер рит о ри и; с. Фед ие вка Р е шет и ловс кого р-на По лт авс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1583, арк. 14, 1956 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Федіївка
Решетилівського
рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Федіївка позначено
територію, відведену для розміщення 48 господарських двори, що затоплювалися у Градізькому (тепер
Глобинському) рні Полтавської обл.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 645х460 мм

Ф едор івка, с. Кар лівсько го р- ну По лт а вськ ої о бл.
2117. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза “Аван гард”. Федоро вка Кар ловс кого р -на По лт авс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1555, арк. 20, 1956 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування доселення с. Федоровка Карлівського рну
Полтавської обл. через підтоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті показано
розміщення
с. Федоровка в системі інших територій, які належали колгоспу “Авангар д”. У складанні документа
брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженер Пикун.
Світлокопія; 1:25 000; 520х394 мм

Ш и ша ки , с- щ е П ол та всько ї о бл .
2118. Ш и ша к и. С ы роде ль н ы й завод мо щ ност ь ю 25 т . Ге н пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 87, арк. 89, 1961 р.
Карта входить до складу завдання на проектування заводу з виготовлення сиру в смт Шишаки
Полтавської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод. План складено у Харківському філіалі Українського державного проектного Інститута
Укрдіпром’ясомолпром. Документ є генеральним планом заводу, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі і споруди підприємства.
Калька, чорнило, олівець, кольорові олівці; 1:500; 843х795 мм

Ш о ст ак и, с. По лт а всько го р -н у П олт а вськ ої о бл.
2119.

Ш ост ак и Обо лон ско го р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 15, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану с. Шостаки Оболонського (тепер Полтавського)
рну Полтавської обл., позначено прогнозовані зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 856х422 мм
2120. Ш ост ак и Обо лон ско го р- на Полт авс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1510, арк. 5 5, 1955 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт із відселення населення і переведенням господарств і підприємств з територій Оболонського
рну Полтавської обл., які опинялися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Шостаки
Оболонського (тепер Полтавського) рну Полтавської обл. позначено селянські господарства, які
затоплювалися.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 757х402 мм

Су м ськ а о бл .
2121. Осу ше н ие по й м ы р. Кле ве нь Су м ско й обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 70, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено запроектовані осушувальні споруди Клевенської
меліоративної системи, а також надано відомості щодо прогнозованих обсягів осушувальних земель у
руслі р. Клевень (Глухівський, Путивльський, Кролевецький рни Сумської обл.). У складанні
документа брали участь ГІП Г. Кадомський, старш. інженер Л. І. Зотова, інженер Н. П. Кірочкіна.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 390х287 мм
2122. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. Кл еве нь
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 82 а, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено питання щодо осушування заболочених земель. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній
карті зображено запроектовану Клевенську меліоративну систему, розташовану в заплаві р. Клевень, у
межах Сумської обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи
Л. П. Афанасьєва.
Типог рафський друк; б. м-бу; 376х296 мм
2123. Сум ска я обл. Со вре ме н ное сост оя н ие об ъе кт ов вод ного хозяйст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 6, арк. 85, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
проаналізовано стан об’єктів водного господарства країни у 1960 х роках Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено основні об’єкти водного господарства (водоймища, греблі, площі
зрошення ій осушувальні масиви тощо), наявні на території Сумської обл. у 1960х роках У складанні
документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 1126х1326 мм
2124. Сум ска я обл. Схе ма разм ещ ен и я п ло щаде й п р игод н ых для о ро ше ни я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 9, арк. 3 –4, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
розглянуто перспективні меліоративні заходи, які планувалося провести у Харківській, Сумській,
Полтавській та Одеській обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті Сумської обл.
позначено території, що потребували додаткового зрошування. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 1105х685 мм, 1136х725 мм
2125. Сум ска я обл. 2 -х лет н ий п лан ст роит е льст ва оро шае м ых участ ков
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 11, арк. 16, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
розглянуто перспективні меліоративні заходи, які планувалося провести на території Сумської обл.
протягом 1964–1965 рр. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Територія Сумської обл. традиційно відноситься
до достатньо зволоженої зони, однак, укладачами комплексної схеми було відібрано 32 ділянки для
проведення заходів з додаткового зрошування. На схематичній карті Сумської обл. позначено ці
ділянки. У складанні проекту брали участь ГІП Л. П. Афанасьєва, інженер Н. П. Кірочкіна.
Фото, кольорова туш; 1:200 000; 328х210 мм
2126. Развит и е водохозяй ст ве нн ых м еро пр и ят и й в Сум ско й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 19, арк. 81, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР , у якому
розглянуто перспективні меліоративні заходи, які планувалося провести на території Сумської обл.
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).

Згідно з проектом протягом 1964–1980 рр. у Сумській обл. планувалося провести зрошування 24,3 тис.,
осушити 62 тис. га землі. На схематичній карті позначено території, на яких планувалося проведення
цих меліоративних заходів. У складанні проекту брали участь ГІП Л. П. Афанасьєва, старш. інженер
Л. І. Смірнова.
Світлокопія, акварель; 1:300 000; 812х1140 мм
2127. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой СС Р. Развит ие водохозяй ст ве нн ы х
ме роп р ият ий Су мс кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 39, арк. 45, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, у якому
розглянуто технікоекономічні показники з цього питання для території Сумської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті Сумської обл. позначено території, на яких планувалося розмістити
гідроспоруди (осушувальні та зрошувальні системи, греблі тощо). У складанні проекту брали участь
ГІП Л. П. Афанасьєва, старш. інженер Л. І. Смірнова.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 865х1132 мм
2128. Схе мат и чес кая поч ве нна я ка рт а Су мс кой об ласт и
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 21, арк. 2, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну
(Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є схематичною картою ґрунтів
Сумської обл.
Калька, туш; 1:750 000; 440х413 мм
2129. Схе мка рт а агро лесо ме л иорат и в н ых и п рот ивоэ розио н н ых меро п ри ят и й (Су м ска я обл.)
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 25, арк. 2 зв., 1962 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання і охорони
водних
ресурсів
Харківського
економічного
рну
(Харківська
і
Сумська обл.),
розробленої
працівниками Харківської експедиції проектно вишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Матеріали використано для розробки схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
Харківського
економічного
рну. На схематичній
карті Сумської обл. позначено
наявні та
запроектовані
лісонасадження,
необхідні
для
протиерозійного
захисту
водних
об’єктів
та
сільськогосподарських угідь.
Світлокопія, кольорова туш; 1:200 000; 1008х786 мм
2130. Харь ковс к и й эко но м. ра йо н. Су мс кая об ласт ь. Су щест ву ю ще е по ложе н ие вод ного хозя йст ва
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 29, арк. 98, 1962 р.
Карта входить до схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківского екон. рну,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті Сумської обл. позначено наявні на поч. 1960 х роках гідроспоруди (осушувальні та зрошувальні
системи, греблі водосховищ тощо). У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва, інженер Стецюра.
Світлокопія, акварель, туш; 1:200 000; 1130х1338 мм
2131. Геолог и чес кая карт а доч ет ве рт и чн ы х образован и й Су мс кая об л.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 22/2, од. зб. 38, арк. 3, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використан ня і охорони водних ресурсів Харківського екон. рну,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта знайомить із геологією дочетвертинних відкладень на території
Харківської обл. Документ складено за матеріалами Українського геологічного управління (м. Київ).
Кольорова світлокопія; б. м-бу; 505х710 мм
2132. Маг ист раль н ы й газопровод Уре нго й – Пома р ы – Ужгород. Л ин ей ная част ь газоп ровода. Су мс кая обл. Сов ме ще н н ы й пла н
ли не й но й част и маг ист ра ль ного газоп ровода
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 126, арк. 10 –15, 1982 р.
Карта входить до матеріалів проекту постійного відведення земель для будівництва споруд
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород на території Сумської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На карті позначено трасу запроектованого газопроводу у межах Сумської обл.
У складанні документа брали участь ГІП Г. П. Ухов, керівник інж. групи В. П. Фатєєв, інженери
В. П. Рєвіна і А. І. Мєльник.
Світлокопія; 1:25 000; 1283х295 мм, 1432х295 мм, 1247х295 мм, 710х293 мм, 807х292 мм, 1410х295 мм

Кар ти р- нів Сум сько ї об л.
Су м ськ ий р- н Су м сько ї об л.
2133. П лан зе м ле пол ьзован ия с. Сев ер и нов ка ко лхоза и м. Ча паева Су мс кого р - на Су мс ко й обл. УС СР
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 130, арк. 19, 1982 р.
План входить до матеріалів робочого проекту відведення земель для будівництва компресорної ст.
Роменська магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Проект розроблено працівниками
Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз
(м. Київ). Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Чапаєва Сумського
рну
Сумської обл., на землях якого планувалося побудувати компресорну ст.
Світлокопія; 1:20 000; 620х975 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Су м сько ї обл .
Біло пілл я, м . Су м ськ ої о бл.
2134. П лан зе м ель ного у част ка Бе лопо льс кого х лебоко мб и нат а
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 1, арк. 29, 1964 р.
План входить до ТЕО проекту реконструкції хлібозаводу у м. Білопілля Сумської обл., розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Для підвищення
виробничої потужності заводу вирішено розширити його будівлі, що вимагало збільшення земельної
ділянки підприємства. На плані позначено територію хлібозаводу у м. Білопілля (пров. Банний 9) та
додатковий майданчик (пров. Банний 11). У складанні документа брав участь ГАП Ю. Ковальчук.
Калька, туш, кольорова туш; б. м-бу; 540х410 мм

Ко нот о п, м. Су м сько ї обл .
Схе ма земе ль ного участ ка п л. 970.0 кв. м, выде ля е мого Конот о пс ко му хлебоко мб и нат у по ул. Зел ен ча к для реко нст рук ц и и
хлебоко мб и нат а в г. Ко нот оп
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 172, арк. 41, 1959 р.
План входить до проектного завдання реконструкції хлібокомбінату у м. Конотоп Сумської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих
товарів
Укрдіпропрод
(м. Харків).
Розширення
хлібокомбінату
проводилося
за
рахунок
резервних
територій
цього
підприємства. На схематичному плані позначено межі майданчика комбінату, а також визначено наявні
та запроектовані будівлі, споруди, під’їзні шляхи підприємства. У складанні документа брали участь
ГІП Ю. Н. Чеботарьов, старш. інженер В. Ф. Ніколаєнко, старш. інженер В. О. Андрущенко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 472х409 мм
2135.

Кро левец ь, м. Су мсько ї об л.
2136. Г. Кро лев ец
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 73, арк. 43, 1962 р.
План входить до проектного завдання очисних споруд
Сумської обл., розробленого працівниками Харківського
(м. Харків). Розглядалися два варіанти організації
передбачено підключення до каналізації заводу “Метал”,
схематичному плані м. Кролевець позначено нову трасу
складанні документа брали участь ГІП А. А. Шестиперов,
Світлокопія, чорнило, олівець; 1:10 000; 540х613 мм

заводу з виготовлення масла у м. Кролевець
ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром
каналізаційної мережі підприємства: першим
другим – побудову окремих очисних споруд. На
каналізації за першим варіантом проекту. У
старш. інженер Н. Д. Сафронов.

Н едри гай лів, с- щ е Су м ськ ої о бл.
2137. П лодоко нсе рв н ы й завод в с. Нед р ыга й лово. Ре кон ст ру кц и я овощ есу ш иль ного цеха. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 116, арк. 9, 1952 р.
План входить до проектного завдання реконструк ції плодоконсервного заводу у смт Недригайлів
Сумської обл., розробленого працівниками Виробничої бригади Республіканської проектно дослідної
контори Укрхарчопроект (м. Харків). Документ є генеральним планом підприємства, на якому позначено
будівлі, споруди та під’їзні шляхи, що підлягали реконструкції. У складанні документа брали участь
ГІП Таран, старш. інженер Кириченко, інженер Бурінська.
Світлокопія, туш; 1:500; 510х715 мм
2138. Нед р ыга й ловс к ий о вощ есу ши ль н ы й завод Су мс ко й обл. Про изводст в ен н ы й кор пус, ово ще х ран и ли ща. Ге нп ла н и а вт одорог и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 118, арк. 26, 1961 р.
План входить до складу проектного завдання будівництва овочесушильного заводу в смт Недригайлів
Сумської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих
товарів
Укрдіпропром (м. Харків). Документ є генеральним планом нового підприємства, на якому позначено
будівлі, споруди, під’їзні шляхи та елементи озеленення території заводу. У складанні документа
брали участь інженери Єрмілов, Рижова, Білоусова.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 1130х593 мм

О хт ирк а, м . Су м ськ ої о бл.
2139. П лан от вода су щест вую щ его Ахт ы рс кого п и взавода
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 56, арк. 5, 1959 р.
План входить до складу проектного завдання реконструкції і розширення заводу з виготовлення пива у
м. Охтирка Сумської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих
товарів Укрдіпропром (м. Харків). Розширення заводу проводилося за рахунок резервних територій
цього підприємства без виділення додаткових площ. Документ є оглядовим планом заводської ділянки. У
складанні документа брали участь ГІП Л. М. Алексєєва, інженер Ф. З. Клєпілін.
Світлокопія, чорнило; б. м-бу; 553х378 мм

П ут и вл ь, м . Су м ськ ої об л.
2140. Пут ив льс к ий ко нсе рв н ы й завод. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 53, арк. 57, 1962 р.
План входить до складу проектного завдання реконструкції заводу з виготовлення консервів,
розташованого на вул. Жовтневій, у м. Путивль Сумської обл. Проект розроблено працівниками
Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Документ є схематичним
генеральним планом заводу з позначенням наявних і запроектованих будівель підприємства. У складанні

документа брали участь ГІП М. С. Клеванський, інженер
Степаненко.
Світлокопія, чорнило, олівець, кольорові олівці; б. м-бу; 1156х836 мм

Г. Ф. Хорунжий,

інженери

Ямпольський,

Р ом ни , м. Су м сько ї о бл .
2141. Схе ма водоснаб же н ия г. Ро м н ы
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 6, 1963 р.
Схематична карта входить до матеріалів схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
Харківського екон. рну (Харківська і Сумська обл.), складеної працівниками Українського відділення
Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Ромни
Сумської обл. позначено траси водоводів, запроектованих для задоволення потреб у технічному і
побутовому водопостачанні міста на перспективу до 1980 р. У складанні документа брали участь
начальник від. водопостачання П. Г. Гомозов, ГІП С. Л. Кроль, інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; б. м-бу; 230х310 мм
2142. Хлебозавод в г. Ро м н ы. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 14, арк. 190, 1966 р.
План входить проекту хлібозаводу у м. Ромни Сумської обл., складеного працівниками Державного
Інституту по проектуванню підприємств продовольчих товарів Діпропрод (м. Харків). Документ є
генеральним планом заводу з позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд елементів
озеленення території. У складанні документа брали участь ГІП А. А. Шестиперов, старш. інженер
Н. Д. Сафронов, працівники Сумської обласної проектної контори (м. Суми).
Калька, туш; б. м-бу; 755х560 мм
2143. Ком п рессо р ная ст . Ро мн ен ска я. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 130, арк. 30, 1982 р.
План входить до матеріалів робочого проекту відведення земель для будівництва компресорної ст.
Роменська магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Проект розроблено працівниками
Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз
(м. Київ). Документ є планом місц евості поблизу м. Ромни Сумської обл., де планувалося побудувати
комплекс компресорної ст. У складанні документа брали участь ГІП Г. П. Ухов, керівник інж. групи
В. П. Фатєєв, інженери В. П. Рєвіна, А. І. Мєльник.
Світлокопія; 1:10 000; 830х295 мм
2144. Ком п рессо р ная ст . Ро мн ен ска я. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 130, арк. 31, 1982 р.
План входить до матеріалів робочого проекту відведення земель для будівництва компресорної ст.
Ромненська магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Проект розроблено працівниками
Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз
(м. Київ). Документ є генеральним планом запроектованої компресорної ст. поблизу м. Ромни
Роменського рну Сумської обл. У складанні документа брали участь ГІП Г. П. Ухов, керівник інж.
групи В. П. Фатєєв, інженери В. П. Рєвіна, А. І. Мєльник.
Світлокопія; 1:500; 637х1050 мм
2145. Маг ист раль н ы й газопровод Ур ен гой – Пома р ы – Ужго род. Ком пр ессор ная ст . №32 Ром н ин ска я. Подъ ездная дорога к КС.
П лан от вода
Ф. Р84, к. 1379, оп. 36, од. зб. 1517, арк. 4, 1982 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним планом під’їзного шляху до
компресорної ст. Ромненська поблизу м. Ромни Сумської обл. У складанні документа брали участь ГІП
Кордонський, голов. спеціаліст Гребельник, керівник інж. групи Осадча.
Світлокопія на кальці; 1:500; 1650х310 мм
2146. Маг ист раль н ы й газопровод Уре нго й – По мар ы – Ужго род. Ком п рессо р ная стан ц ия №32 Ром н ин ска я. Под ъезд ная дорога к
посадоч но й п ло щадк е для верт о лет ов. П лан от вода
Ф. Р84, к. 1379, оп. 36, од. зб. 1517, арк. 6, 1982 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним планом під’їз ного шляху до
вертолітного майданчика компресорної ст. Ромненська поблизу м. Ромни Сумської обл. У складанні
документа брали участь ГІП Кордонський, голов. спеціаліст Гребельник, керівник інж. групи Осадча.
Світлокопія на кальці, кольорові олівці; 1:2000; 1282х425 мм

Су ми , м.
2147. Сум ы. Заст ро йка це нт ра ль но й част и города. Ген ера ль н ы й п ла н
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 1, арк. 1–4, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На генеральному плані м. Суми позначено
запроектовані будівлі, опорні споруди та автодороги, які передбачалося реконструюв ати у центральній
частині міста. У складанні документа брали участь архітектори О. А. Вірченко, Р. Г. Канівська,
В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко, інженери В. О. Зимін, Т. Г. Влазнева.
Світлокопія на кальці; 1:500; 2090х610 мм, 2050х620 мм, 2085х620 мм, 2055х620 мм

2148. Сум ы. Заст ро йка це нт ра ль но й част и города. Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 2, арк. 1, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є схематичним планом м. Суми,
на якому позначено основні райони міста, призначені до реконструкції ділянки, важливі транспортні
магістралі. У складанні документа брали участь архітектори О. А. Вірченко, Р. Г. Канівська,
В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко, інженери В. О. Зимін, Т. Г. Влазнева.
Світлокопія на кальці; б. м-бу; 615х567 мм
2149. Сум ы. Заст ро йка це нт ра ль но й част и города. Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 3, арк. 1, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва т а
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є планом центральної частини
м. Суми, на якому позначено будинки, призначені до реконструкції та знесення. У складанні документа
брали участь архітектори О. А. Вірченко, Р. Г. Канівська, В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко,
інженери В. О. Зимін, Т. Г. Влазнева.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 700х450 мм
2150. Вар иа нт заст рой к и К рас ной п лощад и
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 6, арк. 1, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані представлений один із
варіантів реконструкції Червоної площі у центральній частині м. Суми. Автори проекту О. А.
Вірченко, Р. Г. Канівська, В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко.
Світлокопія на кальці; 1:500; 750х500 мм
2151. Реко нст ру к ц ия проез же й част и и т рот уаров по Кра сно й пло щад и от Харь ков ско го мо ст а до у л. Кооп ерат ив ной
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 8, арк. 1, 1979 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані зображено основні зміни
контурів автомобільних доріг і тротуарів, які планувалося провести під час реконструкції Червоної
площі у центральній частині м. Суми. У складанні документа брали участь архітектори О. А. Вірченко,
Р. Г. Канівська, В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко, інженери В. О. Зимін, Т. Г. Влазнева.
Світлокопія на кальці; 1:500; 1210х455 мм
2152. Схе ма раз ме ще ни я объ ект ов соц- кул ьт ур ного б ыт а
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 12, арк. 1, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На схематичному плані позначено
пам’ятки архітектури, адміністративні та громадські будівлі, а також споруди, призначені для
установ і підприємств соціальнокультурного обслуговування населення (кінотеатри, музеї, готелі,
торговельні центри тощо), розташовані у центральній частині м. Суми. У складанні документа брали
участь архітектори О. А. Вірченко, Р. Г. Канівська, В. Є. Колесніков, Б. Л. Свашенко, інженери
В. О. Зимін, Т. Г. Влазнева.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 1030х620 мм
2153. Схе ма орга н изац и и дв иже н ия т ра нс по рт а и пе шеходов
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 13, арк. 1, 1978 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані позначено магістралі міського
та район. значення, зупинки громадського трансп., підземні гаражі, мости, основні пішохідні
маршрути центральної частини м. Суми.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 1035х620 мм
2154. Схе ма т еп лос набже н ия. Те пло вая карт а
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 15, арк. 3, 1979 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). У документі приведено розрахунки
споживання тепла в окремих кварталах центральної частини м. Суми. У складанні документа брали
участь ГІП Почепцов, керівник інж. групи Монастирська, проектувальник Якубович.
Світлокопія на кальці; б. м-бу; 630х550 мм
2155. Заст рой ка участ ка це нт раль но й пло щад и, пр и лега ю ще й т ерр ит ор и и со ст оро н ы к инот еат ра “Ко мсо мол” и па м ят н и ка
архит е кт ур ы Вос кр есе нс ко й це р кв и. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 16, арк. 1, 1979 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані позначено наявні наприкінці
1970х років, запроектовані, а також ті будівлі, реконструкція яких запланована, розташовані на

території центральної площі м. Суми. У складанні документа брали участь керівник АПМ О. Л. Яїцький,
ГАП О. А. Вірченко, архітектори Б. Л. Свашенко, Р. Г. Канівська.
Світлокопія на кальці; 1:500; 1113х880 мм
2156. Заст рой ка участ ка це нт раль но й пло щад и, пр и лега ю ще й т ерр ит ор и и со ст оро н ы к инот еат ра “Ко мсо м ол” и па м ят н и ка
архит е кт ур ы Вос кр есе нс ко й це р кв и. И нже не р ная подгот ов ка т ерр ит ор и и. Озел ен ен ие. Разбиво чн ы й че рт еж посад ки
Ф. Р1, к. 1380, оп. 4, од. зб. 21, арк. 1, 1979 р.
План входить до техн. проекту забудови центральної частини м. Суми, розробленого працівниками
Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та
забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані позначено зелені насадження,
запроектовані на території центральної частини м. Суми. У складанні документа брали участь старш.
архітектор Б. Л. Свашенко, архітектор Усань.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 1100х865 мм
2157. Схе ма водоснаб же н ия г. Сум ы
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 5, 1963 р.
Карта входить до матеріалів схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Харківського
екон. рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичній карті м. Суми позначено траси водоводів,
запроектованих для задоволення потреб у технічному і побутовому водопостачанні міста з урахуванням
зростання споживання до 1980 р. У складанні документа брали участь начальник від. водопостачання
П. Г. Гомозов, інженери Штейнберг і Малюшицька.
Калька, туш; б. м-бу; 394х350 мм
2158. В ы коп и ров ка из пла на хл ебзавода в г. Су м ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 18, арк. 41, 1965 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Суми Сумської обл., розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). На плані
позначено межі ділянки в районі Харківського шосе у м. Суми, яку було відведено для нового
будівництва. У складанні документа брали участь ГІП А. А.Шестиперов, старш. інженер Н. Д. Сафронов.
Світлокопія; 1:500; 365х375 мм
2159. П лан рас поло же ни я по ст рое к в т е рр ит ор и и К раснозв езди нс кого ра ф и над ного завода, находя щегос я в г. Су м ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 215, арк. 1, 1930 р.
План входить до ескізного проекту будівлі місцевої електричної підст. на території Червонозіркового
рафінадного заводу у м. Суми, складеного працівниками Сумської будівельної контори Цукробуд (м.
Суми) і.Всеукраїнського акціонерного буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є генеральним
планом майданчика заводського комплексу з позначенням наявних і запроектованих будівель та споруд
підприємства. У складанні документа брали участь інженери Є. Фрігман, С. Шуст, С. Щетинин.
Світлокопія; 1 дюйм: 25 саж; 629х611 мм
2160. К п рое кт у Крас нозвезд и нс кой ра ф це нт рал и. С ит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 215, арк. 3, 1930 р.
План входить до ескізного проекту місцевої електричної підст. на території Червонозіркового
рафінадного заводу у м. Суми, складеного працівниками Сумської будівельної контори Цукробуд (м.
Суми) і Всеукраїнського акціонерного буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ є планом
майданчика заводського комплексу з позначенням наявних і запроектованих будівель та споруд
підприємства. У складанні документа брали участь інженери Є. Фрігман, С. Шуст, С. Щетинин.
Світлокопія; 2 дюйм: 25 саж; 630х514 мм

Хар ківська о бл.
2161. Схе ма ис по льзован и я ре к и С еве рс ки й До не ц. Верх н и й участ о к. Печ ен ежс кое в -щ е
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 178, арк. 115, 1939 р.
Карта входить до зведеної записки схеми використання р. Сіверський Донець. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою
Печенізького
вдсх
на р. Сіверський
Донець
у
Печенізькому
і
Вовчанському
рнах
Харківської обл. У складанні документа брав участь керівник проекту Хвощинський.
Фото, кольорові олівці; 1:50 000; 120х155 мм
2162. Схе ма ис по льзован и я ре к и С еве рс ки й До не ц. Верх н и й участ о к. Кра сноос ко льс кое водохра н ил и ще
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 178, арк. 136, 1939 р.
Карта входить до зведеної записки схеми використання р. Сіверський Донець. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою Червонооскольського вдсх на р. Оскол, розташованого у Борівському, Ізюмському і Куп’янському
рнах Харківської обл. У складанні документа брав участь керівник проекту Хвощинський.
Фото, кольорові олівці; 1:50 000; 115х167 мм
2163. Кочет о кс кое в- ще на р. Севе рс к ий До не ц
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 187, арк. 24, 1948 р.
Карта входить до зведеної записки що до коректування схеми використання р. Сіверський Донець для
попередньої ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ є схематичною
картою Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець у Харківської обл. У складанні документа брав
участь керівник проекту І. В. Середин.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 730х1280 мм
2164. П лан верх не го участ ка р. С еве рн ы й До не ц в ы ш е уст ья р. Уд ы

Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 219, арк. 1, б. р.
Карта
входить
до
ілюстративних
матеріалів
огляду
фізико географічних
умов
для
схеми
використання р. Сіверський Донець із ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя.
Проект розроблено працівниками Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект.
Документ є картою частини басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської обл., на якій позначено
електростанції, порти і основні промислові підприємства.
Калька, туш; 1:420 000; 310х483 мм
2165. Харь ковс кая об л. Сов ре ме н ное сост оя н ие объ ект ов водно го хозяйст ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 6, арк. 84, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР,
присвяченого аналізу стану об’єктів водного господар ства в 1960ті роки Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С.Я. Жука
(м. Харків). На карті Харківської обл. позначено основні об’єкти водогосподарчих заходів (площі
зрошення і осушувальні масиви тощо), наявні у 1963 р.
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 1290х1123 мм
2166. Харь ковс кая об л. Схе ма разме ще н ия п лощад ей, п ри годн ых д ля о рош ен ия
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 9, арк. 2, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів
УРСР, в якому розглянуто меліоративні заходи, заплановані до впровадження в Харківській, Сумській,
Полтавській і Одеській обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. позначено
місця розташування площ, на яких вирішено проводити додаткове зрошення у 1970–1980х роках
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 1250х1118 мм
2167. Карт а Хар ько вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 10, арк. 13, 1963 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР,
присвяченого створенню зрошуваних ділянок у колгоспах і радгоспах Харківської обл. у 1964–1965 рр.
Схему
розроблено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
ордена
Леніна
ПВНДІ
Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На території Харківської обл. передбачено створити
зрошувані масиви загальною площею 10 638 га. Карта знайомить із розташуванням наявних і
запроектованих ділянок для проведення заходів з додаткового зрошення. У складанні проекту брали
участь ГІП Л. П. Афанасьєв, старш. інженер Л. І. Смірнова.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 545х440 мм
2168. Развит и е водохозяй ст ве нн ых м еро пр и ят и й в Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 18, арк. 117, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР,
присвяченого меліорації територій Харківської обл. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С.Я. Жука (м. Харків). На карті
позначено один з варіантів розташування площ Харківської обл., на яких вирішено було проводити
водогосподарчі заходи (додаткове зрошення, влаштування вщ, осушення заболочених земель тощо) у
1970–1980х роках У складанні документа брали участь головні інженери проекту Л. П. Афанасьєва і
Н. Д. Чепков.
Типог рафський друк; 1:300 000; 530х383 мм
2169. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой СС Р. Развит ие водохозяй ст ве нн ы х
ме роп р ият ий Хар ько вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 40, арк. 48, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР, в якому
надано зведені технікоекономічні показники з цього питання для Харківської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті Харківської обл. позначено наявні і запроектовані об’єкти водного
господарства (вдсх, осушувальні та зрошувальні системи тощо).
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 1090х823 мм
2170. Карт а Хар кі всь кої обл.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 2, арк. 13, 1962 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо розвитку зрошувального землеробства у колгоспах і
радгоспах Харківської обл., складеної працівниками Українського відділення проектно вишукувального
та НДІ “Гідропроект” ім. С. Я. Жука (м. Харків). Пояснювальна записка є складовою локальної схеми
комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського економічного рну (Харкі вська,
Сумська обл.). На карті Харківської обл. позначено наявні і запроектовані вдсх і ставки, водоканали
і зрошувальні системи.
Фото, кольорова туш; 1:200 000; 518х395 мм
2171. Схе ма оро ше ни я в р-не П еч ен ежс кого водох ран и ли ща

Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 3, арк. 9, 1963 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо обсягів зрошення у Харківській обл. на 1970 р.,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Пояснювальна записка є ск ладовою локальної схеми комплексного
використання та охорони водних ресурсів Харківського економічного рну (Харківська, Сумська обл.).
На карті Печенізького вдсх на р. Сіверський Донець у Печенізькому і Вовчанському рнах
Харківської обл. позначено ділянки, на яких заплановано додаткове зрошення.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 500х687 мм
2172. Схе ма оро ше ни я ст оч н ы м и вода м и Ха рь ковс кого р - на на 1970 –1980 гг.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 3, арк. 10, 1963 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо обсягів зрошення у Харківській обл. на 1970 р.,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Пояснювальна записка є складовою локальної схеми комплексного
використання та охорони водних ресурсів Харківського економічного рну (Харківська, Сумська обл.).
На карті Харківської обл. позначено ділянки, на заплановано додаткове зрошення скидними водами.
Після повного біологічного очищення скидними водами передбачено зросити 7 000 га землі у
Харківському рні і 1 000 га – у Чугуївському рні Харківської обл.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 1467х808 мм
2173. Водопот ребле н ие Харь ков ско й обл. на 1970 г.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 6, арк. 32, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні відомості щодо
водоспоживання у кожному з адміністративних рнів у розрахунках на 1970 р.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 1133х618 мм
2174. Водопот ребле н ие Харь ков ско й обл. на 1980 г. (по м ин и ма ль но му вар иа нт у для года 95 % обе сп ече н ност и)
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 6, арк. 33, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні відомості щодо
водоспоживання у кожному з адміністративних рнів у розрахунках на 1980 р.
Світлокопія, акварель, кольорова туш; б. м-бу; 1136х502 мм
2175. Водопот ребле н ие Харь ков ско й обл. на 1980 г. (по ма кс и маль но му вар иа нт у для года 95 % обес пе че н ност и)
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 6, арк. 34, 1963 р.
Карта входить до схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні відомості щодо
водоспоживання у кожному з адміністративних рнів у розрахунках на 1980 р.
Світлокопія, акварель, кольорова туш; б. м-бу; 1136х600 мм
2176. Схе ма раз ме ще ни я оро шае м ых пло ща де й в Харь ков ско й обл. подве ша н н ых к ка налу Д не п р – Донбасс
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 8, арк. 79, 1963 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті південної частини Харківської обл. позначено межі
ділянок, на яких заплановано влаштувати зрошення за рахунок вод каналу Дніпро – Донбас.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 410х284 мм
2177. Схе ма водоснаб же н ия пгт Золо чев, г. Дер гач и, г. Л юбот и н
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 14, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. позначено траси
водоводу, запроектованого для задоволення потреб у технічному і побутовому водопостачанні смт
Золочів, м. Дергачі і м. Люботин на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 444х910 мм
2178. Схе ма водоснаб же н ия г. Ме ре фа, г. Но вая Водолага
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 16, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. позначено траси
водоводу, запроектованого для задоволення потреб у технічному і побутовому водопостачанні м. Мерефа
Харківського рну і м. Нова Водолага на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 626х410 мм
2179. Водопот ребле н ие с ель ск их насе ле нн ых пу н кт ов на 1965 год
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 18, арк. 19 а, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні

відомості щодо водоспоживання у сільських населених пунктах кожного з адміністративних рнів станом
на 1965 р.
Типог рафський друк, туш; б. м-бу; 283х308 мм
2180. Водопот ребле н ие с ель ск их насе ле нн ых пу н кт ов на 1980 год
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 18, арк. 19 б, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні
відомості щодо водоспоживання у сільських населених пунктах кожного з адміністративних рнів станом
на 1980 р.
Типог рафський друк, туш; б. м-бу; 287х287 мм
2181. Водопот ребле н ие с ель ск их насе ле нн ых пу н кт ов на 1970 год
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 18, арк. 19 в, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. надано прогнозні
відомості щодо водоспоживання у сільських населених пунктах кожного з адміністративних рнів станом
на 1970 р.
Типог рафський друк, туш; б. м-бу; 287х287 мм
2182. Водопот ребле н ие с ель ск их насе ле нн ых пу н кт ов на 1965 – 1970 –1980 гг.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 18, арк. 19 г, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Харківської обл. Надано зведені
прогнозні відомості щодо водоспоживання у сільських населених пунктах кожного з адміністративних
рнів станом на 1965–1970–1980 рр.
Типог рафський друк, туш; б. м-бу; 287х287 мм
2183. Схе мат и чес кая поч ве нна я ка рт а Хар ько вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 21, арк. 1, 1 963 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено різновиди ґрунтів на території
Харківської обл. і їх механічний склад.
Калька, туш; 1:750 000; 530х413 мм
2184. Схе мка рт а агро лесо ме л иорат и в н ых и п рот ивоэ розио н. ме роп ри ят и й ( Харь ковс кая об л.)
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 25, арк. 1, 1962 р.
Карта входить до схеми агролісомеліоративних і протиерозійних заходів з використання і охорони
водних ресурсів Харківського економічного рну (Харківська, Сумська обл.), розробленої працівниками
Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Ці матеріали використано при
складанні локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів економічного рну.
На карті Харківської обл. позначено наявні і запроектовані лісонасадження, призначені для захисту
водних об’єктів та сільськогосподарських угідь.
Світлокопія, кольорова туш; 1:200 000; 1252х1160 мм
2185. Харь ковс к и й эко но м ич ес ки й р-н. Харь ков ска я обл. Су ще ст ву ющ ее полож ен ие водно го хозяйст ва
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 29, арк. 97, 1962 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті Харківської обл. позначено наявні на початку 1960 х роках вдсх, ставки,
меліоративні системи.
Світлокопія, акварель, туш; 1:200 000; 1290х1105 мм
2186. Геолог и чес кая карт а доч ет ве рт и чн ы х образован и й Ха рь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1321, оп. 22/2, од. зб. 38, арк. 2, 1963 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта знайомить із геологією дочетвертинних відкладень
території Харківської обл. Документ складено на основі матеріалів Українського геологічного
управління (м. Київ).
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 510х680 мм
2187. Схе ма водоснаб же н ия, обводн ен и я и ка нал изац и и г. Харь кова
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 3, арк. 1 в, 1958 р.
Карта входить до загальної записки проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і
каналізації м. Харків, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). На схематичній карті Харківської обл. позначено водогони, канали, вдсх, запроектовані
для забезпечення водою м. Харків.
Фото, чорнило, олівець; 1:100 000; 220х162 мм
2188. Схе мат и чес кая карт а рас по ложе н ия де йст ву ю ще й гид ро мет р и чес ко й сет и в бассе й нах р. Се ве рс кого Дон ца и р. Ос ко ла

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 3, арк. 122, 1957 р.
Карта входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець та її притоках, складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Звіт є частиною проекту
водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. На схематичній карті позначено водомірні
ст. на р. Сіверський Донець і р. Оскол у межах Харківської обл. У складанні документа брали участь
керівник гідрометричних робіт С. Г. Кочубей, інженери А. Я. Запорожець, І. А. Кальний.
Світлокопія, олівець; 1:100 000; 290х420 мм
2189. Схе ма дорог в р-н е Ко чет ок ско го водохран и л и ща
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 55, арк. 4 а, 1958 р.
Карта входить до матеріалів проектного завдання мостового переходу через р. Хотомля на автодорозі
Печеніги – Вовчанськ, розробленого працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект.
На карті позначено запроектовані вдсх Харківської обл. і автодорожні мостові переходи через них.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 330х356 мм
2190. Река Лопа нь за преде ла м и города. П лан
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 66, арк. 7 –14, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення Державного науководослідного і проектновишукувального Інституту Водоканалпроект. Документ є планом басейну р. Лопань у Харківському і
Дергачівському рнах Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш.
інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:5 000; 1210х285 мм, 640х336 мм, 967х286 мм, 1373х286 мм, 910х285 мм, 720х285 мм, 865х286 мм, 830х285 мм
2191. Уд ы за п реде лам и го рода. Пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 66, арк. 22 –29, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення Державного науководослідного і проектновишукувального Інституту Водоканалпроект. Документ є планом басейну р. Уди у межах Харківської обл.
У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери
Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 850х282 мм, 1290х287 мм, 1280х442, 982х285 мм, 990х283 мм, 1320х287 мм, 830х287 мм, 950х285 мм
2192. П лан на пор ного вод овода от р. Севе рс к ий До не ц (Ст а р ы й Са лт ов) до Вя ловс кого водохран и ли ща
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 86, арк. 24, 1958 р.
План входить до частини проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, присвяченої вивченню
територій, що підлягали затопленню і відчуженню. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено трасу водогону від смт Старий
Салтів Вовчанського рну до В’ялівського вдсх у Харківському рні Харківської обл., який
забезпечуює подачу технічної води для підприємств м. Харків. У складанні документа брали участь
начальник сектору вдсх П. Ф. Чуйко, голов. спеціаліст Г. Я. Хайт.
Світлокопія, туш; 1:25 000; 995х287 мм
2193. Водос набже н ие, обводн ен ие и кана л изац ия г. Хар ько ва. Зона са нохра н ы 1 -го и 2 -го по яса водозабора на р. С иве рс к ий До не ц
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 163, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Водогін, яким здійснювалося водопостачання м. Харків,
вирішено реконструювати і розширити. Документ є схематичною картою басейну р. Сіверський Донець, на
якій позначено межі сан.охоронних зон реконструйованого водогону.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:250 000; 425х615 мм
2194. Пе че не жс кое в- ще. Схе ма раз ме ще ни я сел ит еб н ых т ер рит о ри й в зоне вдсх. Пе че неж ск и й, Ст аро -Са лт овс к ий и Во лча нс к и й рн ы Ха рь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 165, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Документ є схематичною картою Харківської обл., на якій
позначено населені пункти, що входять до сан. охоронної зони Печенізького вдсх.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:100 000; 730х805 мм
2195. Кочет о кс кое в-щ е на р. С еве рс ки й Дон ец. Прое кт ное задание п ро изводст ва зем ля н ых работ способом г идро меха н изац и и.
Ст рой ге н пла н, бала нс ґ ру нт ов и ка ле ндар н ы й п ла н работ
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 115, арк. 34, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки до проектного завдання Кочетоцького (тепер Печенізького) вдсх
на р. Сіверський Донець, присвяченої організації робіт засобами гідромеханізації. Документ складено
працівниками проектної контори “Гідромехпроект” Всесоюзного тресту Гідромеханізація (м. Москва).
Документ є генеральним планом організації земляних робіт із влаштування Кочетоцького вдсх у
Харківській обл. План доповнено календарним графіком робіт, відомостями щодо необхідної техніки,
таблицею балансу земляних мас. У складанні документа брали участь керівник проекту Маслов, старш.
інженер Карпов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 810х574 мм
2196. Схе мат и чес кая карт а рас п рост ра не н ия водо нос н ых гор изо нт ов, вл и я ющ их на уст ро йст во водохра н ил и щ

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 123, арк. 1, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
схематичній карті Харківської обл. позначено місця розповсюдження водоносних горизонтів різної
глибини залягання, ресурси яких впливають на басейни місцевих вщ. У складанні документа брали
участь голов. геолог В. С. Мартинов, технічний керівник М. А. Кульков, геолог Кузнєцова.
Калька, туш; 1:200 000; 740х415 мм
2197. П лан а вт одорог и Г раково – О кт яб рьс кое
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 15 –16, 1957 р.
План входить до матеріалів топографогеодезичного вивчення території Харківської обл. проекту
водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект розроблено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом автодороги від
с. Гракове Чугуївського рну до с. Октябрське Красноградського рну Харківської обл., на якому
позначено місця проведення інженерно геологічних досліджень.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:5000; 2400х350 мм, 1680х320 мм, 1160х325 мм
2198. Об щая схе ма расс мат р ива е м ых объе кт ов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 134, арк. 3, 1958 р.
Карта входить до альбому фотоілюстрацій для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків.
Проект
розроблено
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). На схематичній карті Харківської обл. позначено водогони, канали, вдсх, запроектовані
для забезпечення водою м. Харків.
Фото, туш, кольорові чорнила; 1:100 000; 223х160 мм
2199. Распо ложе н ие объе кт ов ин же нер но -гео лог и чес к их из ыс кан и й к гене раль но й схе ме водоснаб же н ия, регу л ирова н ия рек и
кана л изац и и г. Ха рь кова
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 142, арк. 13, 1957 р.
Карта входить до частини ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченої вивченню інженерно геологічних умов для обґрунтування будівництва споруд водоводу.
Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
є картою Харківської обл., на якій позначено місця проведення інженерно геологічних досліджень У
складанні документа брав участь інженер В. Н. Полтавцева.
Калька, туш; б. м-бу; 330х315 мм
2200. Кочет о кс кое вод - ще на р. С еве рс ки й До не ц. П лан узла соо руже н ия
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 146, арк. 4, 1957 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом греблі Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець. У складанні документа брали
участь ГІП О. М. Лобінцева, проектувальник Курілова.
Світлокопія; 1:10 000; 830х570 мм
2201. Схе ма водоснаб же н ия, обводн ен и я и ка нал изац и и г. Харь кова
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 147, арк. 34, 1958 р.
Карта входить до пояснювальної записки щодо вибору створу Кочетоцького вдсх на р. Сіверський
Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній
карті Харківської обл. позначено водогони, канали, вдсх, запроектовані для забезпечення водою
наслених пунктів.
Світлокопія, туш, кольорова туш, акварель; 1:300 000; 1100х810 мм
2202. Ме л иорат ив н ые ме роп р ият ия по Ко чет окс ко му водохра н ил и щу. П лан д ре наж н ых кана лов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 192, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок
і
каналізації
м. Харків,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено дренажні канали Кочетоцького вдсх. У складанні
документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева, інженер Білотоцький.
Світлокопія; 1:25 000; 570х422 мм
2203. Схе ма разме ще н ия сел ит ебн ы х т ер рит о ри й в усло ви ях образован и я Кочет окс кого вдсх на р. С еве рн ы й Доне ц на т ерр ит ор и и
Пе че не жс кого, Ст ароса лт овс кого и Вол чан ско го р - нов Ха рь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 130, 1957 р.
Карта входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Розділ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті
позначено населені пункти Печенізького і Вовчанського рнів Харківської обл., території яких
частково затоплялися із побудовою або реконструкцією Кочетоцького вдсх. Карту доповнено таблицею
відомостей щодо кількості дворів, що затоплюються. У складанні документа брали участь ГІП
В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 695х1021 мм
2204. Схе мат и чес к ий п лан рас поло же ни я водо провод н ых соору же н ий и водоводов Сев еро - До не ц кого водоп ровода

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 5, 1957 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено збільшити обсяги водо постачання
м. Харків шляхом будівництва третьої черги водоводу з р. Сіверський Донець. Документ є генеральним
планом водоводу, на якому позначено його основні наявні і запроектовані споруди (насосні ст.,
очисні споруди, додаткові резервуари тощо). У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальники Ромась і Пайтерова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:50 000; 1315х719 мм
2205. Ген п ла н со схе мой рас поло же н. водозаборн ых и о чи ст н ых соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 6, 1957 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено збільшити обсяги водопостачання
м. Харків шляхом будівництва третьої черги водоводу з р. Сіверський Донець. Документ є генеральним
планом водоводу, на якому позначено місця розташування його водозабірних і очисних споруд. У
складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальники Ромась і Пайтерова.
Світлокопія; 1:5 000; 805х660 мм
2206. Рогозянс кое вод - ще. Схе мат и чес к и й пла н разм е ще ни я жи л ых т ерр ит ор и й. Золоч евс к ий и Де рга чевс к и й р -н ы
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 147, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Розділ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено
населені пункти Золочівського і Дергачівського рнів Харківської обл., території яких частково
затоплялися через реконструкцію Рогозянського вдсх на р. Уди. План доповнено таблицею відомостей
щодо кількості затоплюваних господарств. У ск ладанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський,
ГАП Андрущенко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 545х697 мм
2207. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й сет и на харь ковс к их ре ках
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 165, арк. 23 б, 1957 р.
Карта входить до частини ген. схеми регулювання харківських річок, присвяченої вивченню гідрології
та
водного
господарства.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
Водоканалпроект. На схематичній карті Харківської обл. позначено водомірні ст. на річках Харків,
Лопань, Уди. У складанні документа брали участь старші інженери А. В. Плащев, В. Н. Богдан,
інженери С. В. Зозуля, С. С. Камишник.
Світлокопія; 1:300 000; 363х522 мм
2208. П лан- схе ма эле кт ро снаб же ни я ст ро ит ел ьст ва объ ект ов обвод не н ия ре к г. Ха рь кова
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 169, арк. 19, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо вибору схеми електропостачання постійних насосних ст.
водогону Сіверський Донець – В’ялівське вдсх, складеної працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків) в рамках проекту впорядкування річок м. Харків. На схематичній карті
Харківської обл. позначено заплановані до будівництва об’єкти (вдсх, перекачувальні системи тощо),
а також електричні мережі, які передбачено використовувати для тимчасового або постійного
енергопостачання цих об’єктів. У складанні документа брали участь інженери Н. Є. Блок і
Е. З. Бродянський.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:100 000; 1050х770 мм
2209. Схе ма п р исоед ин ен ия Г ЭС к с ист е ме и э ле кт рос набже н ия насос н ых ст .
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 169, арк. 20, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо вибору схеми електропостачання постійних насосних ст.
водогону Сіверський Донець – В’ялівське вдсх, складеної працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків) в рамках проекту впорядкування річок м. Харків. На схематичній карті
Харківської обл. позначено заплановану до будівництва на В’ялівському вдсх Харківську ГЕС2 з
варіантами схеми її підключення до загальної системи енергопостачання. У складанні документа брали
участь інженери Н. Є. Блок і Е. З. Бродянський.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 1050х765 мм
2210. Схе ма водообесп еч ен ия г. Хар ько ва. Ва р иант ы т рас с ка на лов и водоводов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 185, арк. 2, 1966 р.
Карта входить до проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків, розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти розташування водогонів, каналів, вдсх,
запроектованих для забезпечення водою Харківської обл. У складанні документа брали участь інженери
Л. С. Сващенко і П. Г. Гомозов, голов. спеціаліст Краль.
Калька, туш; 1:300 000; 948х870 мм
2211. Схе ма водоснаб же н ия г. Харь кова
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 241, арк. 7, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті Харківської обл. позначено варіанти проходження трас водопроводу,

запроектованого для водопостачання м. Харків, а також річки, рівень води в яких передбачено
збільшити ресурсами р. Сіверський Донець і Печенізького вдсх.
Світлокопія, акварель, кольорові олівці; б. м-бу; 400х287 мм
2212. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ск их ст а нц и й в верх не й част и басс ей на р. Сев ерс кого До н ца
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 252, арк. 128, 1960 р.
План входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець, р. Ніжеголь, р. Уди і р.
Лопань,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВПВНДІ
Гідропроект
ім. С. Я. Жука
(м. Харків). для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ є
схематичним планом русла р. Сіверський Донець у межах Харківської обл., на якому позначено річкові
гідрометричні ст.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 570х470 мм
2213. Защ ит н ы е ле сн ы е насажде н ия и ов рагоук ре п ит ель н ы е меро п ри ят и я по бе рега м П ече не жс кого в - ща. Ка рт а -схе ма
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 3, 1960 р.
Карта входить до проекту озеленення і берегоукріплення бал. і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого
працівниками
Проектновишукувального
об’єднання
Агроліспроект
(м. Харків).
Печенізького вдсх на р. Сіверський Донець у Печенізькому і Вовчанському рнах Харківської обл.
позначено місця, на яких заплановано берегоукріплювальні заходи. У складанні документа брали участь
начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 690х1188 мм
2214. Карт а но ве йш ей т е кт о ни к и Юга СС СР
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 3, арк. 22, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. На карті Харківської обл. надано відомості про новітні тектонічні відкладення
на цій території (позначено місця розташування локальних тектонічних структур, їх склад,
особливості рельєфу).
Світлокопія; б. м-бу; 342х293 мм
2215. Харь ковс кая А Т Э Ц. Гео лог ич ес кая карт а чет верт и чн ых от ложе н и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 3, арк. 38, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект.
Документ
є
геологічною
картою
четвертинних
відкладень
території
Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 605х620 мм
2216. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ха рь ковс кая обл. Геоло ги чес кая ка рт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 6, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Документ є геологічною картою території Харківської обл., складеною за
матеріалами геологічних зйомок, проведених у 1956–1969 рр. геологорозвідувальними трестами УРСР, а
також за матеріалами геологічних досліджень І. М. Ремізова, Д. П. Назаренко, І. Г. Сухно.
Світлокопія на кальці, туш; 1:200 000; 1080х605 мм
2217. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ха рь ковс кая обл. Геоло ги чес кая ка рт а чет ве рт и ч н ых от ло жен и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 7, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської А ТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект.
Документ
є
геологічною
картою
четвертинних
відкладень
території
Харківської обл., складеною за матеріалами
геологічних зйомок, проведених у 1956–1969 рр.
геологорозвідувальними трестами УРСР, а також за матеріалами геологічних досліджень І. М.
Ремізова, Д. П. Назаренко, І. Г. Сухно.
Світлокопія на кальці, туш; 1:200 000; 1086х610 мм
2218. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ха рь ковс кая обл. Те кт он и чес кая карт а -схе ма
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 9, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект.
Документ
є
геологічною
картою
четвертинних
відкладень
території
Харківської обл., складеною за матеріалами геологорозвідувальних трестів УРСР.
Світлокопія на кальці, туш; 1:200 000; 1065х610 мм
2219. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ст ру кт ур но -т е кт он ич ес ки е усло ви я. Ст ру кт ур но -т е кт он ич ес кая карт а Д Д В
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 17, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. На карті позначено локальні структури (виступи, тераси тощо) і соляні штоки
ДніпровськоДонецької западини для території Харківської обл. Документ складено під редакцією М. В.
Чирвинської.
Калька, туш; 1:500 000; Виміри документа 863х615 мм
2220. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ха рь ковс кая обл. Гео мор фо лог ич ес кая карт а

Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 13, арк. 7, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного
майданчика
ст.
Документ
складено
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Теплоелектропроект. Документ є геоморфологічною картою території Харківської обл., складеною за
матеріалами геологічних зйомок, проведених у 1956–1969 рр. геологорозвідувальними трестами УРСР, а
також за матеріалами геологічних досліджень І. М. Ремізова, Д. П. Назаренко, І. Г. Сухно.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 1080х590 мм
2221. Схе ма раз ме ще ни я ин фо р ма цио н н ых объ ект ов мо н ит ор и нга Ха рь ковс кой А Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 100, арк. 163, 1986 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки частини проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої
охороні навколишнього середовища при будві та експлуатації об’єкту. Проект складено працівниками
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На карті Харківської обл. позначено автоматизовані
сейсмологічні і метеост., точки відбирання проб ґрунту, води, опадів і проведення вимірів
гаммарадіоактивності, пункти медико біологічного спостереження тощо.
Світлокопія; б. м-бу; 425х395 мм
2222. Ген ера ль н ы й п ла н. Схе ма ра спо ложе н ия насе ле н н ых пун кт ов
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 101, арк. 2, 1986 р.
Схематична карта входить до частини проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої охороні навколишнього
середовища при побудові і експлуатації об’єкту. Документ складено працівниками Харківського
відділення ВДПІ Атоменергопроект. На карті Харківської обл. позначено місце розташування майданчика
АТЕЦ, а також межі охоронної зони об’єкту.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 712х485 мм
2223. Харь ковс кая об л. Схе ма разме ще н ия по лезн ых ис ко пае м ых
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 109, арк. 27, 1986 р.
Схематична карта входить до матеріалів інж. вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ
складено працівниками Харківського відділення ВДПІ Атоменергопроект. На карті Харківської обл.
позначено основні родовища корисних копалин: газу, солі, піску та глини.
Світлокопія; б. м-бу; 630х420 мм
2224. Схе ма раз ме ще ни я объ ект ов ст ро ит ель ст ва
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 119, арк. 8, 1986 р.
План входить до пояснювальної записки звіту про інженерногеологічні вишукування для проекту
Харківської
АТЕЦ,
складеного
працівниками
Харківського
відділення
ВДПІ
Атоменергопроект.
Вишукувальні роботи проводилися з метою вибору майданчика для будівництва пунктів теплопостачання.
На карті Харківської обл. позначено місце розташування основних об’єктів комплексу АТЕЦ.
Світлокопія; 1:100 000; 405х435 мм
2225. Обзор ная карт а р- на работ парт ии
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 128, арк. 8, 1984 р.
Карта входить до звіту про геліометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення глибинної
будови земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної експедиції
Всесоюзного НДІ мінеральної сировини (м. Нарофомінськ). Для вивчення проникливості земної кори і
уточнення тектонічних умов майданчика Харківської АТЕЦ проведено дослідження в радіусі 70 –100 км
від запроектованого об’єкту (Харківський, Нововодолазький і Зміївський рни Харківської обл.). На
карті надано відомості щодо територіального обсягу робіт експедиції.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 180х300 мм
2226. Те кт он и чес кая схе ма к ри ст алл и чес кого фу нда ме нт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 128, арк. 14, 1984 р.
Схематична карта входить до звіту про геліометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення
глибинної будови земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної
експедиції
Всесоюзного
НДІ
мінеральної
сировини
(м. Нарофомінськ).
На
схематичній
карті
Харківської обл. надано відомості щодо тектоніки цієї території. У тектонічному відношенні рн
будівництва АТЕЦ розташований у межах Дніпровсько Донецької западини і характеризується складною
блоковою будовою фундаменту і осадової товщі. У складанні документа брали участь начальник
експедиції А. П. Зачернюк, гідрогеологи Є. М. Самарін, В. О. Хорохорін
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 180х300 мм
2227. Схе ма п рон и цае мост и зе мно й кор ы ха рь ковс кой п ло щади с да н н ы м и хи м и чес кого сост ава подзе мн ых вод
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 128, арк. 38, 1984 р.
Карта входить до звіту про гелі ометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення глибинної
будівництва земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної
експедиції Всесоюзного НДІ мінеральної сировини (м. Нарофомінськ). У документі надано відомості
щодо рівня концентрації гелію в підземних водах на глибині 50–100 м в рні будівництва нової АТЕЦ;
охарактеризовано ступінь проникливості земної кори, та хімічний склад підземних вод на території
Харківської обл. У складанні документа брали участь начальник експедиції А. П. Зачернюк,
гідрогеологи Є. М. Самарін, В. О. Хорохорін
Світлокопія, кольорова туш; 1:200 000; 180х300 мм
2228. Харь ковс кая п лощад ь. Схе мат и че ска я ка рт а рас пред еле н ия ко нц ент рац и и ге л ия в подзе м н ых водах
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 129, арк. 3, 1984 р.
Карта входить до звіту про геліометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення глибинної
будівництва земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної

експедиції Всесоюзного НДІ мінеральної сировини (м. Нарофомінськ). У документі надано відомості
щодо рівня концентрації гелію в підземних водах на глибині 50–100 м на території Харківської обл. У
складанні документа брали участь начальник експедиції А. П. Зачернюк, гідрогеологи Є. М. Самарін,
В. О. Хорохорін.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:200 000; 422х550 мм
2229. Харь ковс кая п лощад ь. Схе ма про н ицае мо ст и зе м ной ко р ы по да н н ы м ге л иев ых исс ледова н и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 129, арк. 4, 1984 р.
Карта входить до звіту про геліометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення глибинної
будівництва земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної
експедиції Всесоюзного НДІ мінеральної сировини (м. Нарофомінськ). У документі надано відомості
щодо рівня концентрації в підземних водах на глибині 50–100 м в рні будівництва АТЕЦ. У документі
надано відомості щодо ступеня проникливості розривних порушень на території Харківської обл. У
складанні документа брали участь начальник експедиції А. П. Зачернюк, гідрогеологи Є. М. Самарін,
В. О. Хорохорін.
Світлокопія, чорнило, олівець; 1:200 000; 424х556 мм
2230. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ге не рал ьн ы й п лан. Обзор ная сх е ма раз ме ще ни я Ха рь ковс ко й А Т Э Ц и А СТ
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 445, арк. 1, 1981 р.
Карта входить до ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На карті Харківської обл. позначено території, придатні для будівництва крупних
атомних станцій, а також варіанти ділянок, відведених під будівництво ст. Запропоновано 4 варіанти
розміщення АТЕЦ – в пунктах Таранівський, Меліховський, Бірки1, Бірки2.
Калька, туш; 1:600 000; 1090х590 мм
2231. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Схе ма т еп лос набже н ия г. Харько ва. Сит уац ио нн ы й п лан раз ме ще ни я сооруже ни й Т Э Ц на пло щад ке №19
и А Т Э Ц на п ло щадк е №31 а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 448, арк. 1, 1981 р.
Карта входить до ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На карті, що охоплює Зміївський і Нововодолазький рни Харківської обл.,
позначено межі ділянок землекористувачів, а також один із варіантів розміщення майданчиків,
відведених під будівництво ТЕЦ 6 і Харківської АТЕЦ.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1570х610 мм
2232. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Схе ма т епло снаб же ни я г. Харь кова. Сит уац ио нн ы й пла н раз ме ще ни я сооруж ен и й А Т Э Ц на пло щадк е
№ 45
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 448, арк. 2, 1981 р.
Карта входить до ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення ВДПІ
Теплоелектропроект. На карті, що охоплює Зміївський і Нововодолазький рни Харківської обл.,
позначено межі ділянок землекористувачів, а також один з варіантів розміщення майданчика,
відведеного під будівництво Харківської АТЕЦ.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 710х463 мм
2233. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ге не рал ьн ы й п лан. Обзор ная сх е ма раз ме ще ни я Ха рь ковс ко й А Т Э Ц и А СТ
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 460, арк. 1, 1983 р.
Карта входить до ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення ВДПІ
Атомтеплоелектропроект.
На
карті
південної
частини
Харківської обл.
позначено
майданчики,
рекомендовані для будівництва енергетичних об’єктів (Харківської АТЕЦ і ТЕЦ 6), наявні і
запроектовані залізничні та автомобільні шляхи, основні мережі тепло і водопостачання, а також
межі передбачуваного розвитку м. Харків до 2005 р.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:100 000; 640х456 мм
2234. Харь ковс кая АТ Э Ц. Под ъезд ной жел езнодоро ж н ы й пут ь ХАТ Э Ц и реко нст руи руе мая авт одорога Нова я Водола га – Бор к и.
П лан т расс ы
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 676, арк. 1 –7, 1986 р.
План входить до робочого проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення
ВДПІ Атоменергопроект. На плані Зміївського і Нововодолазького рнів Харківської обл. позначено
залізничні та автомобільні шляхи (наявні і запроектовані) від смт Нова Водолага Нововодолазького
рну до с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., поблизу якого заплановано побудувати Харківську
АТЕЦ.
Світлокопія на кальці; 1:2000; 850х445 мм, 850х330 мм, 880х313 мм, 870х300 мм, 874х335 мм, 854х322 мм, 860х330 мм

Кар ти р- нів Харк івськ ої о бл.
Бал а кл ій ськ ий р- н Хар ківсько ї об л.
Л ит олого - фас ц иаль ная ка рт а проду кт и вно й т олщ и н и жн его т риаса (Т п) севе ро -запад н ых окра и н До нбасса це нт ра ль ной и
юго -во ст оч ной част и Дн еп ровс ко - До не цко й в пад ин ы
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 33, 1965 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Українського НДІ природних газів УкрНДІгаз
(м. Київ). На карті Балаклійського рну Харківської обл. позначено місця розмиву нижньотріасових
відкладень, водозабірні свердловини питної води, перспективні зони заховання стічних вод
промислових підприємств. У складанні документа брали участь інженери О. Д. Білик, Т. І. МашкінаШуміліна, Б. П. Стерлін.
Фото; 1:1 000 000; 207х128 мм
2235.

Л ит олого - фас ц иаль ная карт а продукт ив но й т ол щи н иж не го т риаса (Тп к) северо -за падн ых окра и н До нбасса це нт рал ьно й и
юго -во ст оч ной част и Дн еп ровс ко - До не цко й в пад ин ы
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 34, 1965 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Українського НДІ природних газів УкрНДІгаз
(м. Київ). На карті Балаклійського рну Харківської обл. позначено місця розмиву тріасових та
верхньопермських відкладень, водозабірні свердловини питної води, перспективні зони заховання
стічних вод промислових підприємств. У складанні документа брали участь – інженери Т. І. МашкінаШуміліна, О. Д. Білик, Б. П. Стерлін.
Фото; 1:1 000 000; 217х140 мм
2237. Карт а изопах ит экра н иру ю ще й т ол щ и т риаса (Т г) севе ро -запад н ых окра и н До нбасса ц ент раль но й и ю го -вост оч но й част и
Д не про вс ко - Доне ц ко й в пади н ы
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 35, 1965 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Українського НДІ природних газів УкрНДІгаз
(м. Київ). На карті Шебелинського родовища позначено місця розмиву тріасових та верхньопермських
відкладень, водозабірні свердловини питної води, перспективні зони заховання стічних вод
промислових підприємств. Укладач карти – інженер Т. І. МашкінаШуміліна.
Фото; 1:1 000 000; 195х128 мм
2238. Карт а равн ых мо щ ност е й верзхне пе р мс ко й гли н ист о й пок р ы ш ки севе ро -запад н ых окра ин Донбасса це нт ра ль но й и ю го вост оч ной част и Д не п ровс ко - Дон ец ко й в пад ин ы
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 36, 1965 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Українського НДІ природних газів УкрНДІгаз
(м. Київ). На карті Шебелинського родовища позначено місця розмиву тріасових та верхньопермських
відкладень, водозабірні свердловини питної води, перспективні зони захован ня стічних вод
промислових підприємств. У складанні документа брали участь – інженери Т. І. Машкіна-Шуміліна,
О. Д. Білик, Б. П. Стерлін.
Фото; 1:1 000 000; 195х128 мм
2239. Карт а рас про ст ра не ни я ре г иона ль ного водоупо ра – н и жн еп ер мс ко й гало ге нно й т ол щ и
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 52, 1976 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування обсягів скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного
Прапора НДПІ з транспорту природного газу УкрНДІгаз (м. Київ). На карті Балаклійського рну
Харківської обл. надано відомості щодо розповсюдження нижньопермських галогенних відкладів. У
складанні документа брав участь інженер О. Ф. Рябих.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 175х138 мм
2240. В ы коп и ров ка из карт ы мо щ ност е й хе моге н ной т ол щ и н иж не й пер м и
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 3, арк. 55, 1976 р.
Карта входить до матеріалів геологогідрогеологічного обґрунтування обсягів скиду промислових вод
Шебелинського газового родовища, складеного працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного
Прапора НДПІ з транспорту природного газу УкрНДІгаз (м. Київ). На карті Балаклійського рну
Харківської обл. надано відомості щодо потужності пластів нижньопермських хемогенних відкладів.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 127х198 мм
2241. Обуст ро йст во Шебе л и нс кого газового про м ыс ла. Авт одорога от с. Че рво н ый До не ц до Шебе ли н ка – Киев. Тра са авт одорог и.
П лан
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 15, арк. 5, 1961 р.
План входить до техн. звіту про інженерні вишукування майданчиків і трас комунікацій Шебелинського
газового родовища, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є планом автодороги від с. Червоний Донець до
автодороги Шебелинка – Київ, запроектованої на території Балаклійського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:5 000; 1570х278 мм
2242. Схе мат и чес кая карт а рас по ложе н ия баз ы конде нсат а в р -н е ст . Ш ебел и н ка
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 27, арк. 29, 1953 р.
Карта входить до звіту про НДР щодо можливості водопостачання бази газового конденсату поблизу
ст Шебелинка Південної залізниці за рахунок підземних вод, складеного працівниками ДСПІ по
проектуванню газопроводів та підприємств газової промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є
схематичною картою Балаклійського рну Харківської обл., на якому позначено місце розташування бази
газового конденсату поблизу с. Шебелинка Балаклійського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 426х285 мм
2243. Обуст ро йст во Ш ебе л и нс кого газов ого про м ыс ла. Схе мат ич ес ки й п лан до рог п ро м ыс ла
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 588, арк. 1, 1961 р.
План входить до техн. проекту благоустрою Шебелинського газового промислу в Балаклійському рні
Харківської обл., складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). На плані Балаклійського рну Харківської обл. позначено наявні
та запроектовані внутрішні автомобільні та під’їзні залізничні шляхи газопромислу.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1080х590 мм
2236.

Бли зн ю ківськи й р -н Ха рк івськ ої о бл.
2244. Развит и е оро ше н ия в Харь ков ско й обл. УС СР на урове нь 1980 г. Бл из не цовс кая с ист е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 36 а, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
Документ
є
схематичним планом
зрошувальної
системи
у Близнюківському
рні
Харківської обл., на якому позначено запроектовані площі зрошення, траси зрошувальних каналів.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 292х283 мм
2245. Развит и е оро ше н ия в Харь ков ско й обл. УС СР на урове нь 1980 г. Бл из не цовс кая с ист е ма 19,5 т ы с. га
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 18, арк. 23, 1965 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних та земельних ресурсів УРСР,
присвяченого меліорації територій Харківської обл. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі
зображено запроектовану у Близнюківському рні Харківської обл. Близнюківську меліоративну систему.
Типог рафський друк; б. м-бу; 302х287 мм

Во вча н ськи й р-н Харк івськ о ї о бл.
2246. Схе мат и чес к ий п лан с. Окт яб рьс кое и с. Федо ров ка. Ст ароса лт овс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 86, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані Вовчанського рну Харківської обл. позначено
потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та
промислові підприємства тощо) у с. Жовтневе і с. Федорівка Старосалтівського (тепер Вовчанського)
рну, які входили до зони сан. охорони водогону.
Світлокопія; б. м-бу; 190х286 мм
2247. Защ ит н ы е меро п ри ят и я по насе ле н н ы м пун кт а м Ко ч ет ок ско го водохран и л и ща. С. П исаре в ка, с. Хот ом ля, пгт Ст ар ы й Са лт ов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 188, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок і каналізації м. Харків. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Вовчанського рну Харківської обл. позначено захисні
споруди (дамби, дренаж тощо), запроектовані у с. Писарівка, с. Хотомля, смт Старий Салтів через
будівництво вдсх. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева, інженер Білотоцький.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 410х287 мм
2248. Защ ит н ы е ме ро пр ият ия по нас еле н н ы м пу н кт ам Ко чет ок ско го вод -ща. Ве рхн яя Пи саре вка, Рубеж ное, В ерх ни й Са лт ов,
Луж к и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 189, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок і каналізації м. Харків. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Вовчанського рну Харківської обл. позначено захисні
споруди (дамби, дренаж тощо), запроектовані у с. Верхня Писарівка, с. Рубіжне, с. Верхній Салтів,
с. Лужки через будівництво вдсх. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева, інженер
Білотоцький.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 430х284 мм
2249. Ме л иорат ив н ые и п рот и во мал яр и йн ы е ме роп ри ят и я по Коч ет окс ко му водохра н ил и щу. Пла н др ена ж н ых ка на лов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 194, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок і каналізації м. Харків. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Вовчанського рну Харківської обл. позначено протималярійні
споруди у с. Рубіжне і смт Старий Салтів. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева,
інженер Білотоцький.
Світлокопія; 1:10 000; 675х287 мм
2250. Схе ма раз ме ще ни я и п ла ни ров к и досел яе м ых т е рр ит ор и й с. П исаре в ка и с. Хот ом ля Ст аросалт ов ско го р- на Хар ько вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 136, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Розділ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Вовчанського рну
Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх с. Писарівка і с. Хотомля, а також
території, відведені під жит лові будинки мешканців, двори яких опинялися в зоні затоплення. У
складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун, Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 612х547 мм
2251. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза и м. Ми чу ри на Вол чанс кого р-на Харь ковс кой об л., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 388, арк. 1 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу ім. І. В. Мічуріна у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 810х586 мм
2252. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза и м. Ми чу ри на Вол чанс кого р -на Харь ковс кой об л., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 388, арк. 2 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом
ґрунтів
землеволодінь
колгоспу
ім. І. В. Мічуріна
поблизу
у
Вовчанському
рні
Харківської обл. У складанні документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 815х586 мм
2253. Об лесе н ие и зак ре пл ен ие балок и оврагов ко лхоза “12 лет Окт ября” Ст аросалт ов с ко го р-на Харь ковс ко й обл., впада ющ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “12 років Жовтня“ у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 815х584 мм
2254. Об лесе н ие и зак ре пл ен ие балок и оврагов ко лхоза и м. Жданова Ст ароса лт овс кого р -на Харь ковс ко й обл., впада ю щих в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 б, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу ім. В. Г. Жданова у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 820х586 мм
2255. Об лесе н ие и зак ре пле н ие балок и оврагов колхоза “Прог рес с” Ст аросалт овс кого р -на Харь ковс ко й обл., впада ю щих в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 в, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Прогрес“ у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на яких
заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками н а вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 824х586 мм
2256. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов ко лхоза и м. Ст ал и на С т аросалт овс кого р-на Хар ько вс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 г, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу ім. Й. В. Сталіна у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 580х825 мм
2257. Об лесе н ие и закр еп ле н ие бало к и оврагов колхоза “ХХ съезд К ПС С” Ст аросалт ов ско го р - на Харь ков ско й обл., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 д, 196 0 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “ХХ з’їзд КПРС“ у Вовчанському рні Х арківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,

вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 815х586 мм
2258. Об лесе н ие и закре п ле ни е бало к и оврагов колхоза “Ук раи на” Ст аросалт овс кого р - на Харь ковс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П ла н а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 1 е, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Україна“ у Вовчанському рні Харківської обл. позначено місця, на яких
заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, інженер Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 855х618 мм
2259. Об лесе н ие и зак ре пл ен ие балок и оврагов ко лхоза “12 лет Окт ября” Ст аросалт ов ско го р-на Харь ковс ко й обл., впада ющ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “12 років Жовтня“ у Вовчанському рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 824х580 мм
2260. Об лесе н ие и закр еп ле н ие бало к и оврагов колхоза “ХХ съезд К ПС С” Ст аросалт ов ско го р - на Харь ков ско й обл., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 б, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “ХХ з’їзд КПРС“ у Вовчанському рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 817х588 мм
2261. Об лесе н ие и зак ре пле н ие балок и оврагов колхоза “Прог рес с” Ст аросалт овс кого р -на Харь ковс ко й обл., впада ю щих в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 в, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Прогрес“ у Вовчанському рні Харківської обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, автор
проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 820х590 мм
2262. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов ко лхоза и м. Ст ал и на Ст аросалт овс кого р -на Хар ько вс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 г, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспр оект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу ім. Й. В. Сталіна у Вовчанському рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 580х820 мм
2263. Об лесе н ие и зак ре пл ен ие балок и оврагов ко лхоза и м. Жданова Ст ароса лт овс кого р -на Харь ковс ко й обл., впада ю щих в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 д, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу ім. В. Г. Жданова Вовчанському рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 820х590 мм
2264. Об лесе н ие и закре п ле ни е бало к и оврагов колхоза “Ук раи на” Ст ар осалт овс кого р- на Харь ковс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 390, арк. 2 е, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Україна“ у Вовчанському рні Харківської обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, інженер
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 860х620 мм

2265. Трас с ы возду шн ых л ин и й с вязи Во лча нс кого р - на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 567, арк. 15, 1961 р.
План входить до проекту перенесення споруд телефоннотелеграфного зв’язку і ра діофікації
Печенізького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого працівниками закритого проектного бюро
поштова скринька №91 (м. Харків). Через створення вдсх повітряні лінії зв’язку підлягали
реконструкції. На схематичному плані Вовчанського рну позначено контури запроектованих трас
зв’язку.
У
складанні
документа
брали
участь
інженери
М. І. Короленко,
Т. А. Кутанаєва,
Н. В. Соловей.
Світлокопія; 1:10 000; 750х413 мм

Д ер гач івськи й р -н Харк івськ ої о бл.
2266. Р. Лозове нь ка. Пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 66, арк. 18–19, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
басейну р. Лозовенька у Дергачівському рні Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Погібко, старш.
інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов,
Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 1140х282 мм, 1900х287 мм
2267. Лозове нь ковс кое в- ще на р. Лозове нь ке. Рас поло же н ие водохр. и соору же ни я г идроузла
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 82, арк. 111, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання техн. водопостачання м. Харків,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з плану і розрізу Лозовеньківського вдсх на р. Лозовенька у Дергачівському рні
Харківської обл. Вдсх створено у 1933 р. для забезпечення техн. водопостачання підприємств
м. Харків. Через зростання потреб промислового центру наприкінці 1950х роках гідроспоруди вдсх
підлягали реконструкції. У складанні документа брали участь начальник сантехн. сектору С. Л. Кроль,
старш. інженер А. Е. Вініковецький.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 780х603 мм
2268. Схе ма т опог ра фо -геодез иче ск их работ , вы по лн ен н ых “ Ук рг идэ по м” на Лозове нь ковс ко м в - ще в 1957 г.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 9, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
Лозовеньківського вдсх на р. Лозовенька у Дергачівському рні Харківської обл. позначено місця
проведення
інженерногеологічних
досліджень.
У
складанні
документа
брав
участь
топограф
А. М. Пільчук.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:25 000; 345х490 мм
2269. Лозове нь ковс кое водохра н ил и ще на р. Лозове нь ка. Пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 146, арк. 9, 1957 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
генеральним
планом
греблі
Лозовеньківського
вдсх
на р. Лозовенька
у
Дергачівському
рні
Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева, проектувальник Житенькова.
Світлокопія; 1:2 000; 827х576 мм

Зміївськ ий р- н Хар ківсько ї об л.
2270. Харь ковс кая А Т Э Ц, бло к и 1, 2. Ген ера ль н ы й п ла н. С ит уац ио нн ы й п лан р -на ст роит е льст ва и пла н от вода зе мел ь
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 101, арк. 3, 1986 р.
План входить до частини проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої охороні навколишнього середовища при
будві та експлуатації об’єкту. Документ складено працівниками Ха рківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атоменеропроект. На плані Зміївського
рну Харківської обл. позначено території, відведені для промислового майданчика Харківської АТЄЦ
та жилового сща робітників.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 1676х840 мм
2271. Схе ма рас поло же ни я подъезд н ых дорог Хар ько вс кой А ТЭ Ц
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 120, арк. 8, 1986 р.
Карта входить до пояснювальної записки звіту про інженерно геологічні вишукування для проекту
під’їзних шляхив Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атоменеропроект. Вишукувальні роботи
проводилися для організації під’їзних шляхив від промислового майданчика до житлового сща АТЕЦ і
від цих об’єктів до залізничних шляхив. Документ є картою Зміївського рну Харківської обл., на
якому показано запроектовані транспортні шляхи до комплексу Харківської АТЕЦ.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 408х600 мм
2272. Схе мат и чес к ий п лан участ ка Харь ковс ко й А Т Э Ц с располо же н ие м гидро мет ри чес к их уст ройст в и основ н ых сооруже н и й
ст анц и и
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 132, арк. 163, 1986 р.
План входить до матеріалів досліджень клімату і гідрології, які проводилися для проекту Харківської
АТЕЦ. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і

ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атоменеропроект. На карті Зміївського рну Харківської обл.
позначено гідрометричні пости на р. Сіверський Донець і р. Мжа.
Світлокопія; 1:100 000; 512х303 мм
2273. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт Бор ковс к и й. Пло щад ка Гот вал ьдс кая. Пла н зе м ле пользоват е ле й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 144, арк. 62, 1984 р.
План входить до завдання на відведення земель під першочергові споруди проекту Харківської АТЕЦ.
Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і
ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атоменеропроект. На плані позначено межі ділянок землекористувачів
Зміївського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 1755х586 мм

Зо ло чівськи й р -н Ха рк івськ ої об л.
2274. Рогозянс кое вод -ще. П ро изводст во работ . Пла н ж елез нодоро жн ых и авт о моби ль н ых доро г ст ро ит ел ьст ва
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 114, арк. 33, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої організації транспортних потоків для проведення будівельних робіт. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом автомобільних та залізничних шляхив, якими планувалося перевозити будівельні матеріали для
будівництва гідроспоруд Рогозянського вдсх на р. Рогозянка. У складанні документа брали участь
керівник проекту організації робіт Ф. Є. Поліщук, керівник інж. групи І. С. Владимиров.
Світлокопія; 1:25 000; 880х285 мм

Кра сно ку тськи й р -н Харк івськ ої о бл.
2275. В ы коп и ров ка из пла нов зе м ле пользова н ия колхозов по Б ерезов ско му и Ст е пово му газов ы м ме ст орожде н ия м
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 56, арк . 33, 1983 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні вишукування підземних джерел водопостачання головних
споруд Степового газоконденсатного родовища, складеного в рамках проекту магістрального газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з
транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані Краснокутського рну Харківської обл.
позначено межі ділянок землекористувачів і місця розташування основних газових родовищ.
Світлокопія; б. м-бу; 1087х735 мм
2276. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Кут узова Крас но кут сь кого р- ну Ха р кі вської обл. УР СР
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 270, арк. 24, 1975 р.
План входить до матеріалів проекту відведення земель
для будівництва споруд Степового
газоконденсатного родовища, розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного
Прапора
НДПІ
з
транспорту
природного
газу
ВНІПІтрансгаз
(м. Київ).
Документ
є
планом
Краснокутського
рну
Харківської обл.,
на
якому
позначено
землі,
що
належали
колгоспу
ім. М. І. Кутузова і визначено території, відведені для організації регулюючого газоконденсатного
родовища магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород.
Світлокопія; 1:25 000; 775х588 мм

Ло зівськ и й р- н Хар к івсько ї об л.
2277. Схе ма водоснаб же н ия г. Лозова, п гт Па н ют ино, пгт О рел ька
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 4, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Лозівського рну Харківської обл.
позначено траси водоводів, запроектованих для задоволення потреб у технічному і побутовому
водопостачанні м. Лозова, смт Панютине, смт Орелька на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 850х424 мм

Н о во вод ол аз ьки й р -н Ха рк івськ ої об л.
2278. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Ме л иховс к ий и Тара новс к и й. Гео лог ич ес кая карт а дочет в ерт ич н ых от ло же н ий
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 3, арк. 37, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є
геологічною картою дочетвертинних відкладів Нововодолазького рну Харківської обл., на якій
представлено два варіанти розміщення ст.
Світлокопія; 1:25 000; 1020х595 мм
2279. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Ме л иховс к ий и Тара новс к и й. Гео мо р фоло ги чес кая ка р т а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 3, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного майданчика електростанції. Документ складено працівниками Харківського відділення
Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект.
Документ є геоморфологічною картою Нововодолазького рну Харківської обл., на якій представлено два
варіанти розміщення ст.
Світлокопія; 1:25 000; 1225х590 мм
2280. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Ме л иховс к ий и Тара новс к и й. Гео лог ич ес кая карт а ч ет верт и чн ых от ложе н и й

Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 12, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є
геологічною картою четвертинних відкладів Нововодолазького рну Харківської обл., на якій
представлено два варіанти розміщення ст.
Калька, туш; 1:25 000; 1073х640 мм
2281. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Ме л иховс к ий и Тара новс к и й. Схе мат ич ес кая карт а и н же нер но -гео лог и чес кого ра йо ни рова н ия
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 13, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є картою
інженерногеологічного районування Нововодолазького рну Харківської обл., на якій представлено два
варіанти розміщення ст.
Калька, туш; 1:25 000; 1075х635 мм

П ер во ма й ськ ий р-н Хар ківськ о ї о бл .
2282. Схе ма оро ше ни я ст оч н ы м и вода м и Пе рво май с ко го п ро мра йо на Хар ько вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 66, арк. 43, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На схематичному плані Первомайського рну Харківської обл. позначено сільськогосподарські
землі, які планувалося зрошувати скидними водами промислових підприємств.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 390х288 мм

П еч енізьк ий р-н Харк івськ о ї о бл.
2283. П лан- схе ма Коч ет окс кого водохран и ли ща
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 58, арк. 51, 1957 р.
План входить до звіту про рибогосподарські вишукування, які проводилися в рамках проекту
водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Звіт складено працівниками УДПІ рибного
господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ є планом Кочетоцького вдсх на р. Сіверський
Донець у Печенізькому рні Харківської обл. із позначеними тонями – ділянками, призначеними для
промислового риборозведення. У складанні документа брали участь ГІП Магомедов, начальник від.
вишукувань Марковський.
Світлокопія; 1:100 000; 443х550 мм
2284. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “В пер ед” Пе че не жс кого р - на Харь ков ско й обл., впада ю щих в Пе че неж ско е
в-ще. П ла н агро лесо ме л иорат ив н ых ме роп ри ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Вперед“ у Печенізькому рні Харківської обл. позначено місця, на яких
заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 813х580 мм
2285. Об лесе н ие и зак ре пле н ие балок и оврагов колхоза “Ч е рво на хви ля” П ече не жс кого р-на Харь ковс ко й обл., впада ю щих в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 б, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печен ізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Червона хвиля“ у Печенізькому рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 820х580 мм
2286. Об лесе н ие и закре п ле ни е бало к и оврагов колхоза и м. Ш ев че нко Печ ен ежс кого р - на Харь ковс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 в, 1 960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу ім. Т. Г. Шевченка у Печенізькому рні Харківської обл. позначено місця, на
яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 800х580 мм

Об лесе н ие и закре п ле н ие балок и оврагов колхоза “Боль ше в ик” Пе че не жс кого р -на Хар ько вс кой обл., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 г, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками харківської експедиції харківської експе диції Проектновишукувального
об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані землеволодінь колгоспу “Більшовик“ у Печенізькому
рні Харківської обл. позначено місця, на яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи:
спорудження валів для затримуван ня води, вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на
вид дерев тощо. У складанні документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 578х827 мм
2288. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “Жо вт не ва револ ю ц ия” П еч ен ежс кого р - на Харько вс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. П лан а гро лесо ме л иорат и вн ы х меро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 д, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Жовтнева революція“ у Печенізькому рні Харківської обл. позначено місця,
на яких заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 790х574 мм
2289. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “Мая к” Пе че не жс кого р -на Харь ков ско й обл., впада ю щ их в П еч ен ежс кое в ще. П лан а гро лесо ме лио рат и вн ы х м еро пр и ят и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 1 е, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). На плані
землеволодінь колгоспу “Маяк“ поблизу у Печенізькому рні Харківської обл. позначено місця, на яких
заплановано здійснити берегоукріплювальні заходи: спорудження валів для затримування води,
вирощування захисних зелених насаджень із вказівками на вид дерев тощо. У складанні документа брали
участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту
Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 800х574 мм
2290. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “Жо вт не ва револ ю ц ия” П еч ен ежс кого р- на Харько вс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 а, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Жовтнева революція“ у Печенізькому рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 810х575 мм
2291. Об лесе н ие и закре п ле ни е бало к и оврагов колхоза и м. Ш ев че нко Печ ен ежс кого р - на Харь ковс кой об л., впадаю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 б, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу ім. Т. Г. Шевченка у Печенізькому рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 795х576 мм
2292. Об лесе н ие и закре п ле н ие балок и оврагов колхоза “Боль ше в ик” Пе че не жс кого р -на Хар ько вс кой обл., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 б, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Більшовик“ у Печенізькому рні Харківської обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, автор
проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 575х824 мм
2293. Об лесе н ие и зак ре пл ен ие бало к и овра гов ко лхоза “Че рво на хви ля ” Пе че не жс кого р -на Ха рь ковс ко й обл., впада ю щ их в
Пе че не жс кое в- ще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 в, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Червона хвиля” у Печенізькому рні Харківської обл. У
складанні
документа
брали
участь
начальник
експедиції
А. І. Гаврилов,
голов.
спеціаліст
І. С. Попов, автор проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 810х584 мм
2287.

Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “В пер ед” Пе че не жс кого р - на Харь ков ско й обл., впада ю щих в Пе че неж ско е
в-ще. По чв ен н ы й пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 г, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і бер егоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Вперед” у Печенізькому рні Харківської обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, автор
проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 818х584 мм
2295. Об лесе н ие и закре п ле ни е балок и оврагов колхоза “Мая к” Пе че не жс кого р -на Харь ков ско й обл., впада ю щ их в П еч ен ежс кое вще. По чве н н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 392, арк. 2 д, 1960 р.
План входить до проекту озеленення і берегоукріплення балок і ярів поблизу Печенізького вдсх,
розробленого працівниками Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків). Документ є
планом ґрунтів землеволодінь колгоспу “Маяк” у Печенізькому рні Харківської обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. спеціаліст І. С. Попов, автор
проекту Н. М. Решетняк.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 813х580 мм
2294.

Сал тівськи й р -н Ха рк івськ ої о бл.
2296. П лан т расс ы водовода Ст ар ы й Са лт ов – В ялое
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 23 а –23 д, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичному
плані Салтівського рну Харківської обл. позначено трасу водогону Старий Салтів – В’ялівське вдсх,
споруди якого забезпечують подачу технічної води для підприємств м. Харків.
Калька, туш; 1:2 000; 1685х580 мм, 1520х310 мм, 1736х418 мм, 1720х320 мм, 855х325 мм

Хар ківськи й р -н Ха рк івськ ої о бл.
2297. Тра вя нс кое водохра н ил и ще на р. Харь ков
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 26, арк. 70, 1948 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного
рну,
складеної
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). На карті Харківського рну Харківської обл. позначено контури
Трав’янського вдсх на р. Харків.
Світлокопія; 1:25 000; 823х570 мм
2298. Река Ха рь ков и ру че й Вя л ы й за пр едела м и го рода. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 66, арк. 3–6, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
басейну р. Харків та р. В’ялий у Харківському рні Харківської обл. У складанні документа брали
участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:5000; 1260х387 мм, 1400х287 мм, 1035х392 мм, 960х360 мм
2299. Участ о к поле й ф ил ьт ра ци и у ж елез нодоро жно й плат фо р м ы 5 к м
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 106, арк. 79, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо геологічних і гідрологічних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ділянки поблизу залізничної ст. 5 й кілометр Південної залізниці
(Харківський рн Харківської обл.), на якій за одним із варіантів проекту заплановано розмістити
поля фільтрації. У складанні документа брали участь геолог Комличенко, геодезисти Рак, Черняк.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 750х796 мм
2300. По чве н н ы й п ла н по ле й ф ил ьт ра ци и (уча ст ок № 4)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 108, арк. 53, 1959 р.
План входить до пояснювальної записки щодо ґрунтовомеліоративних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ґрунтів ділянки поблизу залізничної ст. 5 й кілометр Південної
залізниці (Харківський рн Харківської обл.), на якій за одним із варіантів проекту заплановано
розмістити поля фільтрації. На плані позначено місця проведення проб для визначення коефіцієнту
фільтрації ґрунту. У складанні документа брали участь ГІП К. М. Співаков, ст. інженерґрунтознавець
М. Г. Ніколаєв, інженерхімік З. О. Фіолетова.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:2 000; 790х790 мм

Чу гуївсь ки й р- н Хар к івсько ї об л.
2301.

Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ск их ст а нц и й и по ст ов в ве рх не й част и бассе й на р. С еве рс ки й До не ц

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 10, арк. 1, 1956 р.
Карта входить до проектного завдання Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
картою р. Сіверський Донець у межах Чугуївського рну Харківської обл., на якій позначено водомірні
ст. і пости. У складанні документа брали участь начальник експедиції М. Данилов, керівник
гідрометричних робіт С. Г. Кочубей.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:200 000; 585х500 мм
2302. Схе мат и чес кая карт а рас п рост ра не н ия водо нос н ых гор изо нт ов, вл и я ющ их на уст ро йст во водохра н ил и щ
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 11, арк . 24, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною
гідрогеологічною картою Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь
керівник експедиції М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б. Басова, ст. геолог А. А. Вітковська.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 550х285 мм
2303. Обзор ная карт а с э ле ме нт а ми гео мор фо лог и и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 11, арк. 86, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є оглядовою
картою Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь керівник експедиції
М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б. Басова, ст. геолог А. А. Вітковська.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 510х753 мм
2304. Кочет о кс кое вод - ще. Р- н в ыбора ст вора. Г ид рогеоло ги че ска я ка рт а
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 11, арк. 87, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною
гідрогеологічною картою Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь
керівник експедиції М. А. Кульков, голов. спеціаліст О. Б. Басова, ст. геолог А. А. Вітковська.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 1017х753 мм
2305. Кочет о кс кое водохра н ил и ще. Чаша водохран и л ища. Карт а прог нозн ы х геоло ги че ск их я вле н и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 11, арк. 103, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Чугуївського рну
Харківської обл. позначено негативні явища (зсуви, обвалення берегів тощо), можливі при створенні
вдсх. У складанні документа брали участь керівник експедиції М. А. Кульков, голов. спеціаліст
О. Б. Басова, ст. геолог А. А. Вітковська.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 450х910 мм
2306. Схе ма рас поло же ни я эл ект роразведо ч н ых по пе ре чн и ков
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 14, арк. 19, 1957 р.
Карта входить до звіту про електророзвідувальні роботи, проведені на Кочетоцькому вдсх працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Звіт складався в рамках проектного
завдання
проекту
обводнення
і
водопостачання
м. Харків.
Документ
є
схематичною
картою
Чугуївського рну Харківської обл., на якій позначено місця проведення геофізичних досліджень. У
складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов та інженер С. В. Холопов.
Світлокопія; 1:100 000; 260х402 мм
2307. Ско рре кт иро ван ная т ра сса Рога нь – Ко чет ок
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 97 а, арк. 62, 1956 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаного працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено збільшення водопостачання м. Харків
шляхом будівництва третьої черги водоводу з р. Сіверський Донець. Документ є генеральним планом
траси водоводу Рогань – Кочеток, а також електричної мережі Чугуївського рну Харківської обл. У
складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальники Ромась і Пайтерова.
Світлокопія; 1:5000; 810х665 мм
2308. Кочет о кс кое в- ще. Карт а п рог ноза и нж ен ер но -гео лог ич ес ких я вл ен и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 143, арк. 10, 1957 р.
Карта входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналі зації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
оглядовою картою Чугуївського рну Харківської обл., на якій позначено місця проведення геологічних
досліджень, надано прогнозні відомості щодо очікуваних в результаті будівництва гідроспоруд
інженерногеологічних явищ. У складанні документа брали участь керівник інж. групи М. А. Кульков,
геолог Іванов.
Світлокопія, акварель, олівець; 1:50 000; 470х905 мм
2309. П лан Коч ет окс кого г ид роузла с на не с е нн ы м и гра н ица м и
Ф. Р149, к. 1326, оп. 14, од. зб. 403, арк. 4, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення території під будівництво гідроспоруд
Кочетоцького вдсх, розробленої працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ).
Документ є планом землевідведення Кочетоцького вдсх у Чугуївському рні Харківської обл.
Світлокопія, туш; 1:10 000; 630х540 мм

Кар ти і пл ан и на сел ен их п ун кт ів Хар к івсько ї об л.
Ан дріївка, с- щ е Бал а кл ій ськ о го р - ну Ха рк івськ ої о бл.
2310. База ко нде нсат а и газо фра к ц ион и ру ющ ей уст а нов к и. Ге н пла н
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 29, арк. 17, 1957 р.
План входить до проектного завдання бази конденсату і газофракційної установки Шебелинського
газового промислу, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Нові об’єкти призначалися для збирання і переробки конденсату,
що відділяється на свердловинах за допомогою сепараторів від газу і транспортованого спеціальною
мережею конденсатопроводів на майданчик бази. Майданчик для будівництва бази розташовано поблизу
смт Андріївка Балаклійського рну Харківської обл. Документ є генеральним планом запроектованих
об’єктів.
Світлокопія; 1:1 000; 1000х444 мм

Арт емівк а, с. П еч ен із ьк о го р- ну Харк івськ ої о бл.
Схе ма разме ще н ия и п лан и ров ки доселяе м ых т ерр ит ор ий по колхоза м “В пер ед” и и м. Ш ев че н ко. с. Арт е мо вка Пе че неж ско го
р-на Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 134, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Розділ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Артемівка
Печенізького рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун, Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 512х587 мм
2311.

Баз ал іївк а, с. Ч у гу ївськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
2312. Схе мат и чес кая карт а с. Базалев ка. Пе че не жс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 105, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Базаліївка Чугуївського
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 192х287 мм

Бал а кл ія, м. Б ал акл ійсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2313. Схе ма т ехн ич ес кого водос набже н ия г. Ба лак ле и
Ф.Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 3, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Балаклія Балаклійського рну
Харківської обл. позначено трасу водоводу, запроектованого для задоволення потреб у технічному
водопостачанні міста на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 230х310 мм
2314. Ж и л посе лок газови ков т р ест а У кр не фт егазразвед ка в г. Ба лак лея. Схе мат и чес к и й п ла н ж ил пос ел ка и п ро мбазы
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 88, арк. 2, 1957 р.
План входить до завдання на проектування молокозаводу в м. Балаклія Балаклійського рну
Харківської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод.
Для
будівництва
заводу
відведено
ділянку
поблизу
нафтобази
тресту
Укрнафтогазрозвідка. На плані м. Балаклія позначено межі ділянки промислової бази і робітничого
сща тресту.
Світлокопія, чорнило; 1:10 000; 790х660 мм
2315. Харь ковс кая об л. г. Бала кле я го родско й моло козавод. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 88, арк. 41, 1957 р.
План входить до завдання на проектування молокозаводу в м. Балаклія Балаклійського рну
Харківської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод. На плані позначено межі ділянки, відведеної під будівництво заводу в північній
частині м. Балаклія поблизу нафтобази тресту Укрнафтогазрозвідка.
Світлокопія, чорнило; 1:5000; 498х578 мм

Безл ю дівка , с- щ е Хар к івсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2316. Участ о к поле й ф ил ьт ра ци и у Безл юдов ско й б иолог и чес ко й ст ан ц и и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 106, арк. 78, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо геологічних і гідрологічних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ділянки полів фільтрації біологічної ст. в смт Безлюдівка

Харківського рну Харківської обл., яку за одним з варіантів проекту планувалося розширити у бік
Зміївського шосе. У складанні документа брали участь геолог Комличенко, геодезисти Рак, Черняк.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 755х895 мм
2317. П лан у част ка д ля про ект иро ван ия по ле й фи льт рац и и в р -н е ст . Без л юдов ка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 106, арк. 84, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо геологічних і гідрологічних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ділянки поблизу смт Безлюдівка Харківської обл., на якій за одним із
варіантів проекту заплановано розмістити поля фільтрації. У складанні документа брали участь геолог
Комличенко, геодезисти Рак, Черняк.
Світлокопія, туш, акварель; 1:2000; 560х675 мм
2318. П лан бо лот а в р- не Безл юдов ск их поле й ф и льт ра ц ии
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 106, арк. 85, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо геологічних і гідрологічних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Документ є планом заболоченої правої притоки бал. Жихор в рні смт Безлюдівка
Харківського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь геолог Комличенко, геодезисти
Рак, Черняк.
Світлокопія, туш, акварель; 1:5000; 530х572 мм
2319. По чве н н ы й п ла н по ле й ф ил ьт ра ци и (уча ст ок № 1)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 108, арк. 54, 1959 р.
План входить до пояснювальної записки щодо ґрунтовомеліоративних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Документ є планом ґрунтів ділянки поблизу смт Безлюдівка Харківського рну
Харківської обл., на якій за одним із ва ріантів проекту заплановано розмістити поля фільтрації. На
плані позначено місця проведення випробувань для визначення коефіцієнту фільтрації ґрунту. У
складанні документа брали участь ГІП К. М. Співаков, ст. інженерґрунтознавець М. Г. Ніколаєв,
інженерхімік З. О. Фіолетова.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:2 000; 770х890 мм
2320. П ло щадка оч ист н ых соо руже н ий ка нал изац и и в р - не Б езл юдов к и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 160, арк. 8, 1957 р.
План входить до проектного завдання промислового водопостачання м. Харків, виконаного працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено реконструкцію і розширення очисних
каналізаційних споруд м. Харків. Документ є генеральним планом запроектованої біологічної очисної
ст. в смт Безлюдівка Харківського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП
М. Г. Нечитайло, інженери Пайтерова, Ромась.
Світлокопія, акварель; 1:1 000; 1323х600 мм
2321. Схе ма рас поло же ни я водо ме рно го пост а и г идрост во ра на р. Уд ы у с. Без л юдов ки
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 252, арк. 152, 1960 р.
План входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець, р. Ніжеголь, р. Уди
і р. Лопань, складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків. Документ є схематичним планом ділянки русла р. Уди поблизу смт Безлюдівка Харківського
рну Харківської обл., на якому позначено місцезнаходження посту гідрометричних досліджень.
Світлокопія; 1:25 000; 190х288 мм

Біли й Кол од яз ь, с- щ е В о вч ан ськ о го р- ну Харк івськ ої о бл.
2322. Схе мат и чес кая карт а посе лка Бе л ы й Ко лодец
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 60, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом, територію смт Білий Колодязь
Вовчанського рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому
вказано
потенційно
небезпечні
для
питної
води
об’єкти
(лікарні,
цвинтарі,
звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм

Бірк и, с. Зм іївсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2323. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од.
Карта входить до частини
будівельного майданчика.

Бор ков ск и й І и І І . Гео мор фо лог ич ес кая ка рт а
зб. 4, арк. 2, 1981 р.
ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного

державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є
геоморфологічною картою місцевості поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де
запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Світлокопія; 1:25 000; 1225х586 мм
2324. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Бор ков ск и й І и І І . Геолог и чес кая карт а доч ет ве рт и ч н ых от ложе н и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 4, арк. 8, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню сейсмічних умов
будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є
геологічною картою
дочетвертинних
відкладів місцевості поблизу с. Бірки Зміївського
рну
Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Світлокопія; 1:25 000; 820х580 мм
2325. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Бор ков ск и й І и І І . Геолог и чес кая карт а чет ве рт и ч н ых от лож ен и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 36, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є
геологічною
картою
четвертинних
відкладів
місцевості
поблизу
с. Бірки
Зміївського
рну
Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 880х670 мм
2326. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Бор ков с к и й І и І І . Схе мат и чес кая карт а ин же не р но -геоло ги чес кого райо н иро ван ия
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 37, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є картою
інженерногеологічного районування місцевості поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де
запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 870х640 мм
2327. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы Бор ков ск и й І и І І . Карт а г идро изог ип с п ерво го от пове рхно ст и водо нос ного го ризо нт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 38, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. На карті місцевості
поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ,
надано відомості щодо рівня і потужності ґрунтових вод першого від поверхні водоносного горизонту.
Калька, туш, олівець; 1:25 000; 653х297 мм
2328. Харь ковс кая А Т Э Ц. А СТ-19. Гео мор фо лог иче ска я ка рт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 60, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Для покриття
теплових і електричних навантажень м. Харків у 1980 р. було заплановано побудувати атомну
теплоелектроцентраль (АТЕЦ) або атомну ст. теплопостачання (АСТ) поблизу міста. Карта знайомить із
особливостями рельєфу території майданчика запроектованої поблизу с. Бірки Зміївського рну
Харківської обл. АСТ19.
Світлокопія на кальці; 1:25 000; 480х330 мм
2329. Харь ковс кая А Т Э Ц. Р - н сооруж ен и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 104, арк. 24 –36, 1986 р.
Схематична карта входить до матеріалів вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої
Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ є топографічним планом місцевості поблизу с. Бірки
Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Світлокопія; 1:2 000; 580х460 мм, 580х590 мм, 580х600 мм, 540х590 мм, 580х580 мм, 570х590 мм, 573х600 мм, 573х580 мм, 565х585
мм, 580х595 мм, 564х593 мм, 600х590 мм, 590х587 мм
2330. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ж и лпо село к Бор к и. Пла н ж и л посел ка
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 105, арк. 38, 1986 р.
Схематична карта входить до матеріалів вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої
Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ є топографічним планом майданчика тимчасового
житлового сща будівельників АТЕЦ поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 570х830 мм
2331. Харь ковс кая А Т Э Ц. Авт одо рога по с. Бор к и. П лан т расс ы

Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 105, арк. 39 –42, 1986 р.
Схематична карта входить до матеріалів вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої
Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ є топографічним планом с. Бірки, на якому
позначено автодорогу, запроектовану для
забезпечення зв’язку між будівельним майданчиком
Харківської АТЕЦ і робітничим сщем.
Світлокопія, олівець, чорнило; 1:500; 810х600 мм, 860х595 мм, 870х590 мм, 870х590 мм
2332. Схе ма ст ро ит ель но - мо нт а ж н ых р ис ков пло щад к и Хар ько вс кой А Т Э Ц мет одом се йс м иче ск их жест кост ей
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 107, арк. 46, 1986 р.
План входить до матеріалів інж. вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої
Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ є планом сейсмічного мікрорайонування місцевості
поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Світлокопія; б. м-бу; 383х298 мм
2333. Хар ковс кая АТ Э Ц. Те р рит о ри я раз ме ще н ия А Т Э Ц. Карт а г идро изог и пс
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 109, арк. 25, 1986 р.
Карта входить до матеріалів інж. вишукувань до проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено
працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої
Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті місцевості поблизу с. Бірки Зміївського рну
Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ, надано відомості щодо рі вня і
потужності ґрунтових вод. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст від. вишукувань І.
В. Єрмолов, начальник сектору геології О. Г. Андреєв, голов. геолог Ю. С. Ісеров.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:10 000; 830х590 мм
2334. Харь ковс кая А Т Э Ц. Про м п лощад ка. Ка рт а ст рат оизог и пс кров л и ве рхн ечет верт и чн ых от ложе н и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 114, арк. 9, 1986 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань для компоновки генерального плану
проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті надано
відомості щодо розповсюдження, потужності та складу верхньочетвертинних відкладів у місцевості
поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст від. вишукувань І. В. Єрмолов, начальник сектору
геології О. Г. Андреєв, голов. геолог Ю. С. Ісеров.
Світлокопія; 1:2 000; 600х1272 мм
2335. Харь ковс кая А Т Э Ц. Про м п лощад ка. Ка рт а ст рат оизог и пс кров л и н и жн е - и сред не чет ве рт и ч н ых от ло же ни й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 114, арк. 10, 1986 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань для компоновки генерального плану
проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті надано
відомості щодо розповсюдження, потужності та складу нижньо і середньочетвертинних відкладів у
місцевості поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити
Харківську АТЕЦ. У складанні документа брали участь голов.
спеціаліст
від.
вишукувань
І. В. Єрмолов, начальник сектору геології О. Г. Андреєв, голов. геолог Ю. С. Ісеров.
Світлокопія; 1:2 000; 600х1270 мм
2336. Харь ковс кая А Т Э Ц. Про м п лощад ка. Ка рт а ст рат оизог и пс кров л и п ест ро цвет н ых г л ин п л иоце на
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 114, арк. 11, 1986 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань для компоновки генерального плану
проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті надано
відомості щодо розповсюдження і потужності строкатокольорових глин пліоцену у місцевості поблизу
с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ. У
складанні документа брали участь голов. спеціалі ст від. вишукувань І. В. Єрмолов, начальник сектору
геології О. Г. Андреєв, голов. геолог Ю. С. Ісеров.
Світлокопія; 1:2 000; 608х1274 мм
2337. Харь ковс кая А Т Э Ц. Про м п лощад ка. Ка рт а ст рат оизог и пс кров л и мио це нов ых по лт авс ких пес ков
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 114, арк. 12, 1986 р.
Карта входить до матеріалів інженерно геологічних вишукувань для компоновки генерального плану
проекту Харківської АТЕЦ. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті надано
відомості щодо розповсюдження і потужності пісків міоцену у місцевості поблизу с. Бірки Зміївського
рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ. У складанні документа брали
участь голов. спеціаліст від. вишукувань І. В. Єрмолов, начальник сектору геології О. Г. Андреєв,
голов. геолог Ю. С. Ісеров.
Світлокопія; 1:2000; 602х1270 мм
2338. Схе ма рас пр едел ен ия ко н це нт ра ци и г ел ия в подзе м н ых водах р - на
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 128, арк. 31, 1984 р.
План входить до звіту про геліометричні дослідження, які проводилися з метою вивчення глибинної
будівництва земної кори для проекту Харківської АТЕЦ. Звіт складено працівниками комплексної
експедиції Всесоюзного НДІ мінеральної сировини (м. Нарофомінськ, РФ). На плані надано відомості

щодо рівня концентрації гелію у підземних водах на глибині 50 –100 м у місцевості поблизу с. Бірки
Зміївського рну Харківської обл., де запроектовано розмістити Харківську АТЕЦ.
Світлокопія, кольорова туш; б. м-бу; 180х300 мм
2339. Харь ковс кая А Т Э Ц. Б ло ки 1, 2. Ж и ло й пос ело к. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 145, арк. 71, 1986 р.
План входить до завдання на відведення земель під першочергові споруди проекту Харківської АТЕЦ.
Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і
ордена
Жовтневої
Революції
НДПВІ
Атомтеплоелектропроект.
Документ
є
генеральним
планом
запроектованого у с. Бірки Зміївського рну Харківської обл. житлового сща робітників Харківської
АТЕЦ.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 1760х1200 мм
2340. И нж ен ер но -э колог и чес кое обоснова ни е разме ще н ия п ло щадк и жи л посе л ка Харько вс кой А Т Э Ц. Карт а чет ве рт и чн ы х
от ложе ни й п лощад к и ж и лпос ел ка Ха рь ковс ко й А Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 506, арк. 1, 19 84 р.
Карта входить до матеріалів інженерно екологічного обґрунтування проекту Харківської АТЕЦ,
складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ знайомить із геологією четвертинних
відкладень території поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., відведеної для будівництва
житлового сща робітників Харківської АТЕЦ.
Калька, туш; 1:10 000; 838х443 мм
2341. И нж ен ер но -э колог и чес кое обосно ван ие разме ще н ия пло щад к и ж ил посе л ка Харь ков ско й АТ Э Ц. Карт а дочет ве рт и чн ы х
от ложе ни й п лощад к и ж и лпос ел ка Ха рь ковс ко й А Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 506, арк. 1, 1984 р.
Карта входить до матеріалів інженерно екологічного обґрунтування проекту Харківської АТЕЦ,
складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ знайомить із геологією дочетвертинних
відкладень території поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., відведеної під будівництво
житлового сща робітників Харківської АТЕЦ.
Калька, туш; 1:10 000; 855х450 мм
2342. И нж ен ер но -э колог и чес кое обосно ван ие разме щ ен ия п лощад к и жил пос ел ка Харько вс кой АТ Э Ц. Гео мор фо лог ич ес кая карт а
пло щад к и ж ил посе л ка Ха рь ковс кой А Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 506, арк. 2, 1984 р.
Карта входить до матеріалів інженерно екологічного обґрунтування проекту Харківської АТЕЦ,
складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. Документ знайомить із типами і формами рельєфу
території поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл., відведеної під будівництво житлового
сща робітників Харківської АТЕЦ.
Калька, туш; 1:10 000; 855х450 мм
2343. И нж ен ер но -э колог и чес кое обосно ван ие разме ще н ия пло щад к и ж ил посе л ка Харь ков ско й АТ Э Ц. Схемат и чес кая карт а
и нже не р но -геоло ги чес кого ра йон иро ван и я ж ил посе л ка
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 506, арк. 3, 1984 р.
Карта входить до матеріалів інженерно екологічного обґрунтування проекту Харківської АТЕЦ,
складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На карті позначено ділянки з різним рівнем
проходження ґрунтових вод та наявністю просадних ґрунтів на території поблизу с. Бірки Зміївського
рну Харківської обл., відведеної під будівництво житлового сща робітників Харківської АТЕЦ.
Калька, туш; 1:10 000; 855х450 мм
2344. Харь ковс кая А Т Э Ц. Ка рье р ґ рунт а. П лан от вода зе ме ль. Задан и е на от вод зе мел ь
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 586, арк. 1, 1985 р.
План входить до робочого проекту Харківської АТЕЦ, складеного працівниками Харківського відділення
Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Атомтеплоелектропроект. На
плані місцевості поблизу с. Бірки Зміївського рну Харківської обл. позначено межі ділянок
землекористувачів, кар’єр піску, призначеного для будівництва Харківської АТЕЦ.
Калька, олівець; 1:1 000; 865х600 мм

Бор о ва, с- щ е Бо рівсько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2345. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная г ран и ца С ССР. Ко мп рес сор ная ст а нц и я Бо ровая. Сит уа цио н н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 2, од. зб. 92, арк. 58, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. в смт Борова Борівського рну Харківської обл. Проект
розроблено працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного
газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На схематичному плані позначено межі майданчика, відведеного для
будівництва компресорної ст. У складанні документа брали участь ГІП І. Іванов, начальник від.
генеральних планів М. Горвіц, керівник інж. групи Є. Гриншпун.
Світлокопія; 1:25 000; 580х420 мм
2346. Маг ист раль н ы й газопровод О ренбу рг – Западная гра ни ца СССР. Ко мп рес сор ная ст анц ия Боро вая. Гене раль н ы й пла н и
верт ика ль ная пла н иро вка

Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 2, од. зб. 92, арк. 59, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Орен бург – Захід,
присвяченої будівництву компресорної ст. в смт Борова Борівського рну Харківської обл. Проект
розроблено працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного
газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним планом майданчика об’єкту. У складанні
документа брали участь ГІП І. Іванов, начальник від. генеральних планів м. Горвіц, керівник інж.
групи Є. Гриншпун.
Світлокопія; 1:500; 1250х590 мм
2347. Пгт Боро вая Ха рь ковс кая обл. Схе ма раз ме ще н ия про ект иру е мого р - на в с ист е ме посе л ка
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 101, арк. 52, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої житловому будівництву для робітників компресорної ст. в смт Борова Борівського рну
Харківської обл. Документ складено працівниками проектного Інституту Укрмістобудпроект (м. Харків).
На плані позначено межі майданчика, відведеного під будівництво. У складанні документа брали участь
начальник відділення М. Глузман, керівник майстерні А. Д. Маторін, архітектори А.Р. Ременников,
Х.А. Цумфт.
Світлокопія; 1:5 000; 820х1140 мм
2348. Пгт Боро вая Ха рь ковс кая обл. П рое кт дет аль но й п ла ни ров к и ц ент раль но й ча ст и. П лан к рас н ых л и ни й и эс к из заст рой к и
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 101, арк. 53, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід,
присвяченої житловому будівництву для робітників компресорної ст. в смт Борова Борівського рну
Харківської обл. Документ складено працівниками проектного Інституту Укрмістобудпроект (м. Харків).
Документ є генеральним планом центральної частини смт Борова, із позначенням запроектованої
забудови. У складанні документа брали участь начальник відділення М. Глузман, керівник АПМ А.
Д. Маторін, архітектори А. Р. Ременников, Х. А. Цумфт.
Світлокопія; 1:2000; 780х790 мм

Ва р вар івка, с. Во вча нсько го р -н у Хар к івсько ї об л.
2349. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Р- н соору же ни й. П лан у част ка рас поло же ни я пло щад ки № 5
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 46, 1977 р.
План входить до матеріалів схеми теплопостачання м. Харків, які використано у проекті Харківської
ТЕЦ6. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і
ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для вибору
майданчиків. Документ є планом одного з майданчиків, на яких проектувалося будівництво пунктів
теплопостачання, розташованого поблизу с. Варварівка Вовчанського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 1070х300 мм

Ва сил ен ко ве, с . Ш евченк івськ о го р- ну Харк івськ ої о бл.
2350. Схе мат и чес кая карт а с. Вас иле н ково. Пе че не жс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 103, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Василенкове Печенізького
(тепер Шевченківського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 286х190 мм

Ва си щеве, с- щ е. Ха рк івськ ого р -н у Хар к івсько ї об л.
2351. Участ о к поле й ф ил ьт ра ци и у с. Вас и щево
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 106, арк. 80, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо геологічних і гідрологічних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ділянки у смт Васищеве Харківської обл., на якій за одним із
варіантів проекту заплановано розмістити поля фільтрації. У скл аданні документа брали участь геолог
Комличенко, геодезисти Рак, Черняк.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 570х1000 мм
2352. По чве н н ы й п ла н по ле й ф ил ьт ра ци и (уча ст ок № 5)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 108, арк. 52, 1959 р.
План входить до пояснювальної записки щодо ґрунтовомеліоративних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків, працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ділянки смт Васищеве Харківської обл., на якій за одним із варіантів
проекту заплановано розмістити поля фільтрації. На плані позначено місця проведення проб для

визначення коефіцієнту фільтрації ґрунту. У складанні документа брали участь ГІП К. М. Співаков,
ст. інженерґрунтознавець М. Г. Ніколаєв, інженерхімік З. О. Фіолетова.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:2 000; 563х1004 мм
2353. По ля ф ил ьт ра ци и р-на Вас и щева г. Хар ько в
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 108, арк. 55 –56, 1956 р.
План входить до пояснювальної записки щодо ґрунтовомеліоративних умов полів фільтрації, яку
складено в рамках проекту влаштування господарчої каналізації м. Харків працівниками Державного
республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків). Проектом передбачено будівництво додаткових полів фільтрації в мережі харківської
каналізації. Документ є планом ґрунтів діля нки у смт Васищеве Харківської обл., на якій за одним із
варіантів проекту заплановано розмістити поля фільтрації. На плані позначено місця проведення проб
для
визначення
коефіцієнту
фільтрації
ґрунту.
У
складанні
документа
брали
участь
ГІП
К. М. Співаков, ст. інженерґрунтознавець М. Г. Ніколаєв, інженерхімік З. О. Фіолетова.
Світлокопія, туш, г уаш; 1:2 000; 580х1070 мм, 570х1370 мм

В ерх ній Са лт ів, с. В о вч ан ськ о го р- ну Харк івськ о ї о бл.
2354. Схе мат и чес к ий п лан с. Ве рх ни й Салт ов. Ст аросалт овс к и й р - н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 75, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Верхній Салтів
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони
водогону. Документ, на якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні,
цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан.
опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм
2355. Схе ма разме ще н ия и п лан и ров ки досел яе м ых т ерр ит ор и й колхоза и м. Молот ова. С. Верх н ий Са лт ов Ст аросалт овс кого р - на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 139, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Розділ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Верхній Салтів
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким
вдсх, а також території, відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні
затоплення. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженери О. П. Бєлая, Семіч.
Світлокопія; 1:25 000; 493х465 мм

В ерх н я П и сар івка, с. Во вча н ськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
2356. Схе мат и чес кая карт а с. В. П исаре в ка. Во лча нс к ий р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 71, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Верхня Писарівка
Вовчанського рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому
вказано
потенційно
небезпечні
для
питної
води
об’єкти
(лікарні,
цвинтарі,
звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х286 мм
2357. Вол ча нс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 384, арк. 12, 1962 р.
План входить до робочого проекту мостового переходу через р. Польна на автодорозі Петрівське –
Верхня Писарівка, розробленого працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект в
рамках проекту Печенізького вдсх. Документ є планом місцевості поблизу с. Верхня Писарівка
Вовчанського рну Харківської обл., на якому позначено місце розташування дерев’яного мостового
переходу через р. Польна, призначеного до заміни балочним мостом на залізобетонній основі. У
складанні документа брали участь ГІП Пілін, начальник дорожньо вишукувального від. Юдін.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 470х5377 мм
2358. Рыбохозя йст ве н ное освое н ие П ече не жс кого в - ща. Тон ев ы й участ о к №3. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 395, арк. 22, 1960 р.
План входить до пояснювальної записки про підготовлення тоневих ділянок Печенізького вдсх,
складеної працівниками УДПІ ри бного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На вдсх планувалося
організувати кілька ділянок для активного вилову риби, однак перед заповненням водою чаші вдсх ці
ділянки (майбутнє дно вдсх) необхідно було очистити від рослин і будівель. Документ є планом
тоневої ділянки №3, розташованої поблизу с. Писарівка (тепер с. Верхня Писарівка) Вовчанського рну
Харківської обл., на якому надано відомості щодо обсягів робіт з його розчищення.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 433х1190 мм

Во вча н ськ, м . Во вча нсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2359. Схе мат и чес кая карт а г. Вол ча нс ка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 55, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків).
Згідно
з
проектом
територію
м. Вовчанськ
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. топографічного опису цього населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм
2360. Мя соко мб и нат в г. Вол чан ск е Хар ько вс кой об л. С ит уац ион н ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 180, арк. 31, 1963 р.
План входить до проектного завдання реконструкції м’ясокомбінату у м. Вовчанськ Харківської обл.,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є
схематичним планом м. Вовчанськ із позначенням відведених під нове будівництво майданчиків
підприємства. План складався у Харківському філіалі Українського ДПІ Укрдіпром’ясомолпром.
Світлокопія; 1:1 000; 750х620 мм

В’ яз о ва, с. Кр асно к ут ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2361. Гид рогео лог ич ес кая ка рт а р- на мест оро жде ни й Кот еле вс ко -Бе резовс кого ва ла
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 56, арк. 56, 1983 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні вишукування підземних джерел водопостачання головних
споруд Степового газоконденсатного родовища, розробленого у рамках проекту магістрального
газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора
НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Родовище розташовано поблизу с. В’язова
Краснокутського рну Харківської обл. Документ є гідрогеологічною картою рну, яку складено для
визначення оптимальних джерел водопостачання родовища підземними водами. У складанні документа
брали участь керівник інж. групи артезіанського водопостачання В. Є. Рєзник, старш. інженер
І. А. Манаков, інженер Т. І. Побузинна.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:20 000; 760х507 мм
2362. Сит уа цио н н ы й п ла н р- на рас по ложе н ия Ст епо вого Г К М и водозаборн ых с ква ж ин
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 56, арк. 57, 1983 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні вишукування підземних джерел водопостачання головних
споруд Степового газоконденсатного родовища, розробленого у рамках проекту магістрального
газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора
НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Головні споруди родовища розташовано
поблизу с. В’язова Краснокутського рну Харківської обл. Документ є планом с. В’язова, із
позначенням місця розташування майданчика головних споруд. У складанні документа брали участь
керівник інж. групи артезіанського водопостачання В. Є. Рєзник, старш. інженер І. А. Манаков,
інженер Т. І. Побузинна
Світлокопія; 1:25 000; 380х280 мм
2363. Маг ист раль н ы й газоп ровод Ур ен гой – Пома р ы – Ужго род. Обуст ройст во Ст епово го газо -конде нсат ного м ест оро жден и я.
Сит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 267, арк. 23, 1982 р.
План входить до пояснювальної записки робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари
– Ужгород, розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з
транспорту
природного
газу
ВНІПІтрансгаз
(м. Київ).
У
с. В’язова
Краснокутського
рну
Харківської обл. передбачено освоєння газоконденсатного родовища, призначеного для забезпечення
додаткового газопостачання українських споживачів. Документ є планом с. В’язова із позначенням
місця розташування родовища.
Світлокопія; 1:5 000; 800х590 мм

Гат и щ е, с. В о вч ан ськ о го р- ну Харк івськ ої о бл.
2364. Схе мат и чес к ий п лан с. Гат и ще. Во лча нс к ий р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 57, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Гатище Вовчанського рну
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пу нкту.
Світлокопія; б. м-бу; 167х285 мм
2365. Схе ма разм ещ ен и я и пла н иров к и доселяе м ых т ерр ит ор и й колхоза им. Ч калова. С. Гат и ще Вол ча нс кого р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 145, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено

працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Гатище
Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 504х438 мм

Гра ко ве, с. Ч у гу ївськ о го р- ну Харк івськ ої о бл.
2366. Пе рева лоч ная база на ст . Гра ково юж но й ж елез ной до рог и. Пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 114, арк. 30, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої організації транспортних потоків для проведення буд. робіт. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом перевалочної бази будівельних матеріалів для будівництва гідроспоруд Печенізького вдсх, яку
запроектовано
на
ст. Гракове
Південної
залізниці
поблизу
с. Гракове
Чугуївського
рну
Харківської обл.
У складанні
документа
брали участь
керівник
проекту
організації
робіт
Ф. Є. Поліщук, керівник інж. групи І. С. Владимиров.
Світлокопія, туш, кольорова туш; 1:2 000; 1255х285 мм
2367. П лан п ло щадк и под ж ил посе ло к на ст . Г ра ково Ю Ж Д
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 14, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичн ого вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
майданчика поблизу ст. Гракове Південної залізниці у с. Гракове Чугуївського рну Харківської обл.,
який відведено під будівництво житлового сща працівників СіверськоДонецького водогону, позначено
місця проведення інженерногеологічних досліджень.
Калька, туш; 1:1 000; 430х302 мм

Е сх ар, с - ще Ч у гу їв ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2368. П лан п ро мп ло щадк и, ст ройдво ра и п р иле га ющ их к ни м у част ко в
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 1, арк. 38 –49, 1952 р.
План входить до звіту про інженерно геодезичні і топографічні роботи, проведені на території
Харківської ДРЕС2 для проекту розширення 3ї черги, складеного працівниками сектору вишукувань
Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом рну промислового
майданчика ДРЕС у смт Есхар Чугуївського рну Харківської обл.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 576х615 мм, 590х605 мм, 582х572 мм, 575х607 мм, 565х612 мм, 560х610 мм, 576х600 мм, 550х610 мм,
612х545 мм, 570х582 мм, 553х585 мм, 564х610 мм
2369. Харь ковс кая Г ЭС -2. Сх е ма ст ро йге н пла на
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 4, арк. 163, 1949 р.
Схематична карта входить до проектного завдання розширення Харківської ДРЕС 2, складеного
працівниками сектору вишукувань Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по
проектуванню
і
вишукуванню
теплових
електричних
станцій,
електромереж
і
підстанцій
Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є генеральним планом промислового майданчика ДРЕС у смт
Есхар Чугуївського рну Харківської обл. з позначенням запроектованих постійних та тимчасових
будівель.
Світлокопія; 1:2 000; 792х752 мм
2370. Харь ковс кая Г ЭС -2. Г ен ера ль н ы й п ла н. Свод н ы й пла н соору же ни й Г ЭС -2. 4 -ая оче редь
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 14, арк. 16, 1954 р.
План входить до проектного завдання розширення четвертої черги Харківської ДРЕС 2, складеного
працівниками сектору вишукувань Харківського відділення ВДПІ Теплоелектропроект. Розширення ст.
проводилося в межах наявного промислового майданчика. Передбачалося роширення житлового сща
робітників. Документ є генеральним планом промислового майданчика ДРЕС у смт Есхар Чугуївського
рну Харківської обл. з позначенням наявних і запроектованих будівель та споруд.
Світлокопія; 1:5 000; 1914х545 мм
2371. Харь ковс кая Г ЭС -2. “Ха рь ковэ не рго”. Пла н пло щад ки п рое кт и руе мой п лот и н ы с рас поло жен ие м геоло ги че ск их в ы работ ок
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 53, арк. 1 2, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні і топографічні роботи, проведені для техн. проекту
відновлення і розширення Харківської ДРЕС 2, складеного працівниками Південно східного відділення
Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових електричних станцій,
електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків). Документ є планом частини смт Есхар
Чугуївського рну Харківської обл., на якому позначено місце створу греблі для вдсх ДРЕС на р.
Сіверський Донець.
Світлокопія, туш; 1:500; 650х565 мм
2372. Харь ковс кая Г ЭС -2. Харь ковэ не рго. П лан ле вого берега р. Севе р н ы й Дон ец на участ ке, под лежа ще м к ре пл ен и ю н иже н изово й
плот и н ы
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 53, арк. 15, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні і топографічні роботи, проведені для техн. проекту
відновлення і розширення Харківської ДРЕС 2 в смт Есхар Чугуївського рну Харківської обл.,
складеного працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і
вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків).

Для відбудови греблі вдсх ДРЕС береги р. Сіверський Донець нижче греблі необхідно було укріпити. На
плані позначено ділянку лівого берегу, на якій заплановано роботи з укріплення.
Світлокопія; 1:500; 410х390 мм
2373. Харь ковс кая Г ЭС -2. Харь ковэ не рго. П лан ле вого берега р. Севе р н ы й Дон ец на участ ке, под лежа ще м к ре пл ен и ю н иже н изово й
плот и н ы
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 53, арк. 17, 1950 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні і топографічні роботи, проведені для техн. проекту
відновлення і розширення Харківської ДРЕС 2 в смт Есхар Чугуївського рну Харківської обл.,
складеного працівниками Південно східного відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і
вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій Теплоелектропроект (м. Харків).
Для відбудови греблі вдсх ДРЕС береги р. Сіверський Донець нижче греблі необхідно було укріпити. На
плані позначено ділянку правого берегу, на якій запланов ано роботи з укріплення.
Світлокопія; 1:500; 573х285 мм
2374. Харь ковс кая ГР ЭС -2. Рас ш и ре ни е золоот вала. П лан у част ка
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 56, арк. 50, 1969 р.
План входить до матеріалів із вивчення інженерно геологічних і гідрогеологічних умов ділянки
золовідвалу для техн. проекту розширення Харківської ДР ЕС2, складеного працівниками Харківського
відділення Всесоюзного державного ордена Леніна НДПВІ Теплоелектропроект. Розширення золовідвалу
ст. передбачено провести шляхом нарощування наявної гребл і. Документ є планом ділянки золовідвалу
Харківської ДРЕС2.
Світлокопія; 1:2 000; 600х520 мм
2375. Харь ковс кая ГР ЭС -2. Рас ш и ре ни е золоот вала. П лан у част ка под ка рье р суг л ин ков
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 56, арк. 53, 1969 р.
План входить до матеріалів з вивчення інженерногеологічних і гідрогеологічних умов ділянки
золовідвалу для техн. проекту Харківської ДРЕС 2 в смт Есхар Чугуївського рну Харківської обл.,
складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна НДПВІ
Теплоелектропроект. Розширення золовідвалу ст. передбачено провести шляхом нарощування наявної
греблі. Документ є планом кар’єру суглинків, сировина з якого використовувалася при реконструкції
греблі.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 535х395 мм
2376. Харь ковс кая ГР ЭС -2. П ла н участ ка для п роект и руе мого сброс ного ка нала
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 82, арк. 6, 1951 р.
План входить до робочого проекту траси водоскидувального каналу Харківської ДРЕС 2 в смт Есхар
Чугуївського рну Харківської обл., складеного працівниками Ха рківського відділення Всесоюзного
державного НДПВІ Теплоелектропроект. Трасу запроектованого каналу розташовано на правій заплавній
терасі р. Сіверський Донець. Документ є планом території каналу з позначенням розміщення
геологічних свердловин і розрізів.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1360х442 мм
2377. Харь ковс кая ГР ЭС. То пог ра фи чес к и й п ла н участ ка
Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 88, арк. 25 –35, 1954 р.
План входить до робочого проекту розширення Харківської ДРЕС 2 в смт Есхар Чугуївського рну
Харківської обл., складеного працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного НДПВІ
Теплоелектропроект. Документ є топографічним планом території ДРЕС 2 з позначенням наявних і
запроектованих будівель та споруд.
Світлокопія, олівець; 1:500; 560х590 мм, 555х595 мм, 530х615 мм, 550х620 мм, 530х390 мм, 538х600 мм, 540х600 мм, 570х610 мм,
585х630 мм, 580х620 мм, 550х620 мм
2378. Харь ковс кая ГР ЭС -2. П ро мер н ы е работ ы. Пла н р. Уд ы
Ф. Р31, к. 171, оп. 41 од. зб. 91, арк. 9, 1956 р.
План входить до матеріалів гідрометричних вишукувань на р. Уди в рні водозабірних споруд
Харківської ДРЕС2 в смт Есхар Чугуївського рну Харківської обл. для робочого проекту розширення
ДРЕС.
Проект
складено
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного
державного
НДПВІ
Теплоелектропроект. Документ є планом р. Уди у межах смт Есхар, на якому позначено місця проведення
геологічних досліджень русла.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 920х532 мм
2379. Харь ковс кая ГР ЭС -2. Рас ш и ре ни е. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р31, к. 171, оп. 4, од. зб. 263, арк. 2, 1952 р.
План входить до проектного завдання відновлення розширення четвертої черги Харківської ДРЕС 2 в смт
Есхар
Чугуївського
рну
Харківської обл.,
складеного
працівниками
Харківського
відділення
Всесоюзного державного НДПВІ Теплоелектропроект. Документ є одним з варіантів генерального плану
території Харківської ДРЕС2 з позначенням наявних і запроектованих будівель та споруд.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:1 000; 1845х830 мм
2380. Харь ковс кая ГР ЭС -2 ( пр едел ьное рас ш ир ен ие). Схе мат и чес к и й п лан п реде ль ного разв ит ия

Ф. Р31, к. 171, оп. 1, од. зб. 270, арк. 1, 1956 р.
План входить до проектного завдання відновлення розширення першої черги Харківської ДРЕС 2 в смт
Есхар
Чугуївського
рну
Харківської обл.,
складеного
працівниками
Харківсько го
відділення
Всесоюзного державного НДПВІ
Теплоелектропроект. Документ є генеральним планом території
Харківської ДРЕС2 з позначенням наявних, запроектованих до будівництва або реконструкції будівель
та споруд.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 723 х298 мм
2381. Харь ковс кая ГР ЭС -2. Сит уа цио н н ы й пла н
Ф. Р31, к. 171, оп. 4, од. зб. 276, арк. 1, 1944 р.
План входить до проектного завдання відновлення розширення першої черги Харківської ДРЕС 2 в смт
Есхар
Чугуївського
рну
Харківської обл.,
складеного
працівниками
Харківського
відділення
Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та електротепломереж
Теплоелектропроект. Документ є планом території Харківської ДРЕС 2 із позначенням наявних і
зруйнованих під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. споруд.
Калька, туш, олівець; 1:1000; 750х520 мм

Зміїв, м. Хар ківсько ї об л.
2382. Схе ма т ехн ич ес кого водос набже н ия г. З ми ева
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 1, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Зміїв Харківської обл. позначено
трасу водоводу, запроектованого для задоволення потреб у технічному водопостачанні міста на
перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 230х310 мм
2383. Зм ие вс кой мо локозавод Ха рь ковс ко й обл. П ром п ло щадка. Г ен п лан и пла н в ерт и каль но й п ла ни ров к и
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 92, арк. 42, 1966 р.
План входить до складу завдання на проектування молокозаводу в м. Зміїв Харківської обл.,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є
генеральним планом підприємства, на якому позначено запроектовані будівлі та споруди.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 650х426 мм
2384. В ы коп и ров ка из г ен п лана г. З ми ева
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 92, арк. 43, 1966 р.
План входить до складу завдання на проектування молокозаводу у м. Зміїв Харківської обл.,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є
топографічним планом частини м. Зміїв, на якому позначено межі ділянки, відведеної під будівництво.
Світлокопія, чорнило; 1:5 000; 450х305 мм
2385. П лан от вода зе ме ль но го участ ка под ст роит е ль ст во ма гази на “ Ово щ и- фру кт ы”
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 207, арк. 7, 1967 р.
План
входить
до
архітектурнопланувального
завдання
магазину
“Овочі фрукти”
у
м. Зміїв
Харківської обл., розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
продовольчих товарів Діпропрод. На плані позначено межі ділянки по вул. Харківська, відведеної під
будівництво. Документ складено у технічному бюро Харківського обласного від. у справах будівництва
і архітектури.
Типог рафський друк на кальці, туш; 1:500; 190х295 мм
2386. Ген п ла н Науч но -и ссл едоват ель ско го и нст ит ут а удобрен и й
Ф. Р32, к. 127, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1929 р.
План входить до робочого проекту НДІ добрив у м. Зміїв Харківської обл., розробленого працівниками
Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На документі позначено будівлі та
споруди запроектованого комплексу Інституту. У складанні документа брав участь ГАП А. Покорний.
Світлокопія; б. м-бу; 358х640 мм

Ізби ц ьк е, с. Во вча н ськ ого р-н у Хар к івсь ко ї об л.
2387. П лан- схе ма с. Избит с кое Вол чан ско го р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 65, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Ізбицьке Вовчанського
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 280х286 мм

Ізю м, м. Хар к івсько ї об л.
2388. Схе мат и чес к ий п лан о чагов возмо жно го загряз не н ия подзем н ых вод ст оч н ы м и вода ми п ром ы ш ле н н ых пред п ри ят и й
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 15, арк. 41, 1963 р.
План входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ

Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Ізюм Харківської обл. позначено ділянки
можливого забруднення скидними водами промислових підприємств.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 272х275 мм
2389. П лан от вода зем ель ного участ ка пло щадь ю 1,5 га Из ю мс ко му горп и ще ко мб инат у под ст роит е льст во хлебозавода по ул.
Ки евс ко й №89, на осно ван и и р еш ен и я Изю м ско го гор ис пол ко ма от 8 ма я 1962 г. №4/ 132
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 4, арк. 9, 1962 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу в м. Ізюм Харківської обл., розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані показано межі
ділянки, відведеної під нове будівництво. Документ містить примітки про затвердження проекту
завміськкомгоспом Улляницьким і голов. архітектором м. Ізюм Гудирею.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 400х587 мм
2390. Хлебозавод в г. Из ю ме. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 4, арк. 221, 1962 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу в м. Ізюм Харківської обл., розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На генеральному плані
показано наявні і запроектовані до будівництва, знесення і реконструкції будівлі заводу, а також
елементи благоустрою території. У складанні документа брали участь інженери Стеценко, Фаворов,
Камчатна.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 1240х580 мм
2391. Схе ма зем ель ної ді ля н к и у м. І зю мі , ві дведе ної пі д буді вн и цт во овоче схов ища
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 206, арк. 4, 1964 р.
План входить до проектного завдання овочесховища в м. Ізюм Харківської обл., розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є схематичним
планом частини м. Ізюм, на якому позначенно майданчик, відведений під нове будівництво.
Світлокопія, кольорова туш; 1:5 000; 194х300 мм

Ки цівка , с. П еч еніз ьк о го р- ну Ха рк івськ ої об л.
2392. Схе мат и чес кая карт а с. К и це вка П ече не жс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 112, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Кицівка Печенізького рну
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 285х190 мм

Клу гін е-Б а шк ир івк а, с. Ч у гу ївськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2393. Схе мат и чес к ий п лан с. К луг ино во -Ба ш ки ров ка. Чу гуевс к и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 116, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. КлугінеБашкирівка
Чугуївського рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому
вказано
потенційно
небезпечні
для
питної
води
об’єкти
(лікарні,
цвинтарі,
звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х285 мм

Ко м со м ол ьск е, с. П еч еніз ько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2394. П лан мост ово го пе рехода
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 55, арк. 43, 1958 р.
План входить до матеріалів проектного завдання мостового переходу через р. Хотімля на автодорозі
Печеніги – Вовчанськ, розробленого працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект.
Створення Кочетоцького вдсх впливало на напрямки транспортних зв’язків обл.; автодорога Печеніги –
Вовчанськ набувала великого значення, що вимагало будівництва нового мостового переходу. На плані
позначено запроектований поблизу с. Комсомольське Печенізького рну Харківської обл. мостовий
перехід через р. Хотомля.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 1100х617 мм
2395. Схе ма разме ще н ия и пла н иров к и досел яе м ых т ерр ит ор и й колхоза “ Жовт нева рево л ю ці я”. Комсо мо льс кое П ече не жс кого р - на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 135, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Комсомольське
Печенізького рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх на р. Сіверський
Донець, а також території, відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні

затоплення. Ділянки розміщення дворів, що переносяться. У складанні документа брали участь ГІП
В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун, Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 743х320 мм
2396. Ген ера ль н ы й п ла н с. Ко мсо мо льс кое Пе че не жс кого р- на Ха рь ковс кой об л.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 373, арк. 2, 1962 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Схему
складений працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом с. Комсомольське Печенізького рну Харківської обл. зі змінами у його
планувальній структурі, які відбулися через будівництво Печенізького вдсх. У складанні документа
брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дмитренко.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 790х550 мм
2397. Рыбохозя йст ве н ное освое н ие П ече не жс кого в - ща. Тон ев ы й участ о к №3. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 395, арк. 20, 1960 р.
План входить до пояснювальної записки про підготовлення тоневих ділянок Печенізького вдсх,
складеної працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На вдсх заплановано
організувати декілька ділянок для активного вилову риби, однак перед заповненням водою чаші вдсх ці
ділянки (майбутнє дно вдсх) необхідно було очистити від рослин і будівель. Документ є планом
тоневої ділянки №3, розташованої поблизу с. Комсомольське Печенізького рну Харківської обл., на
якому надано відомості щодо обсягів робіт з його розчищення.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 720х456 мм

Кор об оч ки н е, с. Ч у гу ївськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
2398. Схе мат и чес кая карт а с. Ко робоч к ино Чугуе вс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 120, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіка нського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Коробочкине Чугуївського
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 285х190 мм
2399. Схе мат и чес к ий п лан ст ан ц ии Коробоч к и но с нане се ни е м разг рузоч н ы х пут е й пер евало ч ной баз ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 114, арк. 35, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої організації транспортних потоків для проведення буд. робіт. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом перевалочної бази будівельних матеріалів для будівництва гідроспоруд В’ялівського вдсх, яку
запроектовано на ст. Коробочкине Південної залізниці поблизу с. Коробочкине Чугуївського рну
Харківської обл.
У складанні
документа
брали участь
керівник
проекту
організації
робіт
Ф. Є. Поліщук, керівник інж. групи І. С. Владимиров.
Світлокопія, туш; б. м-бу; 605х287 мм

Ко ст янт ин івка, с - щ е Кра сн ок ут сько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2400. П лан зе м ле кор ист ува н ня радгос пу А наії всь ки й, с мт Кост я нт и ні вка Крас но кут сь кого р - ну Ха ркі всь кої обл. УР СР
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 270, арк. 25, 1970 р.
План входить до матеріалів проекту відведення земель
для будівництва споруд Степового
газоконденсатного родовища, розробленого працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та
підприємств газової промисловості ДІПРОГАЗ (м. Київ). Проектом передбачено влаштувати регулююче
газоконденсатне родовище. Документ є планом землекористування смт Костянтинівка Краснокутського
рну Харківської обл., на території якого планувалося побудувати газопровідвідвід із родовища.
Світлокопія; 1:25 000; 800х588 мм

Коч ето к, с- щ е Ч угу ївсько го р -н у Хар к івсько ї об л.
2401. Кочет о кс кое в- ще на р. Севе рс к ий До не ц. Ком па нов ка узла и сооруж ен ия
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 146, арк. 5, 1957 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом греблі на Кочетоцькому (тепер Печенізькому) вдсх на р. Сіверський Донець,
розташованої поблизу смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. План доповнено розрізами і
таблицею обсягів робіт. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева, проектувальник
В. В. Прохоров.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 000; 920х580 мм
2402. Ген п ла н п ло щадк и водозабор н ых и о ч ист н ы х сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 7, 1957 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено збільшення водопостачання м. Харків
шляхом будівництва третьої черги водоводу з р. Сіверський Донець. Документ є генеральним планом
водозабірних
та
очисних
споруд
водоводу,
розташованих
у
смт Кочеток
Чугуївського
рну

Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальники Ромась і
Пайтерова.
Світлокопія; 1:2 500; 780х1330 мм
2403. П лан п ло щадк и водозабор н ых сооруж ен и й из р. С еве рс ки й До не ц
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 8, 1957 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено збільшення водопостачання м. Харків
шляхом будівництва третьої черги водоводу з р. Сіверський Донець. Документ є генеральним планом
водозабірних споруд водоводу, розташованих у смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. У
складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальники Ромась і Пайтерова.
Світлокопія, акварель; 1:1 000; 700х310 мм
2404. Ген п ла н сооруж ен и й 1 -го и 2 -го под ъе мов в с. Ко чет ок
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 169, арк. 21, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо вибору схеми електропостачання постійних насосних ст.
водогону Сіверський Донець – В’ялівське вдсх, складеної працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків) в рамках проекту впорядкування річок м. Харків. Документ є
генеральним планом майданчика насосних ст. першого і другого підйому водопостачальної системи
Сіверський Донець – В’ялівське вдсх в смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. У складанні
документа брали участь інженери Вінніковецький і Касьянова.
Світлокопія; 1:5 000; 800х665 мм
2405. Схе ма эле кт ро снаб же ни я Ко чет ок ско го узла
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 169, арк. 22, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо вибору схеми електропостачання постійних насосних ст.
водогону Сіверський Донець – В’ялівське вдсх, складеної працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків) в рамках проекту впорядкування річок м. Харків. Документ є планом
майданчика Кочетоцького гідровузлу в смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл., на якому
позначено електричні мережі, які передбачено використовувати для тимчасового, або постійного
енергопостачання цього об’єкту. У складанні документа брали участь інженери Н. Є. Блок і
Е. З. Бродянський.
Світлокопія; б. м-бу; 820х576 мм
2406. Не рест ово -в ы раст ное р ыбо водное хозя йст во Кочет о кс кого вдх р
Ф. Р149, к. 1326, оп. 14, од. зб. 406, арк. 49, 1958 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання нерестововирощувального
господарства Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої працівниками УДПІ рибного
господарства
Укргідрорибпроект
(м.
Київ).
Документ
є
планом
частини
Кочетоцького
вдсх
на р. Сіверський Донець, на якому позначено місця розташування запроектованих риборозплідних
ставків поблизу смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брав участь
ГІП Магомедов.
Світлокопія; 1:5 000; 1390х560 мм
2407. Не рест ово -в ы раст ное р ыбо водное хозя йст во Кочет о кс кого вдх р. Пла н прудов
Ф. Р149, к. 1326, оп. 14, од. зб. 408, арк. 24, 1959 р.
План входить до загальної пояснювальної записки проектного завдання нерестововирощувального
господарства
Кочетоцького
вдсх,
розробленої
працівниками
УДПІ
рибного
господарства
Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ є планом частини Кочетоцького вдсх у Харківській обл., на
якому позначено місця розташування запроектованих риборозплідних ставків, а також гідроспоруди
(водовипускні та водопостачальні канали, греблі тощо), необхідні для їх влаштування. Перелічені
споруди планувалося побудувати поблизу смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. У складанні
документа брав участь ГІП Магомедов.
Світлокопія; 1:5 000; 800х610 мм
2408. П лан ре к и Се вер ск и й До не ц на у част к е под пора русло вой п лот и н ы, рас по ложе н но й у с. Коч ет ок
Ф. Р3, к. 1438, оп. 19, од. зб. 1, арк. 5, 1949 р.
План входить до технікоробочого проекту руслової греблі на р. Сіверський Донець у смт Кочеток,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м.
Харків). Греблю створено з метою забезпечення нормального підпірного горизонту для роботи
водозабірних споруд насосної ст. Донецького водоводу питного водопостачання м. Харків. При
спорудженні греблі утворено резервне водоймище для означеного водоводу і покращено сан. умови
ділянки водозабору. Документ є планом частини р. Сіверський Донець, на якій запроектовано греблю в
смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брав участь ГІП Краснов.
Світлокопія; 1:5 000; 820х288 мм
2409. Русловая п лот и на у с. Ко чет ок на р. Севе рс к и й Доне ц. П лот и на. П лан узла соо руже н и й
Ф. Р3, к. 1438, оп. 19, од. зб. 2, арк. 2, 1949 р.
План входить до технікоробочого проекту руслової греблі на р. Сіверський Донець у смт Кочеток,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м.
Харків). На плані позначено наявні і запроектовані будівлі та споруди руслової греблі на р.
Сіверський Донець у смт Кочеток Чугуївського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:200; 820х575 мм

Кул ин ич і, с - ще Харк івськ о го р - ну Харк івськ ої о бл.
2410. П ло щадка № 25 а. И н же нер но -г еолог и чес кая карт а с э ле ме нт а ми гео мор фо лог и и
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 11, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складено для
проекту Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проведено для вибору
буд. майданчиків пунктів теплопостачання. На карті надано відомості щодо геологічної будови і
особливостей ґрунтів на території одного з майданчиків, розташованого поблизу смт Кулінічі
Харківського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 188х175 мм
2411. Геолог и чес кая карт а доч ет ве рт и чн ы х от ложе н и й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 11, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складалися для
проекту Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проведено для вибору
буд.
майданчиків
пунктів
теплопостачання.
Карта
знайомить
із
геологічними
особливостями
дочетвертинних відкладень території одного з майданчиків, розташованого поблизу смт Кулінічі
Харківського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 188х113 мм
2412. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Р- н соору же ни й. П лан у част ка рас поло же ни я пло щад ки № 25а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 52, 1977 р.
План входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складалися для
проекту Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проведено для вибору
буд. майданчиків пунктів теплопостачання. Документ є оглядовим планом одного з майданчиків,
розташованого поблизу смт Кулінічі Харківського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 415х300 мм

Ку п’ ян ськ, м. Харк івськ о ї о бл.
2413. Схе мат и чес к ий п лан о чагов возмо жно го загряз не н ия подзем н ых вод ст оч н ы м и вода ми п ром ы ш ле н н ых пред п ри ят и й
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 15, арк. 40, 1963 р.
Схематичний план входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На плані м. Куп’янськ Харківської обл.
позначено ділянки можливого забруднення скидними водами промислових підприємств.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 272х260 мм
2414. Схе ма т ехн ич ес кого водос набже н ия г. Ку пя нс ка
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 2, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Куп’янськ Харківської обл.
позначено трасу водоводу, запроектованого для задо волення потреб у технічному водопостачанні міста
на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 230х310 мм
2415. Куп ян ск и й сах комб и нат . Цех ко р мов ых д рожж ей. Схе ма ге н пла на
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 35, арк. 162, 1960 р.
План входить до проектного завдання дослідного цеху харчових дріжджів цукрового комбінату у
м. Куп’янськ Харківської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих
товарів Укрдіпропрод (м. Харків). Документ є генеральним планом комбінату із позначенням наявних і
запроектованих до будівництва і реконструкції будівель і споруд підприємства, а також інж.
комунікацій.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:1000; 705х402 мм
2416. Ген ера ль н ы й пла н зем ель н го участ ка по ули це Дзе рж и нс кого в г. Куп ян ске, от веден ного Куп я нс ко му “С ме шт оргу” под
овощ ну ю базу и п родовол ьст ве н н ые с к лад ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 209, арк. 4, 1965 р.
План входить до технічної документації на будівництво холодильника міскістю 100 т на території
овочебази по вул. Дзержинського у м. Куп’янськ Харківської обл., розробленого працівниками
Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є генеральним планом бази з
позначеннями наявних, запроектованих до будівництва або реконструкції будівель і споруд
підприємства.
Калька, туш; 1:500; 1960х607 мм
2417. Те рр ит ор ия баз ы Из ю мс кого “С ме шт ор га”. Пр ив язка холод ил ьн и ка на 100 т онн
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 210, арк. 33, 1965 р.
План входить до технічної документації для будівництва холодильнику місткістю 100 т на території
овочебази по вул. Дзержинського у м. Куп’янськ Харківської обл., розробленого працівниками
Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є генеральним планом бази з
позначеннями наявних, запроектованих до будівництва або реконструкції будівель і споруд
підприємства.
Світлокопія, олівець; 1:500; 786х428 мм

Л еб’ яже, с. Ч у гу ївськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2418. Схе мат и чес к ий п лан с. Леб яжь е. Печ ен ежс к и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 109, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Леб’яже Печенізького
(тепер Чугуївського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 191х286 мм

М ар то ве, с. П еч ен із ько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2419. Схе мат и чес кая карт а с. Март ово е. Печ ен ежс к и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 95, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Мартове Печенізького рну
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х288 мм
2420. Схе ма разме щ ен ия и п лан и ров к и доселя е м ых т ерр ит ор и й ко лх оза им. Во рош и лова. С. Март овая Пе че не жс кого р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 133, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Мартове
Печенізького рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун, Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 665х495 мм
2421. Защ ит н ы е меро п ри ят и я по насе ле н н ы м пун кт а м Ко чет ок ско го водохран и л и ща. Ма рт овое
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 187, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок і каналізації м. Харків. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Мартове Печенізького рну Харківської обл. позначено
захисні споруди (дамби, дренаж тощо) запроектовані через будівництво вдсх. У складанні документа
брали участь ГІП О. М. Лобінцева, інженер Білотоцький.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 325х288 мм
2422. Ген ера ль н ы й п ла н (из ме не н н ы й по со ст оян и ю на и ю ль 1962 г.) с. Март ова я Пе че нежс кого р- на Харь ков ско й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 373, арк. 1 а, 1962 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом с. Мартове Печенізького рну Харківської обл. зі змінами у його планувальній структурі, які
відбулися через будівництво Печенізького вдсх. У складанні документа
брали участь
ГІП
В. Б. Кустерський, проектувальник Дмитренко.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1375х775 мм
2423. Рыбохозя йст ве н ное освое н ие П ече не жс кого в - ща. Тон ев ы й участ о к №1. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 395, арк. 25, 1960 р.
План
входить
до
пояснювальної
записки
про
підготовлення
тоневих
ділянок
Печенізького
вдсх, складеної працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На вдсх
планувалося організувати декілька ділянок для активного вилову риби, однак перед заповненням водою
чаші вдсх ці ділянки (майбутнє дно вдсх) необхідно було очистити від рослин і будівель. Документ є
планом тоневої ділянки №1, розташованої поблизу с. Мартове Печенізького рну Харківської обл., на
якому надано відомості щодо обсягів робіт з його розчищення.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 126х385 мм

М ер еф а, м. Харк івськ о го р- ну Харк івськ ої о бл.
2424.

П лан (схема) от вода земе ль ного участ ка под ст роит е льст во ви нзавода про изводит е ль ност ь ю 1500 т ыс. дал. в год по
и нди видуа ль но му п рое кт у в п. Арт е мов ка Ха рь ковс ко й обл.

Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 41, арк. 36, 1964 р.
План входить до завдання на проектування Артемівського заводу з виробництва вина, розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Для будівництва заводу
відведено ділянку у сщі Артемівка (тепер у складі м. Мерефа Харківського рну Харківської обл.) на
території відгодовувального пункту. На плані позначено межі ділянки, призначеної для будівництва.
Типог рафський друк, туш, кольорові олівці; 1:500; 400х300 мм
2425. Арт е мовс к и й в и нзавод Хар ько вс кой обл. П ро м пло щад ка. Ге н пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 95, арк. 20, 1960 р.
План входить до завдання на проектування реконструкції спиртозаводу у сщі Артемівка (тепер у
складі м. Мерефа Харківського рну Харківської обл.), розробленого працівниками Харківського
відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. На плані заводського майданчика позначено наявні
і запроектовані до реконструкції і будівництва будівлі та споруди підприємства.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 600х450 мм

М их ай лівк а, с. Ха рк івськ о го р-н у Ха рк івськ ої об л.
2426. П лан ст ро йп ло щадк и в с. М иха йло вка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 85, арк. 2, 1958 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Подачу води з Кочетоцького вдсх
передбачено здійснювати за допомогою напірного водоводу, на якому запроектовано побудувати
гідроелектростанцію. Документ є оглядовим планом будівельного майданчика Верхньов’ялівської ГЕС на
В’ялівському вдсх на р. В’ялий у с. Михайлівка Харківського рну Харківської обл. План доповнено
таблицями відомостей про обсяги робіт, кількість будівельної техніки та основних будівельних
матеріалів, необхідних для будівництва гідроспоруд.
Світлокопія; 1:2500; 800х594 мм

М ол од о ва , с. В о вч ан ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2427. Схе мат и чес к ий п лан с. Молодовое. Ст аро -Салт ов ск и й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 78, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків).
Згідно
з
проектом
територію
с. Молодова
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони
водогону. Документ, на якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні,
цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан.
опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм

Н о ви й Бу рлу к, с. П еч ен із ько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2428. Схе мат и чес кая карт а с. Ново - Бур лу цкое. П еч ене жс к и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 101, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Новий Бурлук Печенізкого
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та пром ислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм

Н о во до н івк а, с. В о вч ан сько го р- ну Хар ківськ о ї о бл .
2429. Схе мат и чес к ий п лан с. Новодоно вк и. Ст а ро -Салт ов ск и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, ар к. 83, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків).
Згідно
з
проектом
територію
с. Новодонівка
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони
водогону. Документ, на якому вказано пот енційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні,
цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан.
опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм

О гір цеве, с. Во вча н ськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
Схе ма разме ще н ия и пла н иров к и досел яе м ых т ерр ит ор и й по ко лхозу “Че рво н ий Пра по р”. С. О гур цово Во лча нс кого р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 144, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Огірцеве
2430.

Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 508х417 мм

О кт ябр ьськ е, с . В о вч а нсько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2431. Схе мат и чес к ий п лан с. Окт яб рьс кое. Пе че не жс к ий р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 58, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Октябрьське Печенізького
(тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілю страцією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 285х190 мм

П ер во ма й ськ ий, м . Хар ківсько ї об л.
2432. Схе ма водоснаб же н ия, обводн ен и я и ка нал изац и и г. Пе рво ма йс ка
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 15, 1963 р.
Схематична карта входить до л окальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Первомайський Харківської обл.
позначено траси водоводів, запроектованих для задоволення потреб у технічному і побутовому
водопостачанні міста на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 1170х465 мм

П ер ш отр а вневе, с- щ е Во вча н ськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
2433. Мост ово й пер еход че рез ре ку Хот о мл я у хут . Пе рво ма йс кого Пе че не жс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 381, арк. 9, 1961 р.
План входить до робочого проекту мостового переходу через р. Хотімля на автодорозі Печеніги –
Старий Салтів – Вовчанськ, розробленого працівниками Харківської обласної проектної контори
Облпроект в рамках проекту Печенізького вдсх. Через будівництво вдсх, транспортні шляхи рну
змінено, що потребувало реконструкції доріг і мостових переходів. Документ є планом місцевості
поблизу хут. Першотравневе Печенізького рну (тепер сще Першотравневе Вовчанського рну)
Харківської обл., на якому позначено місце розташування запроектованого мостового переходу. У
складанні документа брали участь ГІП Пілін, начальник дорожньо вишукувального від. Юдін.
Світлокопія; 1:1 000; 587х838 мм

П ет ро вськ е, с. Во вча н ськ о го р-н у Ха рк івськ ої об л.
Схе ма раз ме ще н ия и пла ни ров к и доселяе м ых т ерр ит ор и й колхоза и м. ХVI I I съезда ВК П(б). с. Пет ро вс кое Ст аросалт овс кого рна Ха рь ковс кой об л.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 138, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Петровське
Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, інженери О. П. Бєлая, Семіч.
Світлокопія; 1:25 000; 503х420 мм
2434.

П еч еніги, с- щ е Ха рк івськ ої о бл.
2435. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й ст а нц и и на р. С еве рс к ий До не ц у с. Пе че нег и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 9, арк. 246, 1957 р.
Карта входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець та його притоках,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Звіт є частиною
проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. На схематичній карті позначено
водомірні ст. на р. Сіверський Донець поблизу смт Печеніги Харківської обл. У складанні документа
брали участь керівник гідрометричних робіт С. Г. Кочубей, інженери А. Я. Запорожець, І. А. Кальний.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 247х410 мм
2436. Схе мат и чес кая карт а. Пе че нег и. Пе че не жс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 99, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків).
Згідно
з
проектом
територію
смт
Печеніги
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х286 мм

2437. Схе ма п рое кт и руе мой т е ле фо н ной сет и в п гт Печ ен ег и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 118, арк. 30, 1958 р.
План входить до проектного завдання на влаштування телефонного зв’язку Кочетоцького вдсх (смт
Печеніги), розробленого працівниками проектного від. спеціалізованого монтажного управління №4
Проектномонтажного тресту №5
(м. Харків).
Проектне
завдання
складено
в рамках проекту
водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. На схематичному плані смт Печеніги
Харківської обл. позначено наявну і запроектовану мережу телефонного зв’язку. У складанні документа
брали участь ГІП Шефтер, старш. інженер Кутнаєва.
Світлокопія; 1:10 000; 1285х287 мм
2438. П ло щадка под ж ило й посе лок в с. Пе че нег и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 2 –2 а, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
майданчика у смт Печеніги Харківської обл., який відведено під будівництво житлового сща
працівників
СіверськоДонецького
водогону,
позначено
місця
проведення
інженерно геологічних
досліджень. У складанні документа брав участь топограф Н. П. Єфременко.
Калька, туш; 1:1000; 600х620 мм, 574х600 мм
2439. Схе ма раз ме ще ни я и п ла ни ров к и досел яе м ых т е рр ит ор и й ко лхоза и м. Пет ро вс кого. Пе че нег и Ха рь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 131, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані смт Печеніги
Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території, відведені під
житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні документа брали
участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун, Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 690х445 мм
2440. П лан ра йц ент ра Печ ен ег и со схе мо й рас по ложе н ия пло щад к и водозабора
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 200, арк. 29, 1958 р.
План входить до техн. проекту водопостачання і каналізації смт Печеніги Харківської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом смт Печеніги Харківської обл., на якому позначено місце розташування
майданчика водозабору. У складанні документа брали участь старш. інженер А. Е. Вініковецький,
інженери А. І. Тиріна, І. В. Глєбова.
Світлокопія; 1:10 000; 560х411 мм
2441. Ж и л посе лок в райц ент ре Пе че нег и. Водоп ровод и кана лиза ци я. Пла н с сет я ми водоп ровода и ка нал изац и прое кт ируе мо го
посе лка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 200, ар к. 35, 1958 р.
План входить до техн. проекту водопостачання і каналізації смт Печеніги Харківської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
смт Печеніги Харківської обл. позначено наявні і запроектовані мережі водопроводу і каналізації. У
складанні документа брали участь старш. інженер А. Е. Вініковецький, інженери А. І. Тиріна,
І. В. Глєбова.
Світлокопія; 1:1 000; 810х600 мм
2442. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й ст а нц и и на р. С еве рс к ий До не ц у с. Пе че нег и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 252, арк. 137, 1960 р.
План входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець, р. Ніжеголь, р. Уди
і р. Лопань, складеного працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків) для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ є
схематичним планом ділянки русла р. Сіверський Донець поблизу смт Печеніги Харківської обл., на
якому позначено місцезнаходження посту гідрометричних досліджень.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 263х405 мм
2443. Ж и л посе лок в п гт Печ ен ег и. Водос набж ен ие
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 404, арк. 5, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки проекту влаштування водопроводу в смт Печеніги, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичному плані
смт Печеніги Харківської обл. позначено наявні і запроектовані гілки системи водопроводу. У
складанні документа брали участь інженери Золочевський, А. І. Тиріна.
Світлокопія; 1:2 000; 880х375 мм

П ісоч и н, с- щ е Ха рк івськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
2444. Распо ложе н ия с ква ж ин
Ф. Р156, к. 1411, оп. 2, од. зб. 3, арк. 1, 1972 р.
План входить до проекту ст. техн. обслуг. легкових автомобілів на 100 постів у смт Пісочин
Харківського рну Харківської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ВПНДІ
промислового трансп. ПромтрансНДІпроект. Документ є планом майданчика в смт Пісочин, відведеного
під будівництво ст. автотехобслуг., на якому позначено місця свердловин, пробурених для інженерногеологічних досліджень території.
Світлокопія, олівець, чорнило; 1:500; 1496х680 мм

П іща н е, с- щ е Ку п’ ян ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2445. Схе мат и чес к ий п лан с. Пес чаное. Куп я нс ки й р-н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 89, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію сща Піщане Куп’янського
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 282х192 мм

П од вор ки, с- щ е Д ер гач івсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2446. П лан зе м ель ного у част ка д ля ст ро ит е льст ва музея А. С. Ма ка ре н ко в пос. Подво рк и
Ф. Р1, к. 1452, оп. 5/1, од. зб. 1, арк. 34, 1987 р.
План входить до пояснювальної записки робочого проекту Будинку музею А. С. Макаренка Курязької
виправнотрудової колонії у сщі Подворки
Дергачівського рну Харківської обл., складеної
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є планом
землевідведення майданчика музея.
Світлокопія; 1:5 000; 405х300 мм
2447. П лан земе ль ного участ ка для ст роит е льст ва музея А. С. Ма каре н ко в п. Подво рк и Де ргач евс кого р -на Харько вс кой об л.
Ген ера ль н ы й п ла н. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р1, к. 1452, оп. 5/1, од. зб. 1, арк. 60, 1987 р.
План входить до пояснювальної записки робочого проекту Будинкумузею А. С. Макаренка Курязької
виправнотрудової колонії у сщі Подворки
Дергачівського рну Харківської обл., складеної
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ складається з
двох різномасштабних планів (ситуаційного і генерального), на яких позначено майданчик, відведений
під будівництво музею, а також наявну наприкінці 1980 х роках забудову рну у сщі Подворки. Плани
доповнено розрахунками балансу території.
Світлокопія; 1:5 000; 860х618 мм
2448. П лан зе мел ьно го участ ка для ст роит е льст ва музея А. С. Ма каре н ко в п. Подвор к и Де рга чевс кого р - на Харь ковс ко й обл. П ла н
озелен ен и я и об щ ие дан н ы е
Ф. Р1, к. 1452, оп. 5/1, од. зб. 1, арк. 63, 1987 р.
План входить до пояснювальної записки робочого проекту Будинку музею А. С. Макаренка Курязької
виправнотрудової колонії у сщі Подворки
Дергачівського рну Харківської обл., складеної
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На плані позначено
розташування і різновиди зелених насаджень, які передбачено використати для благоустрою ділянки
поблизу музею. У складанні документа брали участь ГАП В. О. Лейбфрейд, ГІП Рибалко, керівник інж.
групи Ісаков, інженер Бараєв.
Світлокопія; 1:500; 826х617 мм
2449. П лан зе мел ьно го участ ка для ст роит е льст ва музея А. С. Ма каре н ко в п. Подвор к и Де рга чевс кого р - на Харь ковс ко й обл. П ла н
благоуст ро йст ва
Ф. Р1, к. 1452, оп. 5/1, од. зб. 3, арк. 1, 1987 р.
План входить до робочого проекту Будинку музею А. С. Макаренка Курязької виправно трудової колонії у
сел. Подворки Дергачівського рну Харківської обл., складеного працівниками Українського ДПІ по
проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного будівництва та забудови районів,
міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На генеральному плані музею позначено різновиди дор.
покриття і елементи малих архітектурних форм, запроектовані для благоустрою ділянки. У складанні
документа брали участь ГАП В. О. Лейбфрейд, керівник архітектурної групи Виноградов, архітектори
Клочков, О. Г. Яковенко.
Світлокопія на кальці, туш, кольорові олівці; 1:500; 875х632 мм

П ’ ят ни цьк е, с. П еч ен із ько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2450. И нж ен ер ное из ыс кан ие под пруд в Главохот хозя йст ве Пе че не жс кого л ес ни чест ва. П ла н участ ка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 16, арк. 13, 1963 р.
План входить до техн. звіту інж. вишукувань для влаштування ставка на бал. Опаків Яр Голов.
мисливського господарства Печенізького лісництва Чугуївського рну Харківської обл. Звіт складено
працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект. Документ є планом с. П’ятницьке
Печенізького рну Харківської обл., поблизу, якого проектувалося реконструювати ставок для
організації у Печенізькому лісництві рибного господарства. У складанні документа брали участь
інженер Ю. Ф. Гапич і геолог Ктитарева.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 440х1910 мм
2451. В ы коп и ров ка водосбор но й п ло щади п руда Гла вохот хозя йст ва Пе че неж ско го ле сн и чест ва
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 16, арк. 14, 1963 р.
План входить до техн. звіту інж. вишукувань для влаштування ставка на бал. Опаків Яр Голов.
мисливського
господарства
Печенізького
лісництва
Чугуївського (тепер
Печенізького)
рну

Харківської обл. Звіт складено працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект.
Документ
є
планом
водозбірного
басейну
ставка
поблизу
с. П’ятницьке
Печенізького
рну
Харківської обл., який запроектовано реконструювати для організації у Печенізькому лісництві
рибного господарства. У складанні документа брали участь інженер Ю. Ф. Гапич, геолог Ктитарева.
Світлокопія; 1:50 000; 160х249 мм
2452. И нж ен ер ное из ыс кан ие под пруд в Главохот хозя йст ве Пе че не жс кого л ес ни чест в а. П ла н узла соору же ни й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 16, арк. 15, 1963 р.
План входить до техн. звіту інж. вишукувань для влаштування ставка на бал. Опаків Яр Голов.
мисливського господарства Печенізького лісництва Чугуївського рну Харківської обл. Звіт складено
працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект. Документ є планом ставка поблизу
с. П’ятницьке Печенізького рну Харківської обл., на якому позначено гідроспоруди, необхідні для
організації на ньому рибного господарства. У складанні документа брали участь інженер Ю. Ф. Гапич,
геолог Ктитарева.
Світлокопія; 1:500; 580х602 мм
2453. П лан п руда
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 56, арк. 43, 1963 р.
План входить до проекту будівництва ставка на бал. Опаків Яр Голов. мисливського господарства
Печенізького
лісництва
Чугуївського рну
Харківської обл.
Проект
розроблено
працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є планом ставка поблизу с. П’ятницьке Печенізького рну Харківської обл., який передбачено
реконструювати для організації на ньому рибного господарства.
Світлокопія; 1:1 000; 485х1925 мм
2454. Схе мат и чес к ий п лан с. Пят н и ц кое. Чу гуевс к и й р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 111, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. П’ятницьке Печенізького
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 192х290 мм

Р ево л юц ій н е, с. В о вч ан сько го р- ну Харк івськ о ї о бл.
Схе ма раз ме ще ни я и п лан и ров ки досел яе м ых т ер р ит ор ий колхоза им . Ст ал и на. С. Рево л ю цио н ное Вол чан ско го р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 141, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Революційне
Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 510х413 мм
2455.

Р уб іжне, с. В о вч ан ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2456. с. Рубеж ное Во л чанс кого р-на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 62, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Рубіжне Вовчанського рну
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 286х190 мм
2457. Схе ма разм е ще ни я и пла н иро вк и доселяе м ых т ерр ит ор и й колхоза и м. Лен и на. с. Рубеж ное Вол ча нс кого р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 140, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Міністерства міського і
сільського будівництва УРСР. На плані с. Рубіжне Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі
затоплення Печенізьким вдсх, а також території, відведені під житлові будинки мешканців, двори яких
опинялися у зоні затоплення. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський,
проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 503х418 мм
2458. Рыбохозя йст ве н ное освое н ие П ече не жс кого в - ща. Тон ев ы й участ о к №4. П ла н

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 395, арк. 23, 1960 р.
План входить до пояснювальної записки про підготовлення тоневих ділянок Печенізького вдсх,
складеної працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). На вдсх планувалося
організувати декілька ділянок для активного вилову риби, однак перед заповненням водою чаші вдсх ці
ділянки (майбутнє дно вдсх) необхідно було очистити від рослин і будівель. Документ є планом
тоневої ділянки №4, розташованої поблизу с. Рубіжне Вовчанського рну Харківської обл., на якому
надано відомості щодо обсягів робіт з його розчищення.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 720х375 мм

Р уська Л оз о ва, с. Д ер гач івсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2459. Пт иц е фабр и ка на 100 т ыс. к лет о чн ых не суш ек и 600 т ыс. голо в молод ня ка на м ясо в год. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 152, арк. 101, 1962 р.
План входить до завдання на проектування птахофабрики у с. Руська Лозова Дергачівського рну
Харківської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На генеральному плані птахофабрики позначено запроектовані до будівництва
будівлі та споруди. У складанні проекту брали участь інженери Бобошко, Вовнобой, Савинська,
архітектор Вайсберг.
Світлокопія, чорнило; 1:1 000; 775х610 мм
2460. г. Харь ков. с. Русс кая Лозовая. Пт и це фаб ри ка. С ит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 152, арк. 128, 1963 р.
План входить до завдання на проектування птахофабрики у Дергачовському рні Харківської обл.,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Фабрику
вирішено було розмістити на території колгоспу ім. В. І. Леніна. На плані позначено межі ділянки,
відведеної під будівництво. У складанні проекту брали участь інженери Бобошко, Вовнобой, Савинська,
архітектор Вайсберг.
Світлокопія, чорнило; 1:50 000; 805х359 мм

Р уські Т и шк и, с. Хар ківсько го р- ну Харк івськ о ї о бл.
2461. Му ром ское водохра ни л и ще
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 26, арк. 71, 1948 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного рну, складеної працівниками Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На
карті позначено Муромське вдсх на р. Муром, розташоване поблизу с. Руські Тишки Харківського рну
Харківської обл. Документ містить плани і розрізи греблі вдсх.
Світлокопія; 1:25 000; 835х572 мм

Сла ти н е, с- щ е Д ер гач івськ о го р - ну Ха рк івськ ої о бл.
2462. Пе рева лоч ная база на ст ан ц ии Слат и но для ст роит е льст ва гид рот ехн и чес к их соору же ни й П рудя нс кого в- ща
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 114, арк. 34, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої організації транспортних потоків для проведення буд. робіт. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом перевалочної бази будівельних матеріалів для будівництва гідроспоруд Прудянського вдсх
на р. Лопань, яку запроектовано поблизу
ст. Слатине
Південної залізниці у
смт Слатине
Дергачівського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь керівник проекту
організації робіт Ф. Є. Поліщук, керівник інж. групи І. С. Владимиров.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 830х285 мм

Сн іжків, с. Ва лк івськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2463. П лан в ы носа в нат уру п рое кт а п лан и ров ки це нт ра ль но й част и с. С не ж ков Вал ковс кого р-на Харь ков ско й обл.
Ф. Р215, к. 1418, оп. 2, од. зб. 1, арк. 22, 1966 р.
План входить до техн. звіту щодо інж. вишукувань до проекту планування забудови і благоустрою
експериментального с. Сніжків Валківського рну Харківської обл.,
розробленого працівниками
Харківської філ. Українського НДПІ сільського господарства УкрНДІдіпросільгосп. Документ є
топографічним планом центральної частини с. Сніжків У складанні документа брали участь геодезисти
Ю. Ф. Гапич, П. С. Калініченко, Л. Н. Коробка.
Світлокопія; 1:5 000; 536х450 мм
2464. П рое кт пла н иров к и и заст ро йк и экс пер и ме нт ал ьно - по казат ель ного с. С неж ков Вал ковс кого р-на Харько вс кой об л.
Ген ера ль н ы й п ла н
Ф. Р215, к. 1418, оп. 2, од. зб. 2, арк. 260, 1966 р.
План входить до проектного завдання планування забудови і благоустрою експериментального с. Сніжків
Валківського рну Харківської обл., розробленого працівниками Харківської філ. Українського НДПІ
сільського господарства УкрНДІдіпросільгосп. с. Сніжків було центральним населеним пунктом колгоспу
“Більшовик”, до якого планувалося перевести населення хут. Ясеневий, хут. Молодецький і
хут. Вільховський. Документ є генеральним планом села. У складанні проекту брали участь архітектори
Н. С. Артемонович, Л. П. Бєлая, Г. Н. Васильєв, Л. Н. Скляренко, Л. В. Яїцька.
Світлокопія, олівець, чорнило; 1:2 000; 536х1820 мм
2465. П рое кт пла н иров к и и заст ро йк и экс пер и ме нт ал ьно - по казат ель ного с. С неж ков Вал ковс кого р-на Харько вс кой об л.
Бла гоуст ро йст во ул и ц

Ф. Р215, к. 1418, оп. 2, од. зб. 10, арк. 6 –7, 1967 р.
План входить до проектного завдання проекту планування забудови і благоустрою експериментального
с. Сніжків
Валківського
рну
Харківської обл.,
розробленого
працівниками
Харківської
філ.
Українського НДПІ сільського господарства УкрНДІдіпросільгосп. Документ є генеральним планом с. із
позначенням об’єктів благоустрою вулиць (зелених насаджень, малих архітектурних форм тощо). У
складанні проекту брали участь архітектори Н. С. Артемонович, Л. П. Бєлая, Г. Н. Васильєв, Л. Н.
Скляренко, Л. В. Яїцька.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 2596х880 мм, 2520х870 мм

Со вєт ськ е, с. Во вча н сько го р -н у Хар к івсько ї об л.
2466. С. Совет с кое Вол ча нс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 69, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Совєтське Вовчанського
рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х286 мм
2467. Защ ит н ы е меро п ри ят и я по насе ле н н ы м пун кт а м Ко чет ок ско го в - ща. С. Сов ет ское
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 152, арк. 190, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо затоплення і відчуження земель при створенні
Кочетоцького вдсх на р. Сіверський Донець, розробленої для ген. схеми водопостачання, регулювання
річок
і
каналізації
м. Харків,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено захисні споруди (дамби, дренаж тощо) с. Советське
Вовчанського рну Харківської обл., запроектовані через будівництво вдсх. У складанні документа
брали участь ГІП О. М. Лобінцева, інженер Білотоцький.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 223х288 мм
2468. Схе ма разме ще н ия и пла н иров к и доселяе м ы х т ер рит о ри й колхоза “Жо вт ен ь”. С. Со вет с кое Вол чанс кого р- на
Харь ковс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 142, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Совєтське
Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 500х443 мм

Ста ри й Сал тів, с- щ е Во вча н ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2469. П лан ст ро йп ло щадк и насос н ых ст ан ц и й 1 -го и 2 -го под ъе мов в п гт Ст ар ы й Cа лт ов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 85, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
оглядовим
планом
будівельного майданчика насосних ст. першого і другого підйому водопостачальної системи Сіверський
Донець – В’ялівське вдсх в смт Старий Салтів Вовчанського рну Харківської обл. План доповнено
таблицями відомостей про обсяги робіт, кількість будівельної техніки та основних будівельних
матеріалів, необхідних для будівництва насосних ст.
Калька, туш; 1:25 000; 860х600 мм
2470. Схе мат и чес к ий п лан с. Ст ар ы й Са лт ов. Ст а росалт овс к и й р - н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 76, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію смт Старий Салтів
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони
водогону. Документ, на якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні,
цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан.
опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм
2471. Кочет о кс кое в- ще на р. Севе рс к ий До не ц. П лан т е рр ит ор и и прое кт ируе мо й насос ной ст а н ци и у с. Ст ар ы й Са лт ов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 1, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського в ідділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
майданчика поблизу смт Старий Салтів Вовчанського рну Харківської обл., який відведено під
будівництво насосної ст. водогону, позначено місця проведення інженерно геологічних досліджень.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5000; 430х310 мм

Схе ма разме ще н ия и пла н иров к и досел яе м ых т ерр ит ор и й ко лхозов “ Прог рес с” и “Чер вона Зі рка”. с. Ст ар ы й Са лт ов
Ст аросалт овс кого р- на Харь ков ско й обл.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 153, арк. 137, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Старий Салтів
Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким
вдсх, а також території, відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні
затоплення. У складанні документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальники Пікун,
Шевська.
Світлокопія; 1:25 000; 732х438 мм
2473. Ген ера ль н ы й п ла н с. Ст ар ы й Салт ов Ст аросалт ов ско го р - на Хар ько вс кой об л.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 373, арк. 5, 1962 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом с. Старий Салтів Старосалтівського (тепер Вовчанського) рну Харківської обл. зі змінами у
його планувальній структурі, які відбулися через будівництво Печенізького вдсх. У складанні
документа брали участь ГІП Кустерський, проектувальник Сенечко.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 810х596 мм
2474. Участ о к, п ред пола гае м ы й под кар ьер д ля Ст аросалт ов ско г о мо ст а. П лан у част ка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 379, арк. 10, 1960 р.
План входить до проекту мостового переходу через р. Сіверський Донець на автодорозі Печеніги –
Старий Салтів – Вовчанськ, розробленого працівниками Харківської обласної проектної контори
Облпроект в рамках проекту Печенізького вдсх. Через затоплення вдсх транспортні шляхи рну
змінювалися, що потребувало реконструкції доріг і мостових переходів. Документ є планом місцевості
поблизу смт Старий Салтів Вовчанського рну Харківської обл., на якому позначено нове місце
розташування мостового переходу. У складанні документа брали участь ГІП Пілін, начальник дорожньо вишукувального від. Юдін.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 800х550 мм
2475. Схе ма раз ме ще ни я насел ен н ых пу нкт ов. Ст ар ы й Са лт ов в ус лов иях образова н ия Пе че не жс кого водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 462, арк. 3, 1957 р.
План входить до проекту техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
смт
Старий
Салтів,
реконструйованого через будівництво Печенізького вдсх на р. Сіверський Донець. У складанні
документа брали
участь працівники
Харківської
обласної
проектної
контори
Облпроект
ГІП
В. Б. Кустерський, архітектор Сенечко.
Світлокопія; 1:10 000; 770х580 мм
2476. П ри н ц и пиа ль ная схе ма пе ре кр ыт ия русла р. Се ве рс кого Дон ца
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 462, арк. 12, 1961 р.
План входить до пояснювальної записки частини проекту Печенізького вдсх на р. Сіверський Донець,
присвяченої організації робіт з перекриття русла ріки в створі гідровузлу. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схематичному
плані позначено контури запроектованої греблі на р. Сіверський Донець поблизу смт Старий Салтів,
надано відомості щодо обсягів і послідовності робіт з її будівництва. У складанні документа брали
участь інженери Л. Н. Захарова, А. М. Рєва, Л. С. Сващенко.
Світлокопія; 1:5000; 1220х580 мм
2477. Схе ма раз ме ще ни я насел ен н ых пу нкт ов Ст ар ы й Са л т ов в ус лов иях образова н ия Пе че не жс кого вдсх
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 79, арк. 9, 1963 р.
План входить до складу завдання на проектування молокозаводу у смт Старий Салтів Вовчанського рну
Харківської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
ДПІ
харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром. На плані позначено наявні і запроектовані житлові квартали, ділянки промислових
підприємств і сільськогосподарських угідь, а також лінія підтоплення території після влаштування
Печенізького вдсх.
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 812х587 мм
2472.

Ста ри ц я, с. В о вч ан сько го р- н у Хар ківсько ї о бл .
2478. с. Ст ар ица Вол ча нс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 67, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Стариця Вовчанського рну
Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно
небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові
підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм
2479. Схе ма разме ще н ия и п ла ни ров к и доселяе м ы х т ерр ит ор ий по колхозу им. М и чур и на. с. Ст ари ца Во лча нс кого р- на
Харь ковс ко й обл.

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 154, арк. 143, 1957 р.
План входить до розділу ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого змінам у плануванні населених пунктів після створення вдсх. Схему складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Стариця
Вовчанського рну Харківської обл. позначено межі затоплення Печенізьким вдсх, а також території,
відведені під житлові будинки мешканців, двори яких опинялися у зоні затоплення. У складанні
документа брали участь ГІП В. Б. Кустерський, проектувальник Дорош.
Світлокопія; 1:25 000; 505х440 мм

Та ган ка , с. Чу гуївсько го р -н у Хар ківсько ї обл .
2480. Схе мат и чес кая карт а с. Тага нка. П ече не жс к ий р- н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 108, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Таганка Печенізького
(тепер Чугуївського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 286х192 мм

Та ра нівка , с. Зм іївсько го р- ну Харк івськ о ї о бл .
2481. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт ы М и ронов ск и й и Та ра новс к ий. Гео мор фо лог ич ес кая карт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 10, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Карта знайомить із
особливостями рельєфу території однієї з ділянок, відведених для будівництва АТЕЦ – у с. Таранівка
Зміївського рну Харківської обл.
Калька, туш; 1:25 000; 1320х600 мм
2482. Харь ковс кая А Т Э Ц. Пун кт Тара новс к и й. Карт а г ид роизог и пс пер вого от пов ерх ност и водонос ного гор изонт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 14, арк. 26, 1981 р.
Карта входить до частини ТЕО проекту Харківської АТЕЦ, присвяченої вивченню інженерно геологічних
умов будівельного майданчика. Документ складено працівниками Харківського відділення Всесоюзного
державного ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. На карті надано
відомості про рівень і потужність ґрунтових вод першого від поверхні водоносного горизонту на
території однієї з ділянок, відведених для будівництва АТЕЦ – у с. Таранівка Зміївського рну
Харківської обл.
Калька, туш; 1:25 000; 650х325 мм

Т ерн о ва , с. Чу гуївсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2483. П лан- схе ма с. Т ер ново й Вол чан ско го р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 64, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Тернова Вовчанського
(тепер Чугуївського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 275х350 мм
2484. П ло щадка № 19. Ин же не рно - геолог и чес кая и г еомо р фоло ги чес ка я ка рт ы
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 8, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складалися для
проекту Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостачання. На карті надано відомості щодо геологічної
будови і особливостей ґрунтів на території одного з майданчиків, розташованого поблизу с. Тернова
Чугуївського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 188х175 мм
2485. Геолог и чес кая карт а доч ет ве рт и чн ы х от ложе н и й

Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 8, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складалися для
проекту Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для вибору
буд.
майданчиків
пунктів
теплопостачання.
Карта
знайомить
із
геологічними
особливостями
дочетвертинних відкладень території одного з майданчиків, розташованого поблизу с. Тернова
Чугуївського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:50 000; 188х113 мм
2486. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Р- н соору же ни й. П лан у част ка рас поло же ни я пло щад ки № 19
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 49, 1977 р.
План входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, які складалися для
проекту Харківської ТЕЦ №6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена
Леніна і ордена Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору буд. майданчиків пунктів теплопостачання. Документ є планом майданчика №19, розташованого
поблизу с. Тернова Чугуївського рну Харківської обл.
Світлокопія, олівець, кулькова ручка; 1:10 000; 815х426 мм

Т етл ега, с. Чу гу ївсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2487. П лан ы п ереходов водо вода Кочет о к – Ха рь ков ч ерез бал к и, р еч к и и же лезну ю до рогу. Ба л ка Тет лега
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 97 а, арк. 66, 1956 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаного працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Документ є планом переходу траси водов оду Кочеток – Харків через р.
Тетлега у с. Тетлега Чугуївського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП
М. Г. Нечитайло, ст. інженергеолог Фарбштейн, геодезисти Севастюк, Ісаєнко, Петрушинський.
Світлокопія; 1:500; 1090х607 мм
2488. Пе реход водовода Ко чет о к – Харь ков че рез бал ку Е п и фа нов Я р
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 97а, арк. 68, 1956 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Документ є планом переходу траси водоводу Кочеток – Харків через
балку Єпіфанів Яр у с. Тетлега Чугуївського рну Харківс ької обл. У складанні документа брали
участь
ГІП
М. Г. Нечитайло,
ст.
інженергеолог
Фарбштейн,
геодезисти
Севастюк,
Ісаєнко,
Петрушинський.
Світлокопія; 1:500; 860х530 мм

Ф еськ и, с. Зол оч івськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2489. Рогозянс кое в-щ е
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 26, арк. 72, 1948 р.
Карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Харківського
економічного
рну,
складеної
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). На карті позначено Рогозянське вдсх на р. Уди, розташоване поблизу
с. Феськи Золочівського рну Харківської обл. Документ містить плани і розрізи греблі вдсх.
Світлокопія; 1:25 000; 835х572 мм
2490. П лан- схе ма Рогозя нс кого водохра н ил и ще
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 58, арк. 53, 1957 р.
План входить до звіту про рибогосподарчі вишукування, які проводилися в рамках проекту
водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Звіт складено працівниками УДПІ рибного
господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ є планом Рогозянського вдсх на р. Уди у
Золочівському рні Харківської обл. з позначеними тонями – ділянками, призначеними для промислового
риборозведення. У складанні документа брали участь ГІП Магомедов, начальник від. вишукувань
Марковський.
Світлокопія; 1:50 000; 362х472 мм
2491. Схе ма т опог ра фо -геодез иче ск их работ , вы по лн ен н ых “ Ук рг идэ по м” на Ро гозян ско м вд сх в 1957 г.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 8, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
Рогозянського вдсх на р. Уди у Золочівському рні Харківської обл. позначено місця проведення
інженерногеологічних досліджень. У складанні документа брав участь топограф А. М. Пільчук.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:25 000; 318х480 мм
2492. Рогозянс кое вдсх на р. Уд ы. П ла н п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 146, арк. 6, 1957 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом греблі на Рогозянському вдсх на р. Уди, розташованої поблизу с. Феськи
Золочівського рну Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева,
проектувальник Єрах.
Світлокопія; 1:25 000; 1120х575 мм

Хар ків, м.
2493. Заглав н ы й ли ст с ге нера ль н ы м пла но м ж и лого до ма Х ТГ З по у л. Свобод ной Акад е ми и № 9 в г. Харь ков е
Ф. Р1, к. 12, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку співробітників Харківського турбогенераторного
заводу ім. С. М. Кірова, розробленого працівниками Харківським відділенням ДПІ по проектуванню
будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених місць
Міськбудпроект. Проект є повторною прив’язкою будинку, побудованого в 1949 р. у м. Запоріжжя.
Документ є ситуаційним планом майданчика по вул. Вільної Академії №9 (тепер вул. Університетська) у
м. Харків, відведеного під будівництво. У складанні документа брали участь керівник проекту
Г. Г. Вегман, ГІП В. Я. Беркович, архітектор Е. Н. Бельман.
Світлокопія; 1:500; 810х570 мм
2494. П лан верт и каль но й пла н иров к и уча ст ка
Ф. Р1, к. 12, оп. 1, од. зб. 5, арк. 9, 1951 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку співробітників Харківського турбогенераторного
заводу ім. С. М. Кірова, розробленого працівниками Харківським відділенням ДПІ по проектуванню
будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених місць
Міськбудпроект. На плані позначено проектні відмітки вертикального планування поверхні шляхового
покриття,
ухили
місцевості
будівельного
майданчика
на
вул. Вільної
Академії
№9
(тепер
вул. Університетська) у м. Харків. У складанні документа брали участь керівник проекту архітектор
Г. Г. Вегман, ГІП В. І. Топоровський.
Калька, туш; 1:500; 568х380 мм
2495. Ген ера ль н ы й п ла н ж ило го дома ХТ ГЗ по ул. Свободно й А каде м и и №9 в г. Ха рь кове
Ф. Р1, к. 12, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1, 1952 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку співробітників Харківського турбогенераторного
заводу ім. С. М. Кірова, розробленого працівниками Харківським відділенням ДПІ по проектуванню
будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених місць
Міськбудпроект. Документ є генеральним планом будинку на вул. Вільної Академії №9 (тепер
вул. Університетська) у м. Харків. Документ містить текстові пояснення до проекту, розкриває його
склад та основні показники. У складанні документа брали участь керівник проекту архітектор
Г. Г. Вегман, ГІП В. Я. Беркович, архітектор Е. Н. Бельман.
Калька, туш; 1:500; 810х570 мм
2496. П лан озе ле не н ия
Ф. Р1, к. 12, оп. 1, од. зб. 6, арк. 3, 1952 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку співробітників Харківського турбогенераторного
заводу ім. С. М. Кірова, розробленого працівниками Харківським відділенням ДПІ по проектуванню
будинків, житлових та грома дських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених місць
Міськбудпроект. Документ є планом озеленення майданчика будинку на вул. Вільної Академії №9 (тепер
вул. Університетська) у м. Харків.
Калька, туш; 1:500; 586х378 мм
2497. Харь ков. Зоо пар к. Г ен п лан
Ф. Р1, к. 1381, оп. 4, од. зб. 1, арк. 1, 1974 р.
План входить до робочого проекту реконструкції зоологічного саду у м. Харків, розробленого
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом зоологічного саду у м. Харків.
Світлокопія, олівець; 1:500; 1100х1055 мм
2498. Зоолог иче ск и й сад в г. Хар ько ве. Т ер рар иу м. Ге не рал ьн ы й п лан у част ка и в ерт ика ль ная пла н ир о вка
Ф. Р1, к. 1381, оп. 4, од. зб. 18, арк. 1, 1984 р.
План входить до робочого проекту реконструкції зоологічного саду у м. Харків, розробленого
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом ділянки, відведеної для будівництва тераріуму Харківського зоологічного саду. У складанні
документа брали участь ГАП Смірнов, ГІП Марголін, інженер Катунін, архітектор А. Н. Гуревич.
Калька, туш, олівець; 1:500; 580х320 мм
2499. Ост рова бел ых м едведе й в Харь ков ско м зоо пар ке. Г ен ера ль н ый п лан. П ла н соору же ни я
Ф. Р1, к. 1381, оп. 4, од. зб. 52, арк. 1, 1984 р.
План входить до робочого проекту реконструкції зоологічного саду у м. Харків, розробленого
працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного
будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом ділянки, відведеної для будівництва комплексного вольєру для білих ведмедів Харківського
зоологічного саду. У складанні документа брали участь ГАП А. І. Нестеренко, ГІП Дивинський,
архітектор Кравець.
Калька, туш; 1:500; 1290х610 мм
2500. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова
Ф. Р1, к. 1453, оп. 5/1, од. зб. 1, арк. 58, 1988 р.
План входить до техн. звіту про інженерно геологічні роботи на ділянці, відведеній для інженернолабораторного
комплексу
Радіоастрономічного
Інституту
АН
УРСР,
складеного
працівниками
Східноукраїнського державного Інституту інженернотехнічних пошуків (м. Харків). На плані визначено

межі території по вул. Шевченка у м. Харків, що підлягала перевлаштуванню у зв’язку з новим
будівництвом. У складанні документа брали участь начальник Голов. архітектурно проектного управління
м. Харків В. Т. Семенов, район. архітектор О. О. Ткаченко, архітектор Н. К. Лазаренко.
Світлокопія на кальці ; 1:2 000; 390х300 мм
2501. И нж ен ер но -лабо рат орн ы й ко м пл ек с Р ИА Н У ССР по ул. Ш е вче н ко в г. Харь ков е. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р1, к. 1453, оп. 5/1, од. зб. 8, арк. 1, 1988 р.
План входить до проекту інженерно лабораторного комплексу Радіоастрономічного Інституту АН УРСР у
м. Харків, складеного працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового
житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На
плані позначено межі ділянки, запланованих будівель інженерно лабораторного комплексу РІАН УРСР по
вул. Шевченка у м. Харків. У складанні документа брали участь ГАП А. В. Гібізов, ГІП Співаковський,
старш. архітектор Ю. Авербух.
Світлокопія на кальці; б. м-бу; 885х620 мм
2502. И нж ен ер но -лабо рат орн ы й ко м пл ек с Р ИА Н У ССР по ул. Ш е вче н ко в г. Харь ков е. Кор ре кт иров ка прое кт а. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р1, к. 1453, оп. 5/1, од. зб. 12, арк. 2, 1988 р.
План входить до проекту інженернолабораторного комплексу Радіоастрономічного Інституту АН УРСР у
м. Харків, складеного працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового
житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків).
Документ розроблено на основі топо геодезичної зйомки кооперативу “Земляне”. На плані позначено межі
ділянки інженернолабораторного комплексу РІАН УРСР по вул. Шевченка. Цей документ є остаточним
варіантом генерального плану, з появою котрого попередні кресленик анулюються.
Світлокопія на кальці, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 880х623 мм
2503. И нж ен ер но -лабо рат орн ы й ко м пл ек с Р ИА Н У ССР по ул. Ш е вче н ко в г. Харь ков е. Пла н озеле не н ия
Ф. Р1, к. 1453, оп. 5/1, од. зб. 16, арк. 1, 1988 р.
План входить до проекту інженерно лабораторного комплексу Радіоастрономічного Інституту АН УРСР у
м. Харків, складеного працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для масового
житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект (м. Харків). На
плані позначено розташування і різновиди зелених насаджень, які передбачено використати для
благоустрою вул. Шевченка в рні інженерно лабораторного комплексу. План доповнюють відомості
елементів озеленення і відом ість обсягів робіт. У складанні документа брав участь архітектор
Бараєва.
Світлокопія на кальці, туш; б. м-бу; 1066х610 мм
2504. Гра ф ич ес кая част ь архит е кт ур но -п лан и ровоч ного задани я на п рое кт и рова ни е пок р ыт и я и общу ю ре кон ст рук ц и ю зала лет не й
муз ы каль но й эст рад ы в городс ко м саду и м. Ш ев че нко в г. Ха рь кове
Ф. Р2, к. 13, оп. 1, од. зб. 1, арк. 30, 1959 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту кіноконцертного залу “Україна” у
м. Харків, розробленого працівниками Українського ДПІ по проект уванню будівель та споруд для
масового житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект
(м. Харків). На плані саду ім. Т. Г. Шевченка у м. Харків позначено межі ділянки літньої музичної
естради, реконструкція якої планувалася. У складанні документа брали участь ГАП П. Ю. Шпара,
архітектор Конопльова.
Світлокопія; 1:500; 630х310 мм
2505. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова для согласова ни й по подк л юче н и ю к городс к и м ин же не рн ы м сет я м музэст рад ы сада и м.
Ш ев че н ко
Ф. Р2, к. 13, оп. 1, од. зб. 1, арк. 31, 1959 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту кіноконцертного залу “Україна” у
м. Харків, розробленого працівниками Українського ДПІ по проектуванню будівель та споруд для
масового житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і сщ Укрміськбудпроект
(м. Харків). На плані позначено наявні інженерні мережі ділянки літньої музичної естради в саду
ім. Т. Г. Шевченка, реконструкція якої планувалася. У складанні документа брав участь ГАП
П. Ю. Шпара, архітектор В. С. Васильєв, Конопльова.
Світлокопія, олівець, чорнило; 1:2000; 542х280 мм
2506. Схе ма водоснаб же н ия г. Харь кова
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 47, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження трас водопроводу, запроектованого для
водопостачання м. Харків.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 192х288 мм
2507. Схе мат и чес к ий п лан рас поло же ни я участ ков воз мож ного заг ряз не ни я подзе м н ых вод про мст о ка м и в пред елах г. Харь кова
Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 15, арк. 39, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Харків позначено ділянки можливого
забруднення підземних вод скидними водами промислових підприємств.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 610х420 мм
2508. Схе ма водоснаб же н ия, обводн ен и я и ка нал изац и и г. Харь кова

Ф. Р3, к. 1321, оп. 13, од. зб. 17, арк. 8, 1963 р.
Схематична карта входить до локальної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів
Харківського економічного рну, складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті м. Харків позначено траси
водопроводів, запроектованих для задоволення потреб у технічному і побутовому водопостачанні міста
на перспективу до 1980 р.
Калька, туш; б. м-бу; 1070х776 мм
2509. Схе ма рас поло же ни я г идро мет р иче ско й ст а нц и и на р. Не м ы ш ля у завода “Се р п и мо лот ”
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 9, арк . 280, 1957 р.
Карта входить до звіту про гідрометричні роботи на р. Сіверський Донець та його притоках,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Звіт є частиною
проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. На схематичній карті позначено
водомірні ст. на р. Немишля поблизу заводу “Серп і молот” у м. Харків. У складанні документа брали
участь керівник гідрометричних робіт С. Г. Кочубей, інженери А. Я. Запорожець, І. А. Кальний.
Світлокопія; 1:25 000; 510х290 мм
2510. Харь ков- И ндуст р иа ль ная
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 30, арк. 4, 1958 р.
План входить до матеріалів вишукувань майданчика перевалочної бази на ст. Індустріальна Південної
залізниці, які проводилися для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків.
Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
є топографічним планом майданчика перевалочної залізничної бази, призначеної для тимчасового
зберігання та сортування вантажів будівельних матеріалів, які планувалося використати для
будівництва В’ялівського вдсх на р. В’ялий у м. Харків.
Калька, туш; 1:2 000; 600х605 мм
2511. Схе ма водоснаб же н ия, р егул и рова ни я ре к и кана лиза ц ии. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 3, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є схематичним
планом м. Харків, на якому позначено наявні і запроектовані до будівництва або реконструкції крупні
мережі каналізації і водопроводу, а також русла річок і гідроспоруд на них. У складанні документа
брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов,
Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:100 000; 1103х637 мм
2512. Схе ма ре гул иро ван ия ре к в пр еделах го рода
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 4, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. На плані позначено наявні і
запроектовані споруди на водоймищах м. Харків, призначені для реалізації програми регулювання
міських річок. У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов,
інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:20 000; 910х790 мм
2513. р. Ло пан ь в пред елах го рода. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 6 –13, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
частини р. Лопань у межах м. Харків, де запроектовано заходи з регулювання русла. У складанні
документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю.
Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 362х472 мм, 1124х413 мм, 1233х353 мм,1202х285 мм, 1200х285 мм, 1107х287 мм, 1200х285 мм, 538х320 мм
2514. р. Ло пан ь в пред елах го рода. Па влов ска я п лот и на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 15, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ складається з
плану, розрізів і відомостей обсягів робот для будівництва Павлівської греблі на р. Лопань у
м. Харків, необхідної для влаштування Павловського буферного водоймища. У складанні документа брали
участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:200; 800х570 мм
2515. Реко нст ру к ц ия Ос нов ян ско й плот и н ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 16, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ складається з
плану, розрізу і відомостей обсягів робіт із реконструкції Основ’янської греблі на р. Лопань у
м. Харків, побудованої у 1931–1932 рр. У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш.
інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:200; 808х566 мм
2516. Регул и рован ие рус ла р. Лопа нь и р. Уд ы. Су ще ст ву ющ ие водопод ъе м н ые п лот и н ы

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 18, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ складаєт ься з
планів і розрізів водопідйомних гребель на р. Лопань і р. Уди – Гончарівської, Основ’янської і
Жихорської у м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер
В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:200; 362х472 мм
2517. р. Хар ько в в преде лах го рода. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 20 –25, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
частини р. Харків у межах м. Харків, де запроектовано здійснити заходи з регулювання русла. У
складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург,
І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 1232х622 мм, 884х287 мм, 1183х450 мм, 963х286 мм, 1012х368 мм, 1045х644 мм
2518. Регул и рован ие р. Ха рь ков. Жу рав левс кая п лот и на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 28, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ складається з
плану, продольного розрізу і відомостей щодо обсягів робіт із будівництва Журавльовської греблі
на р. Харків, необхідних для організації міського руслового водоймища. У складанні документа брали
участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:200; 838х592 мм
2519. р. Не м ы шл ь в пред елах го рода. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 30 –33, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
частини р. Немишля у межах м. Харків, де запроектовано здійснити заходи для регулювання русла. У
складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург,
І. Ю. Саратов, Л. Дробот, С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 1312х378 мм, 1360х285 мм, 1040х285 мм, 1076х282 мм
2520. р. Уд ы в п реде лах города. Пла н (в пят и част ях) от Жихо рс кой п лот и н ы до мост а авт ост рад ы Ха рь ков – К ие в
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 36 –40, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
складеного працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом
частини р. Уди в межах м. Харків (від Жихорської греблі до мосту автодороги Харків – Київ), де
запроектовано здійснити заходи для регулювання русла. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:2 000; 102х587 мм,1420х376 мм, 735х360 мм, 1065х287 мм, 850х360 мм
2521. р. Уд ы в п реде лах города. Новобава рс кая п лот и на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 65, арк. 42, 1957 р.
План входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ складається з
плану, продольного розрізу і відомостей щодо обсягів робіт із будівництва Новобаварської греблі
на р. Уди, необхідної для організації вдсх у м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов, інженери Е. Гінзбург, І. Ю. Саратов, Л. Дробот,
С. Шевченко.
Світлокопія; 1:200; 760х580 мм
2522. р. Хар ько в в преде лах го рода. П ла н п ло щадк и дл я прое кт ируе мо й Жу рав левс ко й плот ин ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 71, арк. 8, 1956 р.
План входить до звіту про топографогеодезичні вишукування проектного завдання водопостачання,
регулювання річок і каналізації м. Харків, розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ
Водоканалпроект. Документ є топографічним планом майданчика запроектованої для організації міського
руслового водоймища Журавльовської греблі на р. Харків у м. Харків. У складанні документа брали
участь ГІП Н. Погібко, голов. геодезист А. В. Григор’єв.
Світлокопія; 1:500; 680х460 мм
2523. Геолог и чес кая и гео мо р фоло ги чес кая ка рт а бассей на харь ков ск их ре к
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 72 а, арк. 4, 1957 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні вишукування проектного завдання водопостачання,
регулювання річок і каналізації м. Харків, розробленого працівниками Харківського відділення ДНДПВІ
Водоканалпроект. Документ знайомить із геологічною будовою території басейну річок м. Харків. У
складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, голов. геолог С. Шиндер.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2000; 875х777 мм
2524. Вя ловс кое в- ще на ручье В яло м

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 82, арк. 106, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання техн. водопостачання м. Харків,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з плану та розрізу В’ялівського вдсх на р. В’ялий у м. Харків. У складанні документа
брали участь начальник сантехн. сектору С. Л. Кроль, старш. інженер А. Е. Вініковецький.
Світлокопія, туш; 1:25 000; 1100х465 мм
2525. П лан ст ро йп ло щадк и в с. Да н и лов ка
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 85, арк. 4, 1958 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
оглядовим
планом
будівельного майданчика насосної ст. у с. Велика Данилівка Харківського рну Харківської обл.
(тепер у складі м. Харків), запроектованої для перекачування води із р. Харків до р. Лопань через
Лозовеньківське вдсх. План доповнено таблицями відомостей щодо обсягу робіт, кількість будівельної
техніки та основних будівельних матеріалів, необхідних для будівництва насосної ст.
Світлокопія; 1:2 500; 730х592 мм
2526. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова в м ест е раз ме ще н ия насос ной ст ан ц ии № 12 (Зал ют и нс кой)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 25, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено споруди насосної ст. №12 Південного
(Залютинського) колектора, запроектованої по вул. Е. Тельмана у м. Харків. У складанні документа
брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2000; 375х275 мм
2527. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова в м ест е раз ме ще н ия насос ной ст ан ц ии № 11 ( Ф ил и п повс кой)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 27, 19 57 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проек тування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено споруди насосної ст. №11 колектора у
сщі Філипівка (тепер у складі м. Харків). У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 370х270 мм
2528. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова в м ест е п ерехода Д м ит р ие вс кого ко лл ект о ра под р еко й Ло пань
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 29, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено трасу Дмитріївського каналізаційного
колектора по вул. Дмитріївська у м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 180х285 мм
2529. В ы коп и ров ка из пла на г. Хар ько ва в м ест е перехо да Пл еханов ско го разгрузоч ного кол ле кт ора под жел езнодоро ж н ы м и
пут я м и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 30, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено трасу Плеханівського каналізаційного
колектора на вул. Георгіївська у м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 180х285 мм
2530. Пе рева лоч ная база на ст . “И ндуст р иа ль ная”. Схе ма распо лож ен ия
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 114, а рк. 31, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої організації транспортних потоків для проведення буд. робіт. Документ
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є
планом перевалочної бази будівельних матеріалів для будівництва гідроспоруд В’ялівського вдсх
на р. В’ялий, запроектованої на ст. Індустріальна Південної залізниці у м Харків. У складанні
документа брали участь керівник проекту організації робіт Ф. Є. Поліщук, керівник інж. групи
І. С. Владимиров.
Світлокопія, чорнило; б. м-бу; 750х290 мм
2531. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова в м ест е п ерехода разгрузоч ного кол ле кт ора от ко жзавода “Бол ьш ев и к” под р еко й Харь ков
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 33, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Де ржавного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди

каналізаційного колектора шкіряного заводу “Більшовик” по вул. Шевченка у м. Харків. У складанні
документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 180х280 мм
2532. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова в м ест е п ерехода Ст а ро моско вс кого разг рузоч ного ко л ле кт ора под р. Не м ы ш ль
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 34, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди
Старомосковського каналізаційного колектора по вул. Сергієвська у м. Харків. У складанні документа
брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 180х267 мм
2533. Схе ма рас поло же ни я участ ка Жу рав левс ко й насос ной ст а н ци и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 35, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди
Журавльовського каналізаційного колектора по вул. Шевченка у м. Харків. У складанні документа брали
участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 490х285 мм
2534. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь ков в м ест е пер ехода на пор ного т рубо провода от насос но й ст а нц и и №9 под р. Не м ы шл ь
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 36, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди
напірного трубопроводу від насосної ст. №9 (Моісеївської) по вул. Половецька у м. Харків. У
складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2000; 182х287 мм
2535. В ы коп и ров ка из п лана г. Хар кі в в м ест е пер ехода на пор ного т рубопро вода от насос ной ст ан ц и и №9 под жел езнодоро ж н ы м и
пут я м и
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 37, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов трас і майданчиків
каналізаційних
споруд
проектного
завдання
влаштування
господарчої
каналізації
м. Харків,
розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди
напірного трубопроводу від насосної ст. №9 (Моісеївської) по Зміївському шосе у м. Харків. У
складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 186х286 мм
2536. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь ков в м ест е раз ме ще н ия насос но й ст ан ц и и №5 ( Ос нов я нс кой)
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 105, арк. 38, 1957 р.
План входить до проектного завдання влаштування господарчої каналізації м. Харків, розробленого
працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд міст України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). На плані позначено наявні і запроектовані споруди насосної ст. №5
(Основ’янської), розташованої по вул. Жихорська у м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП
М. Г. Нечитайло, проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2000; 183х285 мм
2537. Да н илов ское и Вя ловс кое в - ща. Карт а факт ич ес кого мат е риа ла с эле ме нт а ми гео мо р фоло ги и и прог ноза и нже не р но геолог и чес к их яв ле н ий
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 124, арк. 2, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
басейнів Даниловського (на струмку Даниловський) і В’ялівського (на р. В’ялий) вдсх у м. Харків
позначено місця проведення інженерно геологічних досліджень, надано прогнозні відомості щодо
вірогідності просідання і зсування ґрунту та підтоплення територій. У складанні документа брали
участь голов. геолог В. С. Мартинов, технічний керівник М. А. Кульков, геолог Кузнєцова.
Калька, туш; 1:25 000; 740х670 мм
2538. Не м ы ш ля нс кое в-щ е. Карт а фа кт и чес кого мат е риа ла с э ле ме нт ам и гео мор фо лог ии
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 126, арк. 1, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
басейну запроектованого Немишлянського вдсх на р. Немишля у м. Харків позначено місця проведення
інженерногеологічних досліджень. У складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов,
технічний керівник М. А. Кульков, геолог Кузнєцова.
Калька, туш; 1:25 000; 600х297 мм
2539. Сарж и н-Я рс кое вдсх. Ча ша вдсх. Ка рт а фа кт иче ско го мат ер иала

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 127, арк. 2, 1957 р.
Карта входить до проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
басейну запроектованого СаржинЯрського вдсх на р. Саржинка у м. Харків позначено місця проведення
інженерногеологічних досліджень. У складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов,
технічний керівник М. А. Кульков, геолог Кузнєцова.
Калька, туш; 1:25 000; 900х520 мм
2540. Схе ма т опог ра фо -гео дез иче ск их работ на Не м ы ш ля нс ко м вдсх в 1957 г.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 7, 1957 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
запроектованого Немишлянського вдсх на р. Немишля у м. Харків позначено місця проведення інженерногеологічних досліджень. У складанні документа брав участь топограф А. М. Пільчук.
Калька, туш, олівець, кольорові олівці; 1:25 000; 253х355 мм
2541. п. А ле ксее в ка. г. Хар ько в
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 128, арк. 28, 1959 р.
План входить до матеріалів досліджень, проведених під час топографогеодезичного вивчення території
Харківської обл. для проекту водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Проект
розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані сща
Олексіївка (тепер у складі м. Харків) позначено місця проведення інженерно геологічних досліджень. У
складанні документа брав участь топограф П. С. Наседкін.
Калька, туш; 1:2 000; 600х600 мм
2542. Расш и ре ни е и ре кон ст ру кц ия б ио лог иче ско й ст а нц и и г. Харь кова. Г ен п лан п ло щадк и оч ист н ых соору же н ий
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 160, арк. 9, 1957 р.
План входить до проектного завдання промислового водопостачання м. Харків, виконаного працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проектним завданням передбачено реконструкцію і розширення очисних
каналізаційних споруд міста. Документ є генеральним планом головної біологічної очисної ст. у
м. Харків, на якому позначено наявні та запроектовані споруди (пісколовки, горизонтальні та
радіальні відстійники, аеротанки, будівлі решіток та грабельних апаратів тощо). У складанні
документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло, інженери Пайтерова, Ромась.
Світлокопія, акварель; 1:500; 1440х760 мм
2543. Схе ма ре гул иро ван ия х а рь ковс к их ре к в пр еделах го рода
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 171, арк. 25, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої відведенню земель під гідроспоруди та оцінюванню буд івель, які підлягають
захисту. Документ складено працівниками Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. На плані
м. Харків позначено наявні і запроектовані споруди на водоймищах, призначені для реалізації
програми регулювання міських річок. Прибережні міські території розподілено на зони, на яких
виявлено об’єкти, що підлягають захисту від затоплень, або об’єкти, які Згідно з проектом,
планувалося знести. У складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:20 000; 960х785 мм
2544. П лан ха рь ковс к их ре к в п реде лах города
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 178, арк. 47, 1957 р.
План входить до звіту про обстеження харківських річок, яке проводилося для проектного завдання
водопостачання, регулювання річок і каналізації міста працівниками Харківського відділення ДНДПВІ
Водоканалпроект. На схематичному плані м. Харків позначено ділянки на руслах річок, які передбачено
реконструювати шляхом встановлення дамб, спрямлення, розчищення дна тощо. У складанні документа
брали участь ГІП Н. Погібко, старш. інженер В. Герасимов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:20 000; 755х780 мм
2545. Карт огра м ма геолог и чес ко й изу че нно ст и бассе й на Ха рь ковс к их ре к
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 181, арк. 146, 1957 р.
План входить до додатку до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченого вивченню геологічних і гідрологічних умов місцевості. Документ розроблено працівниками
Харківського відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. На схематичному плані м. Харків позначено ділянки
вздовж русел річок, на яких у 1936–1956 рр. проводилися інженерногеологічні дослідження. У
складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, голов. геолог С. Шиндер.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 740х515 мм
2546. П лан п руда №2 в Да н ило вс ком лес н и чест ве
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 182, арк. 6, 1953 р.
План входить ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ
розроблено працівниками ДПІ Укрлісбудпроект (м. Київ), є планом запроектованого ставка поблизу
с. Велика Данилівка (тепер у складі м. Харків), на якому позначено гідроспоруди, необхідні для його
створення. У складанні документа брали участь ГІП Шейфер, інженер Блінова.
Калька, туш; 1:2 000; 583х560 мм
2547. П лан п руда №1 в Да н ило вс ком лес н и чест ве

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 182, арк. 11, 1953 р.
План входить ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ,
розроблено працівниками ДПІ Укрлісбудпроект (м. Київ), є планом запроектованого ставка поблизу
с. Велика Данилівка (тепер у складі м. Харків), на якому позначено гідроспоруди, необхідні для його
створення. У складанні документа брали участь ГІП Шейфер, інженер Блінова.
Калька, туш; 1:2 000; 625х570 мм
2548. П лан п руда №3 в Да н ило вс ком лес н и чест ве
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 182, арк. 14, 1953 р.
План входить ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ,
розроблено працівниками ДПІ Укрлісбудпроект (м. Київ), є планом запроектованого ставка поблизу
с. Велика Данилівка (тепер у складі м. Харків), на якому позначено гідроспоруди, необхідні для його
створення. У складанні документа брали участь ГІП Шейфер, інженер Блінова.
Калька, туш; 1:2 000; 552х322 мм
2549. П лан п руда №4
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 182, арк. 28, 1953 р.
План входить ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ,
розроблено працівниками ДПІ Укрлісбудпроект (м. Київ), є планом запроектованого ставка поблизу
с. Велика Данилівка (тепер у складі м. Харків), на якому позначено гідроспоруди, необхідні для його
створення. У складанні документа брали участь ГІП Шейфер, інженер Блінова.
Калька, туш; 1:2 000; 692х600 мм
2550. Бла гоуст ро йст во набе ре ж н ых харь ковс к их ре к. Ре ка Харь ков
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 183, арк. 37 –41, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої благоустрою міських набережних, складеної працівниками Харківського філ.
Українського державного Інституту з проектування міст Діпром істо. На плані позначено елементи
благоустрою набережної р. Харків у межах міста (огородження берегів, пішохідні доріжки, зелені
насадження, місця відпочинку, сходи до води тощо). У складанні документа брали участь ГІП
А. Г. Крикін,
керівник
інж.
групи
А. С. Проскурнін,
архітектор
І. Д. Овсянніков,
інженери
А. М. Феденко, Г. В. Козлов.
Світлокопія; 1:2 000; 850х290 мм, 1120х407 мм, 940х290 мм, 990х370 мм, 1040х660 мм
2551. Бла гоуст ро йст во набе ре ж н ых харь ковс к их ре к. Ре ка Лопа нь
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 183, арк. 42–48, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої благоустрою міських набережних, складеної працівниками Харківського філ.
Українського державного Інституту з проектування міст Діпромісто. На плані позначено елементи
благоустрою набережної р. Лопань у межах міста (огородження берегів, транспортні шляхи та тротуари,
зелені насадження, місця відпочинку, сходи до води тощо). У складанні документа брали участь ГІП
А. Г. Крикін,
керівник
інж.
групи
А. С. Проскурнін,
архітектор
І. Д. Овсянніков,
інженери
А. М. Феденко, Г. В. Козлов.
Світлокопія; 1:2 000; 1120х340 мм, 1220х350 мм, 1195х290 мм, 1190х287 мм, 1060х290 мм, 1235х285 мм, 1665х475 мм
2552. Бла гоуст ро йст во набе ре ж н ых харь ковс к их ре к. Ре ка Не м ы ш ль
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 183, арк. 49 –52, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої благоустрою міських набережних, складеної працівниками Харківського філ.
Українського державного Інституту з проектування міст Діпромісто. На плані позначено елементи
благоустрою набережної р. Немишля у межах міста (огородження берегів, пішохідні доріжки, зелені
насадження, місця відпочинку, сходи до води тощо). У складанні документа брали участь ГІП
А. Г. Крикін,
керівник
інж.
групи
А. С. Проскурнін,
архітектор
І. Д. Овсянніков,
інженери
А. М. Феденко, Г. В. Козлов.
Світлокопія; 1:2 000; 1285х367 мм, 1008х290 мм, 1037х365 мм, 1186х365 мм
2553. Бла гоуст ро йст во набе ре ж н ых харь ковс к их ре к. Ре ка Уд ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 183, арк. 53 –57, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої благоустрою міських набережних, складеної працівниками Харківського філ.
Українського державного Інституту з проектування міст Діпромісто. На плані позначено елементи
благоустрою набережної р. Уди у межах міста (огородження берегів, пішохідні доріжки, зелені
насадження, місця відпочинку, сходи до води тощо). У складанні документа брали участь ГІП
А. Г. Крикін,
керівник
інж.
групи
А. С. Проскурнін,
архітектор
І. Д. Овсянніков,
інженери
А. М. Феденко, Г. В. Козлов.
Світлокопія; 1:2 000; 1490х380 мм, 750х370 мм, 1010х290 мм, 835х390 мм, 990х625 мм
2554. В ы коп и ров ка из пла на пло щад ки насос но й ст ан ц и и №14

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 193, арк. 9, 1958 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні умови майданчика артезіанської водопровідної ст. №14,
складеного працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків) в рамках техн. проекту водопостачання, регулювання річок
і каналізації м. Харків. Проектом передбачено розширення артезіанського водогону, збільшення
продуктивності наявних водогінних ст. і побудову двох нових станцій. Документ є оглядовим планом
майданчика ст. №14, запроектованої на території сучасного Олексіївського житлового масиву у
м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП Степченко, геолог Комличенко.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 192х285 мм
2555. Кана лиза ц ия узла насос ной ст а н ци и № 9. Пла н са мот е чн ы х ко лл ект оро в и на пор н ых т рубо проводо в
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 198, арк. 15, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов майданчиків кана лізаційних
споруд, розробленої працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних
споруд міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків) для техн. проекту влаштування харківської
господарчої каналізації. На плані позначено майданчик насосної ст. №9 на правому березі р. Лопань
по вул. Моїсеївська в м. Харків. У складанні документа брали участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 1485х288 мм
2556. П лан Д м ит ри евс кого разг рузоч ного кол ле кт ора
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 198, арк. 16 –17, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки щодо інженерно геологічних умов майданчиків каналізаційних
споруд, розробленої працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних
споруд міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків) для техн. проекту влаштування харківської
господарчої каналізації. На плані позначено трасу Дмитріївського каналізаційного колектора, на
вул. Дмитріївська
у
м. Харків. У
складанні
документа брали
участь ГІП М. Г. Нечитайло,
проектувальник Рейсберг.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 680х290 мм, 760х290 мм
2557. Расч ист ка рус ла р. Ха рь ков от р. Вя л ы й до Жура вле вс кого водое ма
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 218, арк. 20, 1976 р.
План входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струмка В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми регулювання річок і
каналізації м. Харків. На плані р. Харків позначено ділянки на руслі, що спрямляються або
укріпляються, а також пішохідні та автодорожні мости, заплановані до реконструкції. У складанні
документа брав участь ГІП В. А. Мєшков.
Світлокопія; 1:10 000; 1225х290 мм
2558. Регул и рован ие рус ла ре к и Ха рь ков от руч ья Вя л ы й до Жура вле вс кого водо й ма. Пла н рус ла р ек и с п риб реж но й полосо й
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 221, арк. 8 –13, 1975 р.
План входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струмка В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми регулювання річок і
каналізації м. Харків. Документ є топографічним планом русла р. Харків. У складанні документа брали
участь ГІП В. А. Мєшков, голов. геодезист експедиції С. І. Бугаєнко, начальник партії Юдін.
Калька, туш, олівець; 1:2000; 1190х455 мм, 940х457 мм, 920х455 мм, 1175х415 мм, 1210х442 мм, 920х470 мм
2559. П лан ы мост ов ых п ереходов
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 221, арк. 14, 1975 р.
План входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струмка В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ складається з двох топографічних планів
мостових переходів на р. Харків у с. Велика Данилівка (тепер у складі м. Харків). У розробці плану
брали участь ГІП В. А. Мєшков, голов. геодезист експедиції С. І. Бугаєнко, начальник партії Юдін.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 830х320 мм
2560. П лан у част ка мост ово го пе рехода ( Дан и ловс к и й мо ст )
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 221, арк. 16, 1975 р.
План входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струм. В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми регулювання річок і
каналізації м. Харків. Документ є топографічним планом ділянки мостового переходу на р. Харків у
с. Данилівка (тепер у складі м. Харків). У розробці плану брали участь ГІП В. А. Мєшков, голов.
геодезист експедиції С. І. Бугаєнко, начальник партії Юдін.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 560х320 мм
2561. Расч ист ка рус ла р. Ха рь ков о т р. Вя л ы й до Жура вле вс кого водое ма. Схе мат ич ес кая гео лог ич ес кая карт а

Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 221, арк. 18, 1976 р.
Карта входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струм. В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми регулювання річок і
каналізації м. Харків. Документ є схематичною геологічною картою русла р. Харків. У складанні
документа брали участь голов. геолог С. В. Кухтій, керівник інж. групи Л. С. Гінько, голов. геолог
експедиції Шипов.
Світлокопія; 1:10 000; 660х613 мм
2562. Расч ист ка рус ла р. Ха рь ков от р. Вя л ы й до Жура вле вс кого водое ма. Схе мат ич ес кая гео мо р фоло ги чес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 221, арк. 19, 1976 р.
Карта входить до техн. проекту розчищення русла р. Харків на ділянці від струм. В’ялий до
Журавльовського вдсх, розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми регулювання річок і
каналізації м. Харків. Документ є схематичною геоморфологічною картою русла р. Харків. У складанні
документа брали участь голов. геолог С. В. Кухтій, керівник інж. групи Л. С. Гінько, голов. геолог
експедиції Шипов.
Світлокопія; 1:10 000; 610х630 мм
2563. П лан В ялов ско го водохра ни л и ща
Ф. Р149, к. 1326, оп. 14, од. зб. 398, арк. 5, 1964 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
В’ялівське вдсх проектувалося як резервуар для техн. водопостачання, але стік струмку В’ялий не
забезпечував належного обсягу води, тому заплановано було проводити додаткову подачу води з
Печенізького вдсх напірним водогоном, що вимагало реконструкції вдсх. Документ є планом
В’ялівського вдсх, на якому позначено його наявні і запроектовані контури.
Світлокопія, туш, олівець, акварель; 1:10 000; 755х287 мм
2564. В ы коп и ров ка с пла на зе мле по льзован и я совхоза “Кут узовка” Ха рь ковс кой об л.
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 402, арк. 3, 1968 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). До
складу споруд техн. водопостачання входила система р. Харків – Лозовеньковське вдсх, завдяки якій
передбачено обводнення р. Лопань. Документ є схематичним планом землекористування колгоспу
“Кутузовка”, на якому позначено майданчик насосної ст. у с. Велика Данилівка Харківського рну
Харківської обл. (тепер у складі м. Харків), запроектованої для перекачування води з р. Харків
до р. Лопань через Лозовеньківське вдсх. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева,
начальник від. вдсх Б. С. Захаров.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 190х290 мм
2565. Авт одорога - подъ езд к насос ной ст а н ци и и пло щад ка насос но й ст ан ц и и. Ге н пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 402, арк. 4, 1968 р.
План входить до проектного завдання техн. водопостачання м. Харків, розробленого працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є генеральним планом майданчика насосної ст. у с. Велика Данилівка Харківського рну
Харківської обл. (тепер у складі м. Харків), запроектованої для перекачування води з р. Харків
до р. Лопань через Лозовеньківське вдсх. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Лобінцева,
начальник від. вдсх Б. С. Захаров.
Світлокопія, олівець, чорнило; 1:500; 820х607 мм
2566. р. Хар ько в в преде лах го рода. П ла н сп ря м ле н ия русла р. Хар ько в
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 432, арк. 8, 1958 р.
План входить до проекту регулюваня харківських річок, розробленого працівниками Харківського
відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. До першої черги заходів із регулювання річок належав проект
випрямлення русла р. Харків та влаштування Журавльовської греблі. Нове русло ріки, відвали ґрунту,
запроектовану греблю розташовано на землях колгоспу ім. В. І. Леніна, допоміжного господарства
ім. С. М. Будьонного та міськфонду м. Харків. Документ є планом землевідведення для об’єктів
руслового вдсх Журавльовської греблі на р. Харків у м. Харків. У складанні документа брали участь
ГІП Н. Погібко, керівник інж. групи Д. Тримполець, інженер Д. Борзіло.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1270х650 мм
2567. р. Хар ько в. Пла н водое ма
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 434, арк. 1, 1958 р.
План входить до проекту регулюваня харківських річок, розробленого працівниками Харківського
відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. До першої черги заходів із регулювання річок міста належав
проект випрямлення русла р. Харків та влаштування Журавльовської греблі. Документ є планом
руслового водоймища Журавльовської греблі на р. Харків у м. Харків, на якому позначено основні
заплановані об’єкти. План доповнено загальною відомістю щодо обсягів робіт. У складанні документа
брали участь ГІП Н. Погібко, інженери Золотарьова, І. Ю. Саратов.
Світлокопія; 1:2 000; 1596х760 мм
2568. Участ о к от Мо ис еевс кого мост а до Жу равл евс ко й п лот и н ы. П ла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 443, арк. 13 –17, 1958 р.
План входить до проекту регулюваня харківських річок, розробленого працівниками Харківського
відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. До першої черги заходів з регулювання річок міста на лежав проект

випрямлення русла р. Харків та влаштування Журавльовської греблі. Документ є планом русла р. Харків
від Моїсеївського мосту до Журавльовської греблі, на якому позначено основні заплановані об’єкти. У
складанні документа брали участь ГІП Н. Погібко, відповідальний виконавець І. Ю. Саратов, інженер
Золотарьова.
Світлокопія; 1:500; 1450х655 мм, 1611х545 мм, 1470х456 мм, 900х570 мм, 900х325 мм
2569. П лан зем ель ної ді лян к и в м. Хар кі в по Кот ель ни ков сь кі й вул., що її відведе но обласно му т рест у хлі бопе че нн я для буді вн и цт ва
хлі бзаводу т а гаража на 50 авт ома ш ин
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 21, арк. 4, 1963 р.
План входить до ТЕО проекту хлібозаводу №1 у м. Харків (тепер Олексіївський хлібозавод),
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані
позначено межі ділянки, відведеної під будівництво хлібозаводу по вул. Котельниківська №5 у
м. Харків.
Світлокопія; б. м-бу; 386х460 мм
2570. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 23, арк. 43, 1964 р.
План входить до проектного завдання розширення і реконструкції хлібозаводу №7 у м. Харків,
розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані
позначено межі ділянки, відведеної під будівництво хлібозаводу по вул . Хабарова №7 у м. Харків. У
складанні документа брав участь голов. архітектор м. Харків П. Ю. Шпара.
Світлокопія, чорнило; 1:2 000; 520х296 мм
2571. Хлебозавод №13 в г. Ха рь кове. Ре ко нст ру к ц ия. Г ен ера ль н ы й п лан
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 27, арк. 97, 1964 р.
План входить до ТЕО проекту розширення і реконструкції хлібозаводу №13 у м. Харків, розробленого
працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Документ є генеральним
планом майданчика заводу по пров. Донецький в м. Харків, на якому позначено наявні і запроектовані
будівлі та споруди підприємства.
Світлокопія; 1:500; 805х297 мм
2572. В ы коп и ров ка из г ен п лана г. Хар ько ва
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 127, арк. 50, 1962 р.
План входить до складу завдання на проектування розширення Зав оду харчових кислот у м. Харків,
розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані частини м. Харків
позначено межі ділянки заводу по вул. Клочківська №309.
Світлокопія; 1:2000; 485х300 мм
2573. П лан земе ль ної ді лян к и в м. Хар кі в по вул. Клоч кі всь кі й, що її ві дведено з -ду хар чов их к ислот Мі ні ст ерст ва хі мі чної
про м ис ловост і УРС Р
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 127, арк. 88, 1962 р.
План входить до складу завдання на проектування розширення заводу харчових кислот у м. Харків,
розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані позначено межі
ділянки заводу по вул. Клочківська №309 у м. Харків. План складався у відділі забудови Управління
голов. архітектора м. Харків.
Калька, туш; 1:1 000; 410х570 мм
2574. Крас но заводс кой рай п и щет ор г в г. Харь кове. У л. Заи ковс кая, № 41. П ри вязка зда ни я ово щ ного па ви льо на на 6 рабоч их м ест
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 203, арк. 15, 1966 р.
План входить до проекту прив’язки овочевого павільйону Червонозаводського райхарчоторгу м. Харків,
розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані позначено межі
ділянки заводу по вул. Заїковська №41 у м. Харків. На документі є примітка про узгодження з голов.
архітектором м. Харків І. О. Алферовим, затверджена його особистим підписом.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 996х302 мм
2575. Крас нозаводс кой рай п и щет орг в г. Харь ков е. У л. П леха новс кая, №39. П р ивяз ка здани я ово щно го пав и льона на 4 рабоч их
мест а
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 204, арк. 11, 1966 р.
План входить до проекту прив’язки овочевого павільону Червонозаводського райхарчоторгу м. Харків,
розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. На плані позначено межі
ділянки заводу по вул. Плеханівська №39 у м. Харків.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 935х296 мм
2576. П лан зем ель ної ді ля н к и в м. Ха ркі в по вул. П леха ні всь кі й №39, що її ві дведено Че рво нозаводсько му райха рчот ор гу пі д
буді вн и цт во
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 204, арк. 12, 1965 р.
План входить до проекту прив’язки овочевого павільону Червонозаводського райхарчоторгу м. Харків,
розробленого Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром. Під будівництво павільону
відведено ділянку по вул. Плеханівська №39. Документ є схематичним планом цієї ділянки.
Світлокопія; 1:200; 290х430 мм
2577. Конд ит ер ска я фабр и ка “О кт яб рь”. Ге не рал ьн ы й п лан. Ва риа нт 1
Ф. Р10, к. 1241, оп. 3, од. зб. 1, арк. 13, 1944 р.
План входить до складу проектного завдання відновлення і реконструкції кондитерської фабрики
“Жовтень” на вул. Кацарська 24/26 у м. Харків, розробленого працівниками Харківської проектної
контори тресту “Укрхарчпромпроект”. Документ є одним з варіантів генерального плану об’єкту. На
плані позначено наявні, запроектовані до будівництва і реконструкції будівлі фабрики. У складанні

проекту брали участь ГІП Шапіро, старш. інженер з генерального плану і трансп. Зусманович, старш.
архітектор М. П. Агеєв.
Світлокопія; б. м-бу; 865х428 мм
2578. Ген п ла н Хар ько вс кой ко ндит е рс ко й фабр ик и “ О кт яб рь”. А рхит е кт ур но -п ла н ирово ч ное ре ш ен ие
Ф. Р10, к. 1241, оп. 3, од. зб. 1, арк. 14, 1944 р.
План входить до складу проектного завдання відновлення і реконструкції кондитерської фабрики
“Жовтень”
у
м. Харків,
розробленого
працівниками
Харківської
проектної
контори
тресту
“Укрхарчпромпроект”. На плані позначено наявні, а також запроектовані до будівництва і
реконструкції будівлі фабрики. Плани доповнено кресленнями фасадів вул. Кацарської, Дмитрієвської,
Ярославської і Чоботарської. У складанні проекту брали участь голов. інженер будівельної частини
проекту Шапіро, старш. інженер з генерального плану і трансп. Зусманович, старш. архітектор
М. П. Агеєв. Документ затверджено голов. архітектором м. Харків О. М. Касьяновим.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:500; 635х490 мм
2579. Конд ит ер ска я фабр и ка “О кт яб рь”. Ге не рал ьн ы й п лан. В а риа нт 2
Ф. Р10, к. 1241, оп. 3, од. зб. 1, арк. 15, 1944 р.
План входить до складу проектного завдання відновлення і реконструкції кондитерської фабрики
“Жовтень”
у
м. Харків,
розробленого
працівниками
Харківської
проектної
контори
тресту
“Укрхарчпромпроект”. Документ є одним з варіантів генерального плану об’єкту. На плані позначено
наявні, запроектовані до будівництва і реконструкції будівлі фабрики. У складанні проекту брали
участь голов. інженер будівельної частини проекту Шапіро, старш. інженер з генерального плану і
трансп. Зусманович, старш. архітектор М. П. Агеєв.
Світлокопія; б. м-бу; 920х480 мм
2580. М ы ло комб и нат №1 в г. Хар ько в. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р10, к. 1242, оп. 3, од. зб. 1, арк. 5, 1958 р.
План входить до пояснювальної записки інженерно геологічних вишукувань, проведених для проекту
миловареного комбінату №1 по вул. Полева №21 у м. Харків, розробленого працівниками Харківського
відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. На плані позначено наявні, запроектовані до
будівництва і реконструкції будівлі комбінату. Крім того, на кресленні вказано місця розташування
свердловин для інженерногеологічних вишукувань. У складанні проекту брали участь голов. інженер
відділення Острін і інженергеолог Л. І. Багрицевич.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 430х380 мм
2581. В ы коп и ров ка из с ит уац ио н ного п ла на Хар ько вс кой Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 1, арк. 2, 1936 р.
План входить до робочих креслеників другої черги будівництва Харківської ТЕЦ 3, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. Документ є ситуаційним планом
комплексу ТЕЦ3 (Червонозаводська ТЕЦ) по вул. Енергетична у м. Харків.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 470х350 мм
2582. Т Э Ц-3 в ысо кого дав ле н ия. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 175, арк. 1, 1940 р.
План входить до проектного завдання Харківської теплоелектроцентралі, розробленого працівниками
Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій
та електротепломереж Теплоелектропроект. Документ є генеральним планом комплексу ТЕЦ 3 у м. Харків
із позначенням запроектованих будівель і споруд.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 975х740 мм
2583. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь ков. И нж ен ер но -гео лог ич ес кая ка рт а г. Ха рь кова
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 1, 1939 р.
План входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. Документ знайомить із особливостями
геологічної будови території м. Харків. План складався для визначення майданчиків, придатних для
будівництва об’єктів енергопостачання.
Калька, туш; 1:25 000; 570х840 мм
2584. Те пло ф и ка ци я г. Ха рь кова (ге не рал ьн ы й п лан). Те п ловая карт а
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 2, 1939 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті за допомогою діаграм надано
відомості щодо обсягів теплоспоживання цивільного і промислового секторів мікрорайонів м. Харків:
наявного (для 1938–1939 рр.) і прогнозного (для 1993–1942 рр.).
Калька, туш; 1:25 000; 600х708 мм
2585. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь кова. Схе ма т е п лов ых сет е й на 1942 г.

Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 5, 19 39 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті позначено наявну і
запроектовану на 1942 р. мережі теплопостачання м. Харків, надано відомості щодо теплопотужністі і
тепловіддачі окремих мікрорайонів.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1005х720 мм
2586. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь кова. Схе ма т е п л ов ых сет е й на 1940 г.
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 6, 1939 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню те плових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті позначено наявну і
запроектовану на 1940 р. мережі теплопостачання м. Харків, надано відомості щодо теплопотужність і
тепловіддачі окремих мікрорайонів.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1020х725 мм
2587. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь кова. Схе ма т е п лов ых (водя н ых) сет е й на 1941 г.
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 7, 1939 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті позначено наявну і
запроектовану
на
1941 р.
мережі
тепловодопостачання
м. Харків,
надано
відомості
щодо
теплопотужністі і тепловіддачі окремих мікрорайонів.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1020х720 мм
2588. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь кова. Схе ма т е п лов ых сет е й посл е 1942 г.
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 8, 1939 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті позначено наявну і
запроектовану на 1942 р. мережі теплопостачання м. Харків, надано відомості щодо теплопотужністі і
тепловіддачі окремих мікрорайонів.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1030х722 мм
2589. Ген ера ль н ы й п ла н т еп ло ф ика ц и и г. Ха рь кова. Схе ма разм ещ ен и я уп рав ляе м ых и ко нт рол ируе м ы х пу н кт ов
Ф. Р31, к. 1276, оп. 14, од. зб. 176, арк. 11, 1939 р.
Карта входить до планового завдання генерального плану теплофікації м. Харків, розробленого
працівниками Харківського відділення Державного промислового тресту по проектуванню те плових
електричних станцій та електротепломереж Теплоелектропроект. На карті позначено наявні наприкінці
1930х роках пункти керівництва та контролю за мережею теплопостачання м. Харків.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 1000х720 мм
2590. П ло щадка № 31 а. Гид рогео лог и чес кая карт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 13, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, проведених для проекту
Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостачання. Документ є гідрогеологічною картою території
майданчика №31 а, розташованого поблизу сща Жихар Ха рківського рну Харківської обл. (тепер у
складі м. Харків).
Світлокопія; 1:25 000; 188х175 мм
2591. Гео мор фо лог иче ска я ка рт а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 13, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, проведених для проекту
Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостача ння. Документ є геоморфологічною картою території
майданчика №31 а, розташованого поблизу сща Жихар Харківського рну Харківської обл. (тепер у
складі м. Харків).
Світлокопія; 1:50 000; 188х113 мм
2592. П ло щадка № 31 а. Геоло ги чес кая ка рт а чет ве рт и ч н ых от ло же ни й
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 14, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, проведених для проекту
Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостачання. Документ є геологічною картою четвертинних
відкладів території майданчика №31 а, розташованого поблизу сща Жихар Харківського рну
Харківської обл. (тепер у складі м. Харків).
Світлокопія; 1:25 000; 188х280 мм
2593. П ло щадка № 31 а. Геоло ги чес ка я ка рт а дочет ве рт и ч н ых от лож ен и й

Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 15, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, проведених для проекту
Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостачання. Документ є геологічною картою дочетвертинних
відкладів території майданчика №31 а, розташованого поблизу сща Жихар Харківського рну
Харківської обл. (тепер у складі м. Харків).
Світлокопія; 1:25 000; 188х270 мм
2594. Харь ковс кая Т Э Ц-6. Р- н соору же ни й. П лан у част ка рас поло же ни я пло щад ки № 31а
Ф. Р31, к. 1408, оп. 15, од. зб. 7, арк. 47, 1977 р.
Карта входить до матеріалів вишукувань для схеми теплопостачання м. Харків, проведених для проекту
Харківської ТЕЦ6 працівниками Харківського відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена
Жовтневої Революції НДПВІ Теплоелектропроект. Вишукувальні роботи проводилися для
вибору
майданчиків для будівництва пунктів теплопостачання. Документ є планом майданчика №31 а,
розташованого поблизу сел. Жихар Харківського рну Харківської обл. (тепер у складі м. Харків).
Світлокопія; 1:25 000; 165х297 мм
2595. П лан розт ашува н ня буд ин ку “Радя нсь к и й К н игар”
Ф. Р32, к. 124, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1, 1928 р.
План входить до складу проекту житлового будинку “Радянський Книгар” у м. Харків, розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На схематичному плані
частини м. Харків позначено ділянку, призначену для будівництва житлового будинку. У складанні
документа брав участь архітектор І. П. Горелько.
Світлокопія; б. м-бу; 410х322 мм
2596. Сит уа цио н н ы й п ла н рас по ложе н ия у част ка т ех ни ку ма моло ч ной п ром ы ш ле н ност и по у л. Ба рр и кадно й № 51
Ф.Р32, к. 125, оп. 1, од. зб. 9, арк. 9, 1961 р.
План входить до складу матеріалів проекту навчальних майстерень технікуму молочної промисловості у
м. Харків, розробленого працівниками Харківського філ. Українського ДПІ м’ясо молочної промисловості
УкрНДІм’ясомолпром. У 1958 р. технікуму молочної промисловості передано будинок колишнього
технікуму цивільного будівництва по вул. Барикадна, №51 у м. Харків. Для забезпечення навчального
процесу у комплексі технікуму за типовим проектом запроектовано навчальні майстерні. На плані
позначено межі ділянки, відведеної під будівництво майстерень.
Світлокопія; 1:2000; 285х330 мм
2597. П рое кт ка нал изац и и до ма к луба -т еат ра “П и ще вку с” в г. Ха рь кове по ул. Кар ла Мар кса. Б ыв ш. “ Ти вол и”. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р32, к. 126, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1928 р.
План входить до складу робочого проекту клубутеатру “Харчосмак” у м. Харків, розробленого
працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариство Укрпайбуд. Для будівництва клубу відведено
майданчик у колишньому саду Тіволі по вул. К. Маркса. Документ є генеральним планом майданчика
клубу з позначенням наявних та запроектованих будівель, а також каналізаційної мережі. У складаннні
документа брав участь ГАП О. І. Лінецький.
Світлокопія; 1:500; 570х355 мм
2598. Ген. п лан ді ля н к и буді влі напі взаводсь кого т ипу д ля І н ст ит ут у м ет алі в у м. Хар кі в
Ф. Р32, к. 127, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, 1929 р.
План входить до робочого проекту будинку напівзаводського типу Інституту металів у м. Харків,
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд. На плані частини
Харків в рні вул. СадовоКуліковськ а (тепер вул. Дарвіна) позначено будівлі та споруди
запроектованого комплексу Інституту (напівзаводська установка, лабораторний комплекс, склади тощо).
Калька, туш; 1:1 000; 540х465 мм
2599. Ген п ла н. Хар ько вс кой о кру жно й бол ьн и ц ы Те рап евт и че ска я и х иру рг и чес кая г ру ппа
Ф. Р32, к. 128, оп. 1, од. зб. 12, арк. 1, 1931 р.
План входить до робочого проекту комплексу Харківської окружної лікарні, розробленого працівниками
Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). На плані позначено межі ділянки по
Бєлгородському у шосе, а також окремі будівлі запроектованого комплексу (хірургічний, акушерсько гінекологічний, терапевтичні корпуси тощо).
Світлокопія, чорнило; б. м-бу; 730х502 мм
2600. П рое кт авт омат иче ско й т е ле фо нно й ст а нц и и г. Харь кова
Ф. Р32, к. 136, оп. 1, од. зб. 1, арк. 2, 1929 р.
План входить до робочого проекту АТС по вул. Дзержинського (тепер вул. Іванова №7/9) у м. Харків,
розробленого працівниками Всеукраїнського пайового буд. товариства Укрпайбуд (м. Харків). Документ
складається з генерального плану об’єкту, кресленик голов. фасаду і схематичного плану підвалини
будівлі. У складанні документа брав участь архітектор К. І. Соломонов.
Світлокопія; 1:500; 506х586 мм
2601. П лан г. Хар ько ва с п р ил ега ю щи м и п ри города м и и посе л ка ми
Ф. Р32, к. 1433, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1–2, б. р.
Документ входить до колекції планів м. Харків. Документ є планом м. Харків та приміської території
початку ХХ ст. У складанні документа брав участь укладач М. Кондратенко.
Типог рафський друк; 1 дюйм: 200 саж; 610х670 мм, 610х450 мм
2602. П лан т о ргового це нт ра г. Харь кова

Ф. Р32, к. 1433, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1909 р.
Документ входить до колекції планів м. Харків. Документ є схематичним планом міського торгового
центру, обмеженого пл. Миколаївською, пров. Бурсацьким, вул. Різдвяною і р. Харків.
Світлокопія; 1 дюйм: 25 саж; 510х530 мм
2603. П лан Суздальс кого го ст и ного дво ра в г. Ха рь кове
Ф. Р32, к. 1433, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1906 р.
Документ входить до колекції планів м. Харків. Документ є схематичним планом ділянки, відведеної
для будівництва міських торгівельних рядів Суздальській гостинний двір на пл. Благовіщенська. На
документі є печатка “Russian Lloyd”.
Світлокопія; б. м-бу; 510х439 мм
2604. П лан нов ых городс к их К расн ы х рядо в
Ф. Р32, к. 1433, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1, 1909 р.
Документ входить до колекції планів м. Харків. Документ є схематичним планом ділянки, відведеної
для будівництва міських торгівельних рядів на пл. Благовіщенська. План доповнено розрізом цих
споруд і переліком власників окремих магазинів. На документі є печатка “Russian Lloyd”.
Світлокопія; 1 дюйм: 1 саж; 602х685 мм
2605. П лан С пи рт о -водоч ного завода №1 У крс п ирт т рест . г. Ха рь ков. Тарасов ска я ул.
Ф. Р32, к. 1433, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, б. р.
Документ входить до колекції планів м. Харків. Документ є схематичним планом ділянки харківського
спиртозаводу №1, обмеженої вул. Тарасівською, Лебединською, Пензенською і Старобєльською.
Калька, чорнило, кольорові олівці; 1 дюйм: 5 саж; 540х370 мм
2606. Харь ковс к и й т урби н н ы й завод и м. С. М. К иро ва. С ит уац ион н ы й п лан
Ф. Р33, к. 134, оп. 1, од. зб. 1, арк. 51, 1966 р.
План входить до техн. проекту Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування
Укрдіпроважмаш (м. Харків). На плані позначено межі ділянок заводу, розташованих по пров.
Московський №199 і №297 у м. Харків, наявні та запроектовані під’їзні автомобільні і залізничні
шляхи підприємства. У складанні документа брали участь інженери С. Є. Піняков і І. Є. Піняков.
Світлокопія; 1:10 000; 604х293 мм
2607. Харь ковс к и й т урби н н ы й завод и м. С. М. К иро ва. Пло щад ка №3. Г ен ера ль н ы й п ла н п ло щадк и
Ф. Р33, к. 134, оп. 1, од. зб. 1, арк. 52, 1966 р.
План входить до техн. проекту Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування
Укрдіпроважмаш (м. Харків). Документ є генеральним планом ділянки №3 заводу, розташованої по пров.
Московський №199 у м. Харків. На плані позначено будівлі та споруди, під’їзні автомобільні і
залізничні шляхи до заводу, наявні у 1966 р., заплановані до знесення, реконструкції або
будівництва. У складанні документа брали участь інженери Рєзніков, Аврунін, П’яткина.
Світлокопія; 1:500; 1479х856 мм
2608. Харь ковс к и й т урби н н ы й завод и м. С. М. К ирова Харь ковс кого совнархоза. Тех н и ко -эко но м иче ско е обоснова ни е вар иа нт ов
т ранс порт а ме жду п ло щадка м и № 1 и № 3. П лан (ва р иант ы № 1, 3, 4 и 5)
Ф. Р33, к. 134, оп. 1, од. зб. 1, арк. 55, 1966 р.
План входить до техн. проекту Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування
Укрдіпроважмаш (м. Харків). На плані позначено межі ділянок заводу, розташованих по пров.
Московський №199 і №297 у м. Харків, надано вказівки щодо варіантів організації під’їзних
автомобільних і залізничних шляхив між заводськими ділянками. У складанні документа брали участь
ГІП Олейников, інженери Барер, Хоменко.
Світлокопія; 1:2 000; 1357х567 мм
2609. Харь ковс к и й т урби н н ы й завод им. С. М. Ки рова Харь ковс кого совнархоза. Техн и ко -э коно м и чес кое обоснован ие вар иа нт ов
т ранс порт а ме жду п ло щадка м и № 1 и № 3. П лан жел езнодоро ж ного пут и по вар иа нт у №2 (т ун не ль н ы й)
Ф. Р33, к. 134, оп. 1, од. зб. 1, арк. 56, 1966 р.
План входить до техн. проекту Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування
Укрдіпроважмаш (м. Харків). На плані позначено межі ділянок заводу, розташованих по пров.
Московський №199 і №297 у м. Харків, надано вказівки щодо одного з варіантів організації під’їзних
залізничних шляхив між заводськими ділянками. У складанні документа брали участь ГІП Олейников,
інженери Барер, Хоменко.
Світлокопія; 1:500; 1161х280 мм
2610. Харь ковс к и й т урби н н ый завод и м. С. М. Ки рова. И сп ыт ат е ль ная ст ан ц ия па ров ых т урби н. Загла вн ы й л ист . Пло щад ка №3.
Сбороч но - ис п ыт ат ель н ы й кор пус
Ф. Р33, к. 134, оп. 1, од. зб. 2, арк. 123, 1966 р.
План входить до техн. проекту Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова, розробленого
працівниками Українського державного Інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування
Укрдіпроважмаш (м. Харків). Документ є генеральним планом ділянки №3 заводу, розт ашованої по пров.
Московський №199 у м. Харків. На плані позначено будівлі та споруди дослідної ст. парових турбін
заводу, заплановані до реконструкції або будівництва. У складанні документа брали участь інженери
Пончик, Медведєв, Ленденський.
Світлокопія; 1:2 000; 1532х415 мм

2611. Сит уа цио н н ы й п ла н рас по ложе н ия завода и ж ил посе л ка Х Э ТЗ
Ф. Р49, к. 149, оп. 1, од. зб. 1, арк. 48, 1946 р.
План входить до проектного завдання Харківського заводу тепловозного електрообладн., розробленого
працівниками проектної бригади Державного Інституту по проектуванню підприємств електротехнічної
промисловості Діпроенергопром (м. Харків). На плані позначено межі ділянок промислового майданчика
і житлового сща робітників заводу, розташованих в Орджонікідзевському рні м. Харків. У складанні
документа брали участь ГІП Е. Є. Вінницький, інженери Хавкін, А. С. Прасалов.
Світлокопія; 1:10 000; 615х495 мм
2612. Ген ера ль н ы й п ла н Хар ько вс кого завода т еп ловозно го эле кт рооборудова н ия Глав эле кт рот ран с маш М Э П
Ф. Р49, к. 149, оп. 1, од. зб. 1, арк. 49, 1946 р.
План входить до проектного завдання Харківського заводу тепловозного електрообладн., розробленого
працівниками проектної бригади Державного Інституту по проектуванню підприємств електротехнічної
промисловості Діпроенергопром (м. Харків). На плані позначено наявні, запроектовані, призначені до
відновлення або реконструкції будівлі заводу. У складанні документа брали участь ГІП Е. Є.
Вінницький, інженери Хавкін, А. С. Прасалов.
Світлокопія; 1:1 000; 1176х660 мм
2613. П лан зе м ель н их участ кі в в Орд жоні кі дзевсь ко му р-ні м. Хар кі в, що ї х ві дведено заводу т е пловоз ного е ле кт роуст ат кува н ня
Ф. Р49, к. 149, оп. 1, од. зб. 14, арк. 58, 1947 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини детального проекту планування житлового будівництва
Харківського заводу тепловозного електрообладн., розробленого працівниками Харківського відділення
Державного Інституту по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості Діпроенергопром.
Для будівництва житлового сща відведено ділянку в Орджонікідзевському рні м. Харків. На плані
позначено запроектовані будівлі житлового сща заводу. У складанні документа брали участь ГІП
Шапіро, ГАП Симановський.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 685х907 мм
2614. Схе ма уст анов к и мону ме нт а
Ф. Р72, к. 182, оп. 1,од. зб. 1, арк. 19, 1969 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки проекту монументу на честь проголошення
радянської влади в Україні у м. Харків, розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові
міст Харківпроект (м. Харків). На карті позначено межі ділянки, ві дведеної під споруду монументу, а
також розміщення перспективної забудови на пл. ім. Тевелєва (тепер пл. Конституції) в м. Харків.
Світлокопія; 1:2 000; 493х335 мм
2615. Мо ну ме нт в че ст ь п ровозг ла ше ни я совет с ко й в ласт и на У к раи не. Ге нп ла н участ ка
Ф. Р72, к. 182, оп. 1,од. зб. 1, арк. 20, 1969 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки проекту монументу на честь проголошення
радянської влади в Україні у м. Харків, розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові
міст Харківпроект (м. Харків). На плані відображені основні зміни, що планувалося здійснити на пл.
ім. Тевелєва (тепер пл. Конституції) в м. Харків: розташування монументу, встановлення фонтанів,
влаштування
підземних
переходів,
перенесення
тролейбусної
зупинки,
а
також
розміщення
адміністративної будівлі у складі ансамблю колишнього ломбарду (тепер Харківський історичний
музей), яка не була реалізована.
Світлокопія; 1:500; 807х455 мм
2616. Мо ну ме нт в че ст ь п ровозг ла ше ни я совет с ко й в ласт и на У к раи не. Озе ле не н ие (схе ма раз ме ще н ия де ре вьев и кус т ар н ико в)
Ф. Р72, к. 182, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1969 р.
План входить до проектного завдання монументу на честь проголошення радянської влади в Україні у
м. Харків, розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків).
Документ схематично відображає основні зміни, що планувалося здійснити на площі ім. Тевелєва (тепер
пл. Конституції) в м. Харків. Згідно з проектом упорядкування повністю змінено планування зеленої
зони площі. На плані познчено запроектовані до висадки де рева, кущі, газони. У складанні документа
брали участь ГАП Арєшкін, керівник АПМ О. П. Павленко, ГАП Е. Ю. Черкасов і архітектор Грихонін.
Світлокопія, туш; 1:500; 840х462 мм
2617. Мо ну ме нт в чест ь п ровозгла ше н ия совет с ко й власт и на У кра и не. О рга низа ц ия и регу ли рова н ие дви же ни я на пло щад и
Тев еле ва
Ф. Р72, к. 182, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1–3, 1969 р.
План входить до проектного завдання монументу на честь проголошення радянської влади в Україні у
м. Харків, розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків).
Документ схематично відображає основні зміни, що планувалося здійснити на пл. ім. Тевелєва (тепер
пл. Конституції) в м. Харків. Згідно з проектом упорядкування змінено розміри площі і пров.
Спартаківський, переносилися тролейбусні зупинки. На плані позначено наявні і запроектовані
тролейбусні колії та шляхи легкового автотрансп. а також дорожня розмітка в рні площі. У складанні
документа брали участь ГАП Арєшкін, керівник АПМ О. П. Павленко, ГАП Е. Ю. Черкасов, ГІП
Моргуновський.
Світлокопія, туш; 1:500; 820х458, 595х555, 680х405 мм
2618. Мо ну ме нт в че ст ь п ровозг ла ше ни я совет с ко й в ласт и на У к раи не. Ге нп ла н
Ф. Р72, к. 182, оп. 1,од. зб. 9, арк. 1, 1969 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту монументу на честь проголошення
радянської влади в Україні у м. Харків, розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові
міст Харківпроект (м. Харків). На плані схематично відображено основні зміни, що планувалося
здійснити на площі ім. Тевелєва (тепер пл. Конституції) в м. Харків: розміщення монументу,

встановлення фонтанів, влаштування підземних переходів, перенесення тролейбусної зупинки, а також
розміщення адміністративної будівлі у складі ансамблю колишнього ломбарду (тепер Харківський
історичний музей), яка не була реалізована. План є одним з варіантів до проекту упорядкування
площі. У складанні документа брали участь керівник АПМ О. П. Павленко, ГАП Е. Ю. Черкасов.
Калька, туш; 1:500; 807х455 мм
2619. Ц ир к на пл. Ур и ц кого в г. Харь кове. Ге н пла н заст ро йк и у част ка
Ф. Р72, к. 1271, оп. 2, од. зб. 1, арк. 161, 1966 р.
План входить до проектного завдання цирку на 2094 міст у м. Харків, розробленого працівниками ДПІ
по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). Для будівництва харківського цирку
використано проект цирку у м. Новосибірськ (РФ). На плані позначено наявні і запроектовані до
будівництва або знесення будівлі та споруди комплексу цирку. У складанні документа брали участь
керівник АПМ В.А. Касьян, ГАП П. І. Арєшкін, ГКП Є. А. Абрамович.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 1512х840 мм
2620. Закр ыт ы й п лават ел ьн ы й басс ей н на ст адио не “С па рт ак”. Г ен п лан ст адио на (пе рс пе кт и в ное разв ит и е)
Ф. Р72, к. 1272, оп. 2, од. зб. 1, арк. 65, 1966 р.
План входить до складу проектного завдання закритого плавального басейну “Спартак” у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом комплексу стадіону, на якому позначено наявні і запроектовані будівлі та споруди
(басейн, стадіон на 10 000 глядачів, тенісні корти, волейбольні майданчики тощо). У складанні
документа брали участь керівник АПМ В. А. Касьян, ГАП П.І. Арєшкін, ГКП Є. А. Абрамович.
Світлокопія; 1:1 000; 550х445 мм
2621. Закр ыт ы й п лават ел ьн ы й басс ей н. Ге нп ла н и верт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р72, к. 1272, оп. 2, од. зб. 2, арк. 2, 1966 р.
План входить до складу проектного завдання закритого плавального басейну “Спартак” у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). На
топографічному плані позначено наявні і запроектовані до будівництва, знесення або перевлаштування
будівлі та споруди комплексу стадіону (басейн, стадіон на 10 000 глядачів, тенісні корти,
волейбольні майданчики тощо). План розроблено на основі геодезичної зйомки, проведеної Інститутом
Воєнпроект (м. Москва). У складанні документа брали участь керівник АПМ В. А. Касьян, ГАП
П. І. Арєшкін, ГКП Є. А. Абрамович.
Калька, туш, олівець; 1:500; 700х1020 мм
2622. Э ле кт ро меха ни чес к и й т ехн и ку м на 1200 уча щ ихся по ул. Кру пс ко й в г. Ха рь кове. Ге нп ла н
Ф. Р72, к. 1399, оп. 3, од. зб. 2, арк. 1, 1978 р.
План входить до техноробочого проекту електромеханічного технікуму на 1200 учнів у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). Документ є
генеральним планом комплексу технікуму з позначенням його будівель і споруд (навчальний корпус,
майстерні, трансформаторна підстанція, спортивні майданчики, клуб тощо). У складанні проекту брали
участь ГАП І. І. Жежера, керівник архітектурної групи Бобровський, ст. архі тектор В. М. Ліденко,
старш. інженер В. Б. Бабич.
Світлокопія на кальці, туш, кольорові олівці; 1:500; 590х843 мм
2623. Э ле кт ро меха ни чес к и й т ехн и ку м на 1200 уча щ ихся по ул. Кру пс ко й в г. Ха рь кове. Озе ле не н ие
Ф. Р72, к. 1399, оп. 3, од. зб. 7, арк. 1, 1978 р.
План входить до техноробочого проекту електромеханічного технікуму на 1200 учнів у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків) Документ є
топографічним планом комплексу технікуму із позначенням наявних і запланованих до висадження на
відведеній території зелених насаджень. У складанні проекту брали участь ГАП І. І. Жежера, керівник
архітектурної групи Бобровський, старш. архітектор В. М. Ліденко, старш. інженер В. Б. Бабич.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:500; 595х840 мм
2624. От кр ыт ы й бассе й н с мед и ко -био лог ич ес ки м це нт ро м по ул. Кло ч ковс кой № 43/ 47 в г. Хар ько ве. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р72, к. 1400, оп. 12, од. зб. 2, арк. 1 –2, 1981 р.
План входить до техн. проекту відкритого басейну з медичнобіологічним центром у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків) на замовлення
Всесоюзного профспілкового Олімпійського центру з плавання. Документ є топографічним планом рну
вул. Клочківська, де відведено ділянк у під будівництво басейну. У складанні документа брали участь
ГАП Є. В. Лебедєва, архітектор В. Б. Безвершенно, інженер В. Ю. Білопольський.
Світлокопія на кальці; 1:500; 1030х594мм, 1180х470 мм
2625. Гра ф ич ес кая част ь архит е кт ур но - пла н ирово ч ного задани я на прое кт ирова н ие закр ыт ого и ску сст ве н ного ледя ного кат ка на
т ерр ит ор и и ц ент раль ного го родс кого ст адио на в р -н е Се ле к цио н ной ст ан ц ии в Ко м и нт ер новс ко м р - не г. Хар ько ва
Ф. Р72, к. 1448, оп. 4/1, од. зб. 1, арк. 88, 1966 р.
План входить до техн. проекту універсал ьної демонстраційної штучної закритої ковзанки у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). На плані
позначено межі ділянки, відведеної під нові споруди спортивного комплексу стадіону. У складанні
документа брав участь архітектор Сепко.
Світлокопія; 1:5 000; 520х408 мм
2626. Ун и вер саль н ы й ко мп ле кс де мо нст ра ц ио нно го ис кусст ве нно го и т р ен и ровоч ного кат ко в. Ге н пла н у част ка
Ф. Р72, к. 1448, оп. 4/1, од. зб. 2, арк. 4, 1969 р.
План входить до техн. проекту універсальної демонстраційної штучної закритої ковзанки у м. Харків,
розробленого працівниками ДПІ по плануванню та забудові міст Харківпроект (м. Харків). На плані

позначено межі ділянки, відведеної під споруди спортивного комплексу стадіону ім. Петровського в
рні колишньої селекційної ст. Інституту генетики і селекції АН УРСР у м. Харків. З будівель
комплексу реалізовані були лише споруди закритого демонстраційної ковзанки (тепер Харківський Палац
Спорту) і тренувальної ковзанки.
Світлокопія; 1:200; 940х853 мм
2627. Харь ковс к и й завод хи м реакт иво в. Ре конст рук ц ия ко рпуса № 1. Ге н п лан
Ф. Р150, к. 1217, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, 1960 р.
Ген. план входить до проектного завдання реконструкції корпусу №1 заводу хімічних реактивів у
м. Харків, розробленого працівниками Харківської філ. ДПІ по проектуванню підприємств органічних
напівпродуктів, барвників і реактивів Діпроорхім. На плані позначено наявні, заплановані до
реконструкції (корпус №1) і будівництва (електропідстанція, пожежне депо, насосна станція тощо)
будівлі та споруди. У складанні документа брали участь ГІП Земенко, інженер Кухарчук.
Калька, туш; 1:500; 1225х600 мм
2628. Тр ехп ролет н ы й ж елезобет о нн ы й мост . П лан мост ово го п ерехода
Ф. Р156, к. 1233, оп. 1, од. зб. 1, арк. 75, 1954 р.
План входить до проекту відновлення і реконструкції Харківського мосту через р. Харків,
розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ по вишукуваннях і проектуванню споруд та
пристроїв промислового трансп. Промтранспроект. Документ є планом частини пров. Сталіна (тепер
пров. Московський) у м. Харків, на якому позначено запректований до відновлення і реконструкції
мост через р. Харків. У складанні документа брали участь начальник від. мостів В. А. Лелюк,
проектувальник Трифонов.
Світлокопія, олівець; 1:500; 740х570 мм
2629. Подход ы к мост у. П ла н т ра мва йн ы х пут е й
Ф. Р156, к. 1233, оп. 1, од. зб. 5, арк. 68, 1958 р.
План входить до складу робочих креслень проекту відновлення і реконструкції Харківського мосту
через р. Лопань, розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ по вишукуваннях і
проектуванню споруд та пристроїв промислового трансп. Промтранспроект. Документ є планом частини
вул. Свердлова (тепер вул. Полтавський шлях) у м. Харків, на якому позначено запректований до
відновлення і реконструкції мост через р. Лопань. У складанні проекту брали участь начальник від.
інж. споруд В. С. Стефанович, керівник інж. групи А. Н. Зименко, проектувальник Калашников.
Світлокопія, олівець; 1:500; 1267х284 мм
2630. Сит уа цио н ная схе ма про м ра йона ст . ” И ндуст р иаль на я”
Ф. Р156, к. 1419, оп. 3, од. зб. 1, арк. 14, 1971 р.
План входить до техн. проекту реконструкції ст. Індустріальна Південної залізниці і під’їзних
залізничних шляхив Харківського тракторного заводу, розробленого працівниками Харківського
відділення ВПНДІ промислового трансп. ПромтрансНДІпроект. Реконструкція ст. проводилася у зв’язку з
розширенням ХТЗ. Документ є планом території, відведеної для будівництва ст. автотехобслуг.
(Орджонікідзевський рн м. Харків), на якому позначено наявні та запроектовані будівлі, залізничні
шляхи. У складанні документа брав участь ГІП Е. М. Ханін.
Світлокопія, олівець; б. м-бу; 954х285 мм
2631. П лан ст . “И ндуст р иа ль ная“
Ф. Р156, к. 1419, оп. 3, од. зб. 1, арк. 155, 1971 р.
План входить до техн. проекту реконструкції ст. Індустріальна Південної залізниці і під’їзних
залізничних шляхив Харківського тракторного заводу, розробленого працівниками Харківського
відділення
ВПНДІ
промислового
трансп.
ПромтрансНДІпроект.
Документ
є
планом
залізничної
ст. “Індустріальна” у м. Харків, на якому позначено наявні та запроектовані будівлі та споруди ст.,
залізничні шляхи, інженерні мережі. У складанні документа брав участь ГІП Е. М. Ханін.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 2925х447 мм
2632. Лаборат ор ия ис кусст в ен ного кл и мат а – фит от ро н. Г ен п лан
Ф. Р215, к. 1410, оп. 1, од. зб. 2, арк. 2, 1963 р.
План входить до проектного завдання лабораторії штучного клімату (фітотрону) у м. Харків,
складеного працівниками Харківської обласної проектної контори Облпроект. Лабораторію запроектовано
на території НДІ рослинництва, селекції і генетики по пров. Московський №142 у Комінтернівському
рні м. Харків. Документ є генеральним планом комплексу лабораторії із позначенням його основних
будівель і споруд. У складанні документа брали участь архітектор Ю. Н. Васильєва, ГІП Файнгольд,
інженери Є. Є. Максименко, Є. Н. Воронцова.
Калька, туш, олівець; 1:500; 830х600 мм
2633. Ф ит от ро н. Пла н участ ка
Ф. Р215, к. 1410, оп. 1, од. зб. 14, арк. 22, 1974 р.
План входить до техн. звіту з топографогеодезичних вишукувань техноробочого проекту прив’язки
лабораторії штучного клімату (фітотрону) у м. Харків, складеного працівниками Харківської обласної
проектної контори Облпроект. Лабораторію запроектовано на території НДІ рослинництва, селекції і
генетики по пров. Московський №142 у Комінтернівському рні м. Харків. Документ є топографічним
планом ділянки комплексу лабораторії із позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд.
Папір, олівець; 1:500; 855х615 мм
2634. П рое кт уст рой ст ва ка нал иза ци и во владе н и и Н. Ф. Лезе ль г. Хар ько в, Че р ноглазовс кая у л. До м №6. П ла н мест но ст и

Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 1, арк. 1, 1914 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння Н. Ф. Лезель по вул. Чорноглазівська №6
(тепер вул. Маршала Бажанова) у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків. У
складанні документа брав участь голов. інженер каналізації Д. Черкес.
Калька, туш, акварель; б. м-бу; 408х330 мм
2635. П лан д ворово го м ест а Е ван гел и чес ко й Л ют е ра нс кой це рк в и и Возн есе нс кой же нс ко й г и мназ и и
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 2, арк. 1, 1914 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу Лютеранської церкви і Вознесенської жіночої гімназії по
вул. Гоголя у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків. На план нанесено
особисту печатку інженератехнолога А. В. Вольберга.
Калька, туш, кольорова туш; б. м-бу; 194х308 мм
2636. П рое кт уст рой ст ва ка нал иза ци й в Воз несе нс ко й же нс ко й г и м нази и и паст ы рс ко м дом е Е ван ге ли чес ко й Л ют ера нс кой це р кв и
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 2, арк. 2, 1914 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу Вознесенської жіночої гімназії і житлового будинку
пастиря Лютеранської церкви по вул. Гоголя у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації
м. Харків. У складанні документа брав участь голов. інженер каналізації Д. Черкес.
Папір, туш, акварель, кольорова туш; б. м-бу; 215х305 мм
2637. П лан дво рового м ест а с пост рой ка м и на не м пр и надле жа щего и н же неру Н. Я. Зай ков ско му находя щ егося в част и г. Хар ько ва
на ул. Го голя № 10. В ы коп и ров ка из пла на г. Ха рь кова
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 3, арк. 2, 1914 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння інженера Н. Я. Зайківського по вул. Гоголя
№10 у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро канал ізації м. Харків.
Калька, туш, акварель; б. м-бу; 205х275 мм
2638. Ген ера ль н ы й п ла н дворо вого мест а п р инад ле жащ его г - же А. М. Лан ге по Че р н ы шев ско й ул и це № 39
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 4, арк. 4, 1914 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння А. М. Ланге по вул. Чернишевська №39 у
м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків. У складанні документа брав участь
голов. інженер каналізації Д. Черкес.
Калька, туш, акварель; б. м-бу; 207х324 мм
2639. В ы коп и ров ка част и гор. Хар ько ва с показа ни е м дворового мест а А ле ксанд р ы Сем ено вн ы Рум ян це вой на углу Вет ер и нар но й
ул. №15 и Че р н ы шев ско й № 38
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 5, арк. 2, 1915 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння О. С. Румянцевої по вул. Чернишевська №38 і
Ветеринарна (тепер вул. Іванова) у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків.
Калька, туш; б. м-бу; 220х310 мм
2640. В ы коп и ров ка част и го р. Хар ько ва с по казан ие м дво рового ме ст а докт ора И. И. Ма кле цова по Ч ер н ы ше вс кой у л. №47
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 6, арк. 2, 1915 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично
зображено
каналізаційну
мережу
домоволодіння
доктора
І. І. Маклецова
по
вул. Чернишевська №47 у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків.
Калька, туш; б. м-бу; 220х310 мм
2641. В ы коп и ров ка из пла на г. Харько ва с по казан ие м по Че рн ы ш евс ко й ули це под №47 дворового мест а Ел ен ы Н и колае вн ы
Т ихоново й, в ладе ли це до ма у ме рш его Ива на А ле кса ндров и ча Тихо нова
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 8, арк. 2, 1915 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння О. М. Тіхонової по вул. Чернишевська №47 у
м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків. У складанні документа брав участь
технік В. Александров.
Калька, туш, акварель; б. м-бу; 220х310 мм
2642. П рое кт п р исоед ин ен и я к городско й кана л изац и и дворового мест а домов ладел и ц ы Ма ри и Са мсо нов н ы Е ндов иц ко й по
Чер ног лазовс кой у л иц е №15 в г. Ха рь кове. П лан част и г. Ха рь кова
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 9, арк. 3, 1916 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу домоволодіння М. С. Єндовицької по вул. Чорноглазівська
№15 (тепер вул. Маршала Бажанова) у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків.
У складанні документа брав участь голов. інженер каналізації Д. Черкес.
Калька, туш; б. м-бу; 405х340 мм
2643. П рое кт кана л изац и и владе н ия докт ора Рясн я нс кого по Чер но г лазовско й ули це №17. Пла н част и г. Хар ько ва. П лан дворово й
сет и
Ф. 227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 10, арк. 3, 1917 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично
зображено
каналізаційну
мережу
до моволодіння
доктора
Ряснянського
по

вул. Чорноглазівська №17 (тепер вул. Маршала Бажанова) у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро
каналізації м. Харків. У складанні документа брав участь голов. інженер каналізації Д. Черкес.
Калька, туш, кольорова туш; б. м-бу; 405х315 мм
2644. П рое кт ка нал изац и и до ма “Гр и нбе рг и Г ли ке н” б ыв ш ей Козлова по Су мс ко й ул. № 29, г. Ха рь ков
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 11, арк. 1, 1918 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу будинку “Грінберг і Глікен” по вул. Сумська №29 у
м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 205х292 мм
2645. В ы коп и ров ка из пла на г. Харь кова с по казан ие м в ладе ни я “Г ри нбе рг и Г л ик ен” б ы в ше Козло ва по Сум ско й у л. №29
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 11, арк. 3, 1918 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу будинку “Грінберг і Глікен” по вул. Сумська №29 у
м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 205х290 мм
2646. Ис по лн ит е ль н ы й п рое кт ка нал иза ци и во владе н и и “Д ело вого к луба” ул. К. Л ибк нехт а № 29. П ла н дво ро вого участ ка
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 11, арк. 12, 1926 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу будинку Ділового клубу по вул. К. Лібкнехта №29 (тепер
вул. Сумська) у м. Харків. Документ виготовлений в Бюро каналізації м. Харків. У складанні
документа брав участь голов. інженер каналізації Д. С. Черкес.
Калька, туш, кольорова туш; б. м-бу; 416х360 мм
2647. П рое кт ка нал изи рова н ия до мов № 8 – 10 по Теат ра ль ному пе р. В ыко п иро вка из п ла на г. Ха рь кова. Ге н п лан
Ф. Р227, к. 1460, оп. 1/1, од. зб. 13, арк. 3, 1932 р.
План входить до складу колекції проектів дворової і домової каналізації м. Харків. На плані
схематично зображено каналізаційну мережу будинків по пров. Театральний №8–10 у м. Харків. Документ
виготовлений трестом Водоканалізація.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 620х298 мм

Хот імл я, с. Во вча н ськ о го р- ну Ха рк івськ ої о бл.
2648. Схе мат и чес к ий п лан с. Хот ом ля Ст ароса лт овс кого р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 80, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Хотімля Старосалтівського
(тепер Вовчанського) рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на
якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 287х190 мм
2649. Ген ера ль н ы й п ла н с. Хот о мл я
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 373, арк. 8, 1962 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом с. Хотімля Вовчанського рну Харківської обл. зі змінами у його планувальній структурі, які
відбулися через будівництво Печенізького вдсх. У складанні документа
брали участь
ГІП
В. Б. Кустерський, проектувальник Мірошин.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 777х680 мм
2650. Схе ма сет е й водоп ровода с. Хот о м ля
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 467, арк. 18, 1960 р.
План входить до ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є генеральним
планом с. Хотімля Вовчанського рну Харківської обл., на якому позначено запроектовані мережі
водоводу і каналізації. У складанні документа брали участь ГІП Кустерський, проектувальник Маліч.
Світлокопія; 1:5000; 760х685 мм

Ц ирк у ни, с. Хар ківсько го р -н у Хар ківсько ї о бл .
2651. Мост чер ез р. Ха рь ков у с. Ци р кун ы
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 227, арк. 19, 1975 р.
План входить до техн. проекту реконструкції мостового переходу через р. Харків у с. Циркуни
Харківської обл., розробленого працівниками Державного республіканського Інституту з проектування
комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Проект є деталізацією ген. схеми
регулювання річок і каналізації м. Харків. Документ є топографічним планом ділянки мостового
переходу. У розробці плану брали участь ГІП Б. Л. Замонська, інженер Н. В. Руднєва.
Світлокопія; 1:1 000; 820х305 мм

Чер во ни й Д он ец ь, с- щ е Ба ла кл ій ськ о го р - ну Харк івськ ої о бл.
2652.

Чер вон ы й До не ц. Г ен п лан, гор изонт ал ьна я и верт и каль ная п лан и ров к и и б лаг оуст ро йст во

Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 43, арк. 56, 1957 р.
План входить до зведеної записки техн. проекту благоустрою Шебелинського газового промислу,
складеної працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової промисловості
Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є генеральним планом смт Червоний Донець Балаклійського рну
Харківської обл., яке проектувалося як сще робітників Шебелинського газового промислу.
Світлокопія; 1:500; 890х570 мм

Чер во ни й О скіл, с. І з ю мсько го р -н у Хар ківсько ї об л.
2653. Крас но - Ос кол ьс ки й з -д ж. б. издел и й. Прое кт ре ко нст ру к ц ии з -да. Пла н
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 117, арк. 1, 1958 р.
Карта входить до частини ген. схеми водопостачання, регулювання річок і каналізації м. Харків,
присвяченої реконструкції заводу залізобетонних виробів у с. Червоний Оскіл Ізюмського рну
Харківської обл. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Реконструкція заводу проводилася з метою збільшення кількості виробів, необхідних для
реалізації проекту водопостачання Харкова. Документ є генеральним планом заводу, на якій позначено
наявні та запроектовані будівлі, споруди та під’їзні шляхи. У складанні документа брали участь
інженери Касьянова і Прилуцький.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 1015х387 мм

Чу гуїв, м. Хар к івсько ї об л.
2654. Пе реход водовода Ко чет о к – Харь ков че рез бал ку Золот о й Я р
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 97 а, арк. 67, 1956 р.
План входить до проектного завдання питного водопостачання м. Харків, виконаних працівниками
Державного
республіканського
Інституту
з
проектування
комунальних
споруд
міст
України
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Документ є планом переходу траси водоводу Кочеток – Харків через
балку Золотий Яр у м. Чугуїв Харківської обл. У складанні документа брали участь
ГІП
М. Г. Нечитайло, ст. інженергеолог Фарбштейн, геодезисти Ісаєнко, Петрушинський, Севастюк.
Світлокопія; 1:500; 690х572 мм
2655. Схе мат и чес кая карт а г. Чугуева Чугуев ско го р- на
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 119, 1957 р.
Карта входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію м. Чугуїв Харківської обл.
включено до зони сан. охорони водогону. Документ, на якому вказано потенційно небезпечні для питної
води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища, сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є
ілюстрацією до сан. опису населеного пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 283х190 мм
2656. П ло щадка хло ро пере л ив но й ст ан ц и и в г. Чугуев е. Пла н пло щад ки
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 192, арк. 5 –6, 1958 р.
Карта входить до звіту про інженерногеологічні дослідження на майданчиках хлоропереливних станцій у
м. Чугуїв і смт Кочеток, проведені працівниками Державного республіканського Інституту з
проектування комунальних споруд міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків) для техн. проекту
водопостачання,
регулювання річок
і каналізації
м. Харків Документ є
планом
майданчика
хлоропереливної ст. у м. Чугуїв Харківської обл. У складанні документа брали участь ГІП
М. Г. Нечитайло, проектувальник Ширяєв.
Світлокопія, чорнило; 1:500; 960х572 мм, 770х284 мм

Ш ебели нк а, с. Б ал ак лій ськ о го р-н у Ха рк івсько ї об л.
2657. Обуст ро йст во Ш ебе л и нс кого газового про м ыс ла. Доро га че рез с. Ш ебе ли н ку. Схе мат ич ек и й пла н дорог п ром ы сла
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 17, арк. 11, 1962 р.
Карта входить до техн. звіту про інженерні вишукування промислової автодороги Шебелинського
родовища, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є планом внутрішніх автодоріг Шебелинського газового
промислу поблизу с. Шебелинка Балаклійського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 1090х409 мм
2658. Обуст ро йст во Ш ебе л и нс кого газового про м ыс ла. Доро га че рез с. Ш ебе ли н ку. С ит уац ио нн ы й п лан с. Ш ебел и н ка
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 17, арк. 12, 1962 р.
Карта входить до техн. звіту про інженерні вишукування промислової автодороги Шебелинського
родовища, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є ситуаційним планом с. Шебелинка Балаклійського рну
Харківської обл.
Світлокопія; 1:10 000; 1020х290 мм
2659. Ш ебе л ин ск и й газов ы й про м ы сел. Схе мат и чес к и й п ла н п ро м ыс ла
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 43, арк. 50, 1959 р.
План входить до проектного завдання під’їзних шляхив до бази конденсату і газофракційної установки
Шебелинського газового промислу, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та
підприємств газової промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Документ є схематичним генеральним планом
газового промислу поблизу с. Шебелинка Балаклійського рну Харківської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 980х578 мм

2660. О п ыт н ы й участ о к У кра и нс кого ф ил иа ла В Н И И газа на Ш ебе л и нс ком газовом п ро м ыс ле. Про м п лощад ка. Схе ма ген п ла на
Ф. Р84, к. 1143, оп. 2, од. зб. 102, арк. 80, 1961 р.
План входить до проектного завдання організації дослідної ділянки на Шебелинському газовому
промислі у Балаклійському рні Харківської обл., складеного працівниками ДСПІ по проектуванню
газопроводів та підприємств газової промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). Ділянку призначено для
проведення експериментальних і науководослідних робіт безпосередньо на промислі в масштабах,
наближених до промислових. Документ є генеральним планом ділянки, на якому позначено основні її
складові: базу, майданчики випробування устаткування, будівлі лабораторії тощо.
Світлокопія; 1:500; 980х502 мм

Ш ест ак о ве, с. В о вч ан сько го р -н у Хар ківсько ї о бл .
2661. Схе мат и чес к ий п лан с. Не пок р ыт ое
Ф. Р3, к. 1326, оп. 14, од. зб. 112, арк. 87, 1957 р.
План входить до частини проектного завдання водопостачання, регулювання річок і каналізації
м. Харків, присвяченої визначенню охоронної зони СіверськоДонецького водогону. Дослідження
проведено працівниками Державного республіканського Інституту з проектування комунальних споруд
міст України Укрдіпрокомунбуд (м. Харків). Згідно з проектом територію с. Непокрите (тепер
с. Шестакове) Вовчанського рну Харківської обл. включено до зони сан. охорони водогону. Документ,
на якому вказано потенційно небезпечні для питної води об’єкти (лікарні, цвинтарі, звалища,
сільськогосподарські та промислові підприємства тощо), є ілюстрацією до сан. опису населеного
пункту.
Світлокопія; б. м-бу; 190х286 мм

Ш па к івк а, с. Із ю м ськ ого р-н у Хар к івсько ї об л.
Из ю м ско е в - ще. Пл а н у зла со ору жен ий
2662. Ф. 3, к. 1 -203, оп. 12, од. зб. 19, арк. 117, 1965 р.
Карта входить до частини схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів Донбасу і
лівоберіжжя Дніпропетровської обл., присвяченої використанню місцевого стоку. Проект розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Для додаткового регулювання стоку р. Сіверський Донець розглядалася можливість
утворення Ізюмського вдсх на р. Сіверський Донець зі створом поблизу с. Шпаківка Ізюмського рну
Харківської обл. Документ складається зі схеми розміщення і плану вузлу споруд запроектованого
вдсх.
Світлокопія; 1:5000; 810х580 мм
2663. Из ю мс кое водохра н ил и ще. Геоло го -л ит олог и чес к ий разрез по ст вору и гео лог ич ес кая карт а в - ща
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 26, арк. 16, 1965 р.
Карта входить до технікоекономічної доповіді щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Документ є геологічною картою запроектованого Ізюмського вдсх р. Сіверський Донець зі
створом поблизу с. Шпаківка Ізюмського рну Харківської обл. Карту доповнено геологічним розрізом
по створу вдсх і таблицею фізико механічних властивостей ґрунтів.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 430х325 мм
2664. Из ю мс кое водохра н ил и ще. П ла н узла сооруж ен и й. П лан и раз рез ы соору же ни й
Ф. Р3, к. 1323, оп. 14, од. зб. 109, арк. 10, 1965 р.
План входить до технікоекономічної доповіді щодо водопостачання і каналізації Донбасу, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Документ є ситуаційним планом території запроектованого Ізюмського вдсх р. Сіверський
Донець зі створом поблизу с. Шпаківка Ізюмського рну Харківської обл. План доповнено геологічним
розрізом і профілем по створу греблі вдсх і таблицею техніко економічних показників.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 844х610 мм

ЧАСТИНА 5
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО Р-НУ
Пр ич ор но м ор ськ ий еко но м іч ни й р -н
2665. Схе ма рас по ло же ни я г идро мет р иче ско й сет и на Ни ж не м Д не пр е
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 3, арк. 154, 1952 р.
Карта входить до звіту про дослідження гідрологічного режиму р. Дніпро, проведені для техн. проекту
Каховської
ГЕС
на р.
Дніпро
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є картою пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено
гідрометричні ст. і водомірні пости.
Світлокопія; 1:2 500 000; 568х287 мм
2666. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава от ло же ни й бу ча кс кого яруса
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 49, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Ділянка долини р. Дніпро, на якій заплановано
побудувати ГЕС, у геологічному відношенні розташовану переважно на території Причорноморської
западини. На карті надано відомості щодо літологічного складу відкладів бучацького ярусу на
території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У складанні документа брав участь
старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР М. Н. Клюшников.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2667. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава от ло же ни й к иев ско го яруса
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 51, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
відкладів київського ярусу на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У
складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР М. Н. Клюшников.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2668. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава от ло же ни й хар ько вс кого я руса
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 52, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
відкладів харківського ярусу на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У
складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР М. Н. Клюшников.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2669. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава н иж неса р мат ск их от ло же ни й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 54, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
нижньосарматських відкладів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У
складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2670. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава с ред неса р мат ск их от ло же ни й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 56, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
середньосарматських відкладів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У
складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2671. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава в ерх неса р мат ск их от ло же ни й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 57, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
верхньосарматських відкладів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У
складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2672. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава меот ич ес ких от ло же н ий
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 58, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського

відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
меотичних відкладів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У складанні
документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2673. Схе ма л ит олог и чес кого сост ава понт и чес к их от ложе н и й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 59, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо літологічного складу
понтичних відкладів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). У складанні
документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2674. Схе ма рас прост ран ен и я К и м ме ри йс кого и Ку яль н и ц кого море й
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 166, арк. 61, 1952 р.
Карта входить до записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну Каховського
гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На карті
позначено
межі берегових
ліній
Кімерійського і Куяльницького морів на території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.).
У складанні документа брав участь старш. наук. співроб. Інституту геології АН УРСР Г. І. Молявко.
Світлокопія; 1:2 500 000; 201х284 мм
2675. Карт а чет верт и нн их ві дк ладі в лі вобере жж я Ни ж нього Д ні п ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 597, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який з середини 1920 х
роках складався працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м.
Харків). Карта знайомить із геологічним походженням і складом четвертинних відкладів на території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). Карту склав ст. геолог П. К. Заморій.
Калька, туш; 1:1 126 000; 1520х770 мм
2676. Карт а гл иб и н заля ган ня ґ ру нт ов их вод ві д пове рх ні землі на лі вобере жжі Ни ж нього Д ні пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 598, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який з середини 1920 х
роках складався працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м.
Харків). Документ є картою території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій
позначено рівні залягання і хімічний склад ґрунтових вод. Карту склав Л. Г. Ткачук.
Калька, туш; 1:1 126 000; 1380х760 мм
2677. Карт а ґ рунт ов их вод лі вобереж жя Н и ж нього Д ні пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 599, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який з середини 1920 х
роках складався працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м.
Харків). Документ є картою території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій
позначено рівні залягання ґрунтових вод. Карту склали Л. Г. Ткачук і В. Ткачук.
Калька, туш; 1:1 126 000; 1440х788 мм
2678. Карт а гл иб и н заля ган ня ґ ру нт ов их вод ві д пове рх ні землі на лі вобере жжі Ни ж нього Д ні пра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 599, арк. 1, б. р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, який з середини 1920 х
роках складався працівниками Інституту з проектування гідротехнічних споруд Укргідровод (м.
Харків). Документ є картою території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій
позначено рівні залягання і хімічний склад ґрунтових вод. Карту склав Л. Г. Ткачук.
Калька, туш; 1:1 126 000; 1440х788 мм
2679. Схе мат и чес кая поч ве нна я ка рт а западно й част и Ле вобере ж ного Н иж нед не про вья
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 781, арк. 1, 1932 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є схематичною картою ґрунтів території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.). Карту складено ґрунтознавцем А. І. Левенгауптом
за матеріалами зйомок 1925–1931 рр.
Калька, туш; 1:126 000; 1000х722 мм
2680. М и кро райо н ы (будущ ие) а гро - индуст р иаль н ые ко мб инат ы в р- не Н иж не го Дн еп ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1097, арк. 1, 1934 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
карті
пониззя р. Дніпро
(Херсонська,
Миколаївська обл.) позначено межі запланованих пром. рнів.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 790х540 мм
2681. Карт а чет верт ич н ых от ло же н ий и г луб ин зал ега ни я г рунт ов ых вод на левобе реж но м Н иж нед не п ровь и
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1160, арк. 1, б. р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Карта знайомить із геологічним
походженням і
складом четвертинних
відкладів на території
пониззя р. Дніпро (Херсонська,
Миколаївська обл.).
Калька, туш; 1:420 000; 1000х620 мм

2682. Геолог и чес кая карт а левобе реж ного ст е п ного р-на Н и жн едне п ровь я
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1161, арк. 1, б. р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Карта знайомить із геологічною будовою
території пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.).
Калька, туш; 1:420 000; 1000х620 мм
2683. Карт а г идро изог ип с ле вобере ж ного ст е пно го р - на Ни ж нед не пров ья
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1162, арк. 1, б. р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є картою території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено рівень залягання ґрунтових
вод.
Калька, туш; 1:420 000; 1000х620 мм
2684. Схе ма м ест орас поло же н ия мест н ых ст ро й мат ер иа лов на ле вобере жь и Н иж не го Дн еп ра
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1195, арк. 1, б. р.
Карта входить до Попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є картою території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено родовища місцевих будівельних
матеріалів (піщаників, суглинків, вапняків).
Калька, туш; б. м-бу; 300х205 мм
2685. Карт а ре лье ф ного райо н иро ван ия п ло щади о рош ен ия I -о й оче ред и 150 т ыс. га
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1197, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є картою пониззя р. Дніпро
(Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено межі запроектованих площ зрошення, а також
надано відомості щодо рельєфу місцевості на цих площах.
Калька, туш; б. м-бу; 505х377 мм
2686. Карт а гео лог иче ско й изуче н ност и бас се йна с ред него и ни ж него т е че н ия р. Д не п р
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1735, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до схеми комплексного використання р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Карта містить дані щодо масштабів
геологічної зйомки, електрозвідувань, гідрогеологічних розвідувань, які проводилися на території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.) у першій чверті ХХ ст.
Калька, туш; 1:1 000 000; 610х926 мм
2687. Карт а гор изонт а ле й по верх ност и по нт иче ско го изв ест н яка Ле вобере ж ного Н иж нед не про вья (сост ав и л С. С. Соболе в. 1932 г.)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1158, арк. 1, 1936 р.
Карта входить до попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є картою території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено місця залягання вапняків
понтичного ярусу (нижній ярус пліоцену). Карту складено за матеріалами С. С. Соболєва.
Калька, туш; б. м-бу; 297х197 мм
2688. Карт а гор изонт а ле й по верх ност и по нт иче ско го изв ест н яка Ле вобере ж ного Н иж нед не про вья (сост ав и л С. С. Соболе в. 1932 г.)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1158, арк. 2, 1936 р.
Карта входить до Попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є картою території
пониззя р. Дніпро (Херсонська, Миколаївська обл.), на якій позначено місця залягання вапняків
понтичного ярусу (нижній ярус пліоцену). Карту складено за матеріалами С. С. Соболєва.
Калька, туш; б. м-бу; 1010х620 мм
2689. Гео мор фо лог иче ска я ка рт а ле вобере ж ного Н иж нед не про вья ( С. С. Собол ева 1932 г.)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1159, арк. 1, б. р.
Карта входить до Попередньої схеми реконструкції р. Дніпро, яка розроблялася працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є картою пониззя р. Дніпро
(Херсонська, Миколаївська обл.), на якій надано відомості щодо типів і форм рельєфу, його
особливостей, генезису. Карту складено за матеріалами С. С. Соболєва.
Калька, туш; б. м-бу; 190х280 мм
2690. Сан ит ар ное сост оя н ие ре к Пр иазовья и К р ы ма
Ф. Р3, к. 1203, оп. 12, од. зб. 31, арк. 67, 1965 р.
План входить до звіту про НДР, у якій вивчається сан. стан води джерел водопостачання на території
Донбасу. Роботу проведено для схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів Донбасу і
лівобережжя Дніпропетровської обл., розробленої працівниками Українського відділення
ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Карту
складено
в
Українському
науководослідному
Інституті
комунальної гігієни (м. Київ). На карті надано відомості щодо сан. стану води у річках Приазов’я і
Криму. У складанні документа брали участь керівник НДР канд. мед. наук В . В. Цапко, канд. мед. наук
Н. Н. Квітницька, сан. лікар Н. І. Гуревич.
Світлокопія; б. м-бу; 780х650 мм
2691. Схе ма Сев еро - Кр ы м ско го ка нала

Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 109, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони во дних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено трасу
ПівнічноКримського каналу (Херсонська обл., Кримська обл.). Канал запроектовано для перекидання
зарегульованого стоку р. Дніпр у посушливі степові рни півдня України з метою зрошування с. г.
угідь, водопостачання м. Сімферополь, Севастополь, Судак, Феодосія і Керченського пова.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х288 мм
2692. Схе ма ко м пл ек сно го ис по льзова ни я вод но -зем ель н ых и м ин ера ль н ых ре сурсов С ива ше й
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 112, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано
відомості щодо запланованих заходів з раціонального використання ресурсів оз. Сиваш – системи з
одинадцяти мілководних заток, розташованих у межах Кримської і Херсонської обл. Мінеральні ресурси
Сиваської системи передбачалося використати у с. г. і хімічній промисловості.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 397х288 мм
2693. Схе ма пе реб роск и ст о ка Дуна й – Д не пр
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 127, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складено ї
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено трасу
запроектованого каналу Дунай – Дніпро, призначеного для забезпечення додатковими водними ресурсами
півдня України, а також Молдови. Запроектований канал мав проходити територією Одеської,
Херсонської і Кримської обл. з перетворенням Дністровського і Дніпровсько Бузького лиманів у
відгороджені від моря вдсх.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 380х289 мм
2694. Схе ма пе ре кр ыт и я Дн еп ро -Бу гс кого л и ма на
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 3, арк. 137, 1965 р.
Схематична карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
складеної працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Згідно з
прогнозним водогосподарським балансом р. Дніпро в літні місяці маловодних років у море мала
скидатися недостатня кількість прісної води, що загрожувало засоленістю лиманам. Для запобігання
цього явища було вирішено перекрити лимани захисними дамбами. Документ є планом такої дамби,
запроектованої для Дніпровсько Бузького лиману, розташованого у північній частині Чорного моря на
території Херсонської, Миколаївської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 390х287 мм
2695. Сан ит ар ное сост оя н ие ре к Пр иазовья и К р ы ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 195, 1965 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у
якій вивчається сан. стан річок Приазов’я і Криму. Це питання розроблялося працівниками УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначено місця забруднення басейну річок Приазов’я і
Кримського пова промисловими стоками, також у документі надано відомості щодо хімічного складу цих
стоків. У складанні документа брали участь керівник інж. групи канд. мед. наук Н. Н. Квітницька,
наук. співроб. канд. мед. наук Я. І. Костовецький, канд. мед. наук К. Ф. Мелещенко, канд. мед. наук
С. Я. Найнштейн.
Світлокопія; б. м-бу; 750х635 мм
2696. Сан ит ар ное сост оя н ие водое мов по П ри че р но морс ко му сов нархозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 36, арк. 107, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у
якій вивчається сан. стан водних ресурсів Придніпровського раднаргоспу (АР Крим, Одеська,
Миколаївська обл.). Це питання розроблялося працівниками УНДІ кому нальної гігієни (м. Київ). На
карті позначено місця забруднення водоймищ Причорноморського раднаргоспу промисловими стоками
підприємств різних галузей промисловості. У складанні документа брали участь канд. мед. наук
Н. Н. Квітницька, наук. співроб. А. А. Маслєнко, Є. В. Долгополова.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 874х605 мм
2697. Схе ма Ин гуле ц ко й обводн ит е ль но -орос ит ель но й с ист е м ы
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 19, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання зрошення і меліоративного поліпшення земель. Схему розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані схематично
позначено мережу каналів Інгулецької зрошувальної системи, розрахованої на 60,6 тис. га площі
зрошення і 149 тис. га площі обводнення. Систему побудовано у 1964 р. на території Миколаївської і
Херсонської обл. Джерелом водопостачання системи є р. Дніпро.
Типог рафський друк; б. м-бу; 362х294 мм
2698. Схе ма оро ше ни я и об водне н ия в зоне Севе ро -К р ы мс кого кана ла
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 100, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання щодо планування меліоративних заходів на території країни. Схему
розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
позначено мережу каналів (магістрального, міжгосподарчих, місцевих), які проектувалися для зрошення

засушливих земель у межах АР Крим і Херсонської обл. Джерелом водопостачання для штучного зрошення
території загальною площею 165 тис. га є Каховське вдсх.
Типог рафський друк; б. м-бу; 295х293 мм
2699. Схе ма ко м пл ек сно го ис по льзова ни я вод но -зем ель н ых и м ин ера ль н ых ре сурсов С ива ше й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 73, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання з організації меліорації сіл. госп. на території Херсонської обл.
Схему розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ знайомить із загальною концепцією заходів, запланованих з метою інтенсивнішого
використання ресурсів оз. Сиваш. На карті Сиваської системи (АР Крим, Херсонська обл.) позначено
затоки і озера, що призначені до осушення, а також наявні і запроектовані гідроспоруди, розташовані
на цій території (водопостачальні і судноплавні канали, захисні дамби, шлюзи тощо).
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х292 мм
2700. Схе ма пе реб роск и ст о ка Дуна я в Д не пр
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 115, 1965 р.
Схематична карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР.
Схему розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект
перекидання стоку р. Дунай Кілійським рукавом до р. Дніпро складався з метою відновлення водних
ресурсів після будівництва каналів Дніпро – Донбас, Дніпро – Інгулець тощо. Цей проект у 1960 ті
роки розглядався як перспективний, здійснити його планувалося у 1980ті роки На карті позначено
споруди (траса каналу, гідровузли, дамби, насосні ст. тощо), запроектовані для реалізації цього
проекту.
Типог рафський друк; б. м-бу; 397х292 мм
2701. Схе ма рас ш ир ен ия и ре конст рук ц и и И нгул ец ко й обвод нит е ль но -оро с ит е ль ной с ист е м ы
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 28, арк. 25, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого розвитку зрошувального землеробства. Схему розроблено працівниками Ук раїнського
відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Інгулецька зрошувальна система з 1964 р. діє на
території Миколаївської і Херсонської обл. Джерелом водопостачання для неї є р. Дніпро. На карті
схематично позначено мережу каналів системи, розрах ованої на 60,6 тис. га площі зрошення і
149 тис. га площі обводнення. Також на карті позначено об’єкти (дамби, насосні ст. тощо),
будівництво яких заплановано в рамках проекту розширення і реконструкції системи.
Типог рафський друк; б. м-бу; 185х293 мм
2702. Схе ма Сев еро - Кр ы м ско й орос ит е ль ной си ст е м ы
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 28, арк. 22, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання розвитку зрошувального землеробст ва. Схему розроблено працівниками
Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено мережу каналів
ПівнічноКримської зрошувальної системи, розрахованої на 576 тис. га площі зрошення на території
Кримської і Херсонської обл. Джерелом водопостачання системи є Каховське вдсх. Будівництво першої
черги споруд розпочато у 1962 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
2703. Схе ма на роднохозя йст ве н ного ис пользова н ия Н иж нед не п ровс к их п ес ков. Поч ве нно - ме л иорат ив ная карт а
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 31, арк. 18, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання введення до госп. обігу невикористаних земель. Схему розроблено
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті прибережні
території Дніпровського лиману (Херсонська, Миколаївська обл.) розподілено за ознакою меліоративної
характеристики ґрунтів. Карту доповнено таблицями, в яких для кожної групи ґрунтів вказано
геоморфологічні умови і глибину залягання, а також негативні властивості і способи боротьби з ними
засобами меліорації.
Типог рафський друк; б. м-бу; 715х293 мм
2704. Схе ма рас поло же ни я водо пост ов
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 2, арк. 57, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
позначено водопости для підрахунку стоку і рівня води на річках басейну Азовського моря. У
складанні документа брали участь ГІП М. Р. Хейнсон, інженери Н. В. Головіна, В. П. Гавриков.
Світлокопія; б. м-бу; 370х287мм
2705. Кана л Дн еп р – Азовс кое мо ре. Схе ма геолог и чес ко й изу че нно ст и и ка рт а г идро изоги пс
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 2, арк. 153, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з двох частин на одній указано місця проведення геологічних зйомок Міністерства
геології УРСР, на другій – межі розміщення основних водних горизонтів території між Каховським вдсх
і Молочним лиманом. На обох картах схематично вказано трасу запроектованого каналу Дніпро –
Азовське море. У складанні документа брали участь ГІП М. Р. Хейнсон, інженер Л. Ф. Пухова.
Світлокопія; 1:200 000; 970х600 мм

2706. Кана л Дн еп р – Азовс кое мо ре. Гео лог и чес кая и гео мо р фолог и чес кая карт ы
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 2, арк. 154, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з двох карт, які знайомлять з геологічними і геоморфологічними умовами території між
Каховським вдсх і Молочним лиманом. На обох картах схематично позначено трасу запроектованого
каналу Дніпро – Азовське море. У складанні документа брали участь ГІП М. Р. Хейнсон, інженер Л. Ф.
Пухова
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 1095х595 мм
2707. Схе ма пе реб роск и ст о ка р. Д не пр в Азовс кое мо ре
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 2, арк. 193, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
позначено три варіанти проведення траси запроектованого каналу Дніпро – Азовське море. Доповнює
карту таблиця з основними техніко економічними показниками для кожного з варіантів. У складанні
документа брали участь ГІП М. Р. Хейнсон, інженери Н. В. Головіна, В. П. Гавриков.
Світлокопія, акварель; 1:200 000; 820х610 мм
2708. Карт а ук раи нс ко й част и бассе й на Азовс кого мо ря
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 3, арк. 1, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексног о використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
позначено родовища корисних копалин (вугілля, природного газу і нафти), розташованих у межах
української частини басейну Азовського моря.
Типог рафський друк; 1:750 000; 1250х1045 мм
2709. Схе ма рас поло же ни я сбро сов дре на жн ых вод с орос ит ел ьн ы х си ст е м в Азов ское мо ре
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 7, арк. 84, 1971 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
позначено місця скиду дренажних вод в Азовське море зі зрошувальних систем (Каховської,
ПівнічноКримської). Карту доповнено таблицею прогнозних розрахунків обсягів скиду таких вод до
1985 р. У складанні документа брали участь керівник інж. групи І. С. Дейнека, інженери Каменська,
Л. І. Зотова.
Світлокопія; б. м-бу; 394х288 мм
2710. Карт а гео лог иче ско й изуче н ност и и карт а г идро изог и пс
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 14, арк. 1, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з двох частин; на одній позначено місця проведення геологічних зйомок Міністерства
геології УРСР, на другій – межі розміщення основних водних горизонтів території між Каховським вдсх
і Молочним лиманом. На обох картах схематично вказано трасу запроектованого каналу Дніпро –
Азовське море. У складанні документа брали участь голов. геолог С. В. Кухтій, інженери
Л. Ф. Пухова, Л. Б. Іванова.
Калька, туш; 1:200 000; 954х596 мм
2711. Геолог и чес кая карт а. Сх е мат и чес кая г еомо р фоло ги че ска я ка рт а с эл е м ент а м и л ит оло ги и пород
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 14, арк. 2, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з двох карт, що знайомлять з геологічними і геоморфологічними умовами території між
Каховським вдсх і Молочним лиманом. На обох картах схематично вказано трасу запроектованого каналу
Дніпро – Азовське море. У складанні документа брали участь голов. геолог С. В. Кухтій, інженери
Л. Ф. Пухова, Л. Б. Іванова.
Калька, туш; 1:200 000; 1125х608 мм
2712. Трас с ы пер еброс к и част и ст ока ре к и Дн еп р в Азовс кое море
Ф. Р3, к. 1316, оп. 12, од. зб. 14, арк. 5, 1970 р.
Карта входить до складу схеми комплексного використання водних ресурсів басейну Азовського моря,
розробленої працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
позначено три варіанти прокладання траси запроектованого каналу Дніпро – Азовське море. Доповнюють
карту примітки, у яких розглядаються основні техніко економічні показники кожного з варіантів. У
складанні документа брали участь керівники інж. групи Г. І. Шенец і В. А. Мєшков.
Калька, олівець; 1:200 000; 865х616 мм
2713. Те кт он и чес кая схе ма П р ич ер но морс ко й в пади н ы

Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 9, арк. 15 а, 1963 р.
Карта входить до ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху, у якій
вивчено інженерногеологічні умови рну запроектованих каналів Дніпро – Азовське море, Дніпро –
Кривий Ріг і Дніпро – Дунай. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВПВНДІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Схематична
карта
знайомить
із
тектонічними
умовами
рну
Причорноморської западини, розташованої на території південної частини України і Молдови. У
складанні документа брали участь голов. геолог В. С. Мартинов, ГІП Г. Кадомський, голов. спеціаліст
О. Б. Басова.
Світлокопія; 1:5 000 000; 190х154 мм
2714. Водно -т ранс по рт ное со еди не н ие Д не пр – Азовс кое море. Вар иа нт ы судоходн ых т ра сс К р иво й Рог – по рт Жда нов
Ф. Р3, к. 1317, оп. 12, од. зб. 21, арк. 20, 1963 р.
Карта входить до розділу ТЕД проекту ЧорноморськоБалтійського глибоководного транспортного шляху,
присвяченого вивченню економічних показників різних варіантів облаштування воднотранспортного
з’єднання Дніпро – Азовське море і водного підходу Дніпро – Кривий Ріг. Проект був розроблений
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На схематичній карті
території південної частини України позначено чотири варіанти судноплавних трас Кривий Ріг –
Маріуполь (Рогачицький, Каховський, Скельки – р. Молочна і ПівнічноКримський). У складанні
документа брали участь ГІП Н. А. Толкачов, інженер Н. А. Смірнов.
Світлокопія; 1:750 000; 740х605 мм
2715. Схе мат и чес кая карт а Х ерсо нс кого э ко ном и чес кого р-на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 8, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Херсонського
екон. рну (АР Крим, Херсонська, Миколаївська обл.) позначено траси запроектованих водоканалів і
надано відомості щодо обсягів водоспоживання (зокрема, перспективних, станом на 1980 р.) окремих
пром. рнів. У складанні документа брали участь ГІП Середін, керівник інж. групи Корзовський,
інженери В. М. Овчаренко, Пугачова.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 843х440 мм
2716. Схе ма раз ме ще ни я р ыбо ко нсе рв н ых пред п ри ят и й Со в нархоза У кра и нс кой ССР
Ф. Р149, к. 1208, оп. 1, од. зб. 1, арк. 137, 195 9 р.
Схематична карта входить до ТЕД схеми розвитку рибоконсервних заводів на території УРСР,
розробленої працівниками Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних,
рибоводномеліоративних споруд Укргідрорибпроект. На карті південної частини України позначено
наявні і запроектовані рибоконсервні заводи. У складанні документа брали участь ГІП Шварцбурд,
інженери Савицька, Ліманова.
Світлокопія; 1:750 000; 930х600 мм
2717. Схе ма м ел иорат ив н ых работ ест ест ве нн ых не рест и ли щ н изови й Д не п ра
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 2, арк. 157, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд
Укргідрорибпроект.
На
схематичному
плані
низов’я р. Дніпро
надано
відомості
щодо
місцезнаходження
окремих
об’єктів
запроектованих
меліоративних
споруд:
проходження
трас
меліоративних каналів, підпірних шлюзів, рибоходів, насосних ст. рибоводних господарств тощо.
Фото, туш; б. м-бу; 365х285 мм

АР Кр и м
2718. Из схе м ы ге нп ла на эле кт р и ф и ка ци и Кр ы м ск. АС СР
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 27, арк. 75, 1935 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро, у
якій вивчено перспективи використання енергетичних ресурсів нижньої течії ріки. Проект складено
працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На
схематичній карті пова Крим позначено основні високовольтні електричні мережі, які планувалося
побудувати до 1947 р.
Фото; б. м-бу; 107х88 мм
2719. Схе ма водоснаб же н ия го родов К р ы мс кой об л.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 60, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м.
Харків). На
схематичній карті позначено варіанти проходження
трас
водогонів,
запроектованих для водопостачання Кримського пова. У складанні документа брали участь ГІП
Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 398х288 мм
2720. Схе ма водоснаб же н ия насе ле нн ых пу нкт ов Ке рч ен ско го п -ва

Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 65, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження трас водогону для
водопостачання Керченського пова. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 397х286 мм
2721. Схе ма ра йон и рован и рова ни я К р ы мс ко й обл. дл я оп реде ле н ия р есур сов ре ч ного ст о ка
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 8, арк. 202, 1963 р.
Карта входить до звіту про НДР щодо вивчення водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів
УРСР. Звіт складений працівниками Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген.
схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ розроблено на основі
статистичних відомостей щодо параметрів річкового стоку річок Криму. На карті територію Кримського
пова розподілено на чотири рни відповідно до показників ресурсів річкового стоку.
Світлокопія, туш; б. м-бу; 355х275 мм
2722. Кр ы мс кая об л.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 177, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР щодо вивчення водогосподарського балансу і охорони водних ресурсів
ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою АР Крим. У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Железняк,
наук.
співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська,
Н. Н. Радзиєвська,
А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 310х270 мм
2723. Схе мат и чес кая карт а се лев ых бас с е йно в У ССР. Кр ы м
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 107, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання захисту земель країни від шкідливого впливу води. Схему розроблено
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
ордена
Леніна
ПВНДІ
Гідроенергопроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Південного узбережжя Криму позначено рни з різним ступенем
пошкоджень об’єктів господарства, спричинених селями. Крім того вказано частоту селевих явищ, їх
походження і тип. Укладачі документа М. М. Айзенберг, Б. М. Іванов, О. Н. Оліферов, Б. М. Гольдін.
Типог рафський друк; б. м-бу; 382х292 мм
2724. Схе ма п рот и восел ев ых ме роп р ият ий бас се йна р. А й-Се рез
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 30, арк. 110, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню питання захисту земель від шкідливого впливу води. Схему розроблено
працівниками Українського відділенн я Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті басейна р. АйСерез (південносхідний Крим) позначено споруди,
запроектовані для захисту об’єктів господарства від пошкоджень, спричинених селями. Укладачі
документа М. М. Айзенберг, Б. М. Іванов, О. Н. Оліферов, Б. М. Гольдін.
Типог рафський друк; б. м-бу; 382х292 мм
2725. Схе ма водоснаб же н ия насе ле нн ых пу нкт ов Ке рч ен ско го п -ва
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 32, арк. 26, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання з водопостачання, гідроенергетики, водного трансп. і рибного
господарства. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідроенергопроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Керченського пова позначено водогони і
резервні вдсх, які планувалося побудувати у 1966–1980 рр.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х294 мм
2726. Схе мат и чес кая карт а К р ы мс кого э ко но ми чес кого р -на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 9, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками
Українського
відділення
Інституту
з
проектування
гідротехнічних
споруд
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Кримського пова позначено траси запроектованих водоканалів
і зрошувальних систем; надано відомості щодо обсягів промислового і побутового водоспоживання
(зокрема перспективних, станом на 1980 р.) окремих рнів Криму. У складанні документа брали участь
начальник від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 598х440 мм
2727. Схе ма ж. д. с показан ие м п рое кт и руе мой ж. д. вет в и

Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 1, арк. 7, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПІ Дніпродіпротранс. Необхідність спорудження нової
залізничної гілки виникла через будівництво на території Камишової бухти (м. Севастополь) рибного
порту Севастопольського управління океанічного риболовства, що вимагало введення додаткових
транспортних потужностей. На плані пова Крим позначено наявні залізничні шляхи, а також
запроектовану гілку. У розробці документа брали участь ГІП Г. О. Завада, інженери Б. П. Напара,
М. К. Брехов, В. М. Ткачук.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 167х290 мм

Кар ти р- нів АР Кр им
Кра сно пер ек оп ськ ий р - н АР Кри м
2728. Кр ы мс к и й содов ы й завод Че р но морс кого Сов нархоза. С ит уац ион н ы й пла н р - на
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 456, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання автодороги, що пов’язує промисловий майданчик Кримського
содового заводу у м. Красноперекопськ із солепромислами. Документ є планом Червоноперекопського
рну з позначенням наявних і запроектованих підприємств, родовищ корисних копалин, автомобільних і
залізничних шляхів. План складено у Харківському відділенні ПВНДІ промислового транспорту
ПромтрансНДІпроект.
Світлокопія, г уаш; 1:50 000; 920х560 мм
2729. Кр ы мс к и й содов ы й завод Че р но морс кого Сов на рхоза. П ла н т расс авт одоро г
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 457, арк. 1 –2, 1966 р.
План входить до проектного завдання автодороги, що пов’язує промисловий майданчик Кримського
содового заводу у м. Красноперекопськ із солепромислами. Для будівництва нового заводу було обрано
ділянку поблизу м. Красноперекопськ. Документ є планом Красноперекопського рну АР Крим із
позначенням наявних і запроектованих автомобільних шляхів, які пов’язують завод з іншими
промисловими об’єктами (промисловими підприємствами, родовищами корисних копалин тощо). План
складено у Харківському відділенні ПВНДІ промислового транспорту ПромтрансНДІпроект.
Світлокопія; 1:10 000; 1160х690 мм, 1140х430 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів АР Кри м
Ба хч исар ай , м.
2730. Бахч иса райс к и й э ф ир но - мас ли ч н ы й завод. П ро мло щад ка. Пр ив язка цеха с кла реола и а мбр иа ля
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 103, арк. 35, 1964 р.
План входить до складу завдання на проектування Сокологорнянського ефірноолійного заводу,
розробленого Харківським відділенням Республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Основою
для проектування підприємства став проект Бахчисарайського заводу ефірної олії, розроблений у
Харківському
відділенні
ДНДПІ
ПрмбудНДІпроект.
Документ
є
генеральним
планом
майданчика
ефірноолійного заводу у м. Бахчисарай.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 930х351 мм
2731. Кр ы мс к и й завод м ест н ы х вя жущ их мат е риа лов. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р11, к. 1235, оп. 2, од. зб. 23, арк. 29, 1958 р.
План входить до проектного завдання Кримського заводу місцевих в’яжучих матеріалів, розробленого
працівниками Державного Всесоюзного Інституту по проектуванню і науководослідних роботах
Південдіпроцемент (м. Харків). Ділянка для нового заводу розташована поблизу Бахчисарайського
родовища мергелю. На плані позначено основні споруди заводу, його водопо стачальні і каналізаційні
мережу, а також його внутрішні та під’їзні автомобільні та залізничні шляхи. У складанні проекту
брали участь начальник від. генпланів і трансп. В. Я. Сластін, керівник інж. групи Д. О. Майський,
старш. інженер І. Є. Вендров, інженери К. З. Сидоренко і З. Т. Обухівська.
Світлокопія; 1:5 000; 1060х653 мм

Є вп ат ор ія, м .
2732. Санат ор н ы й пио не рла гер ь на 2000 – 6000 мест в Е впат о ри и. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р140, к. 1201, оп. 1, од. зб. 17, арк. 1, 1965 р.
План входить до складу проектного завдання дит. загальнооздоровчого санаторію на 2000–6000 місць,
запроектованого у комплексі піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторія Кримської обл. Проект
розроблено
працівниками
від.
проектування
інж.
споруд
Українського
Державного
Інституту
проектування міст Діпромісто (м. Київ). Документ є генеральним планом санаторного комплексу,
розташованого у межах нового курортного рну поблизу оз. Мойнаки. Автори проекту архітектори
К. С. Джанашія, Г. О Урусов, І. М. Грінблат, І. П. Руліна, В. М. Решетов.
Світлокопія; 1:2000; 1024х802 мм
2733. Схе ма раз ме ще ни я курорт ного ст роит е льст ва в р - не озер Мо й нак и и Я л ы- Мо йна к
Ф. Р140, к. 1201, оп. 1, од. зб. 23, арк. 1, 1963 р.
План входить до складу проектного завдання дит. загальнооздоровчого санаторію на 2000–6000 місць,
запроектованого у комплексі піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторія АР Крим. Проект
розроблено
працівниками
від.
проектування
інж.
споруд
Українського
Державного
Інституту
проектування міст Діпромісто (м. Київ). Документ є ситуаційним планом курортного рну, у якому
заплановано розмістити новий санаторний комплекс у південній частині м. Євпаторія поблизу оз.

Мойнаки. Автори проекту архітектори К. С. Джанашія, Г. О. Урусов, І. М. Грінблат, І. П. Руліна,
В. М. Решетов.
Світлокопія; 1:10 000; 1270х690 мм
2734. Ев пат ор ия. Р - н ст ро ит е льст ва дет с кого са н ит ар ного ко м п ле кса. Верт и каль ная п лан и ров ка и б лагоуст ро йст во
Ф. Р140, к. 1201, оп. 1, од. зб. 24, арк. 1 –4, 1963 р.
План входить до складу проектного завдання дит. загальнооздоровчого санаторію на 2000–6000 місць,
запроектованого у комплексі піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторія АР Крим. Проект
розроблено
працівниками
від.
проектування
інж.
споруд
Українського
Державного
Інституту
проектування міст Діпромісто (м. Київ). На плані позначено споруди, основні інженерні мережі, а
також різновиди шляхового покриття території санаторного комплексу. Доповнює план таблиця обсягів
робіт. Автори проекту архітектори К. С. Джанашія, Г. О. Урусов, І. М. Грінблат, І. П. Руліна,
В. М. Решетов.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 2166х425, 2166х257, 2166х515, 2166х760 мм
2735. Санат ор и й-п ио не рлаг ерь на 2000 м ест в Ев пат ор ии. П рое кт озеле не н ия
Ф. Р140, к. 1201, оп. 1, од. зб. 25, арк. 1, 1964 р.
План входить до складу проектного завдання будівництва дит. загальнооздоровчого санаторію на 2000 –
6000 місць у комплексі піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторія, розробленого працівниками
від. проектування інж. споруд Українського Державного Інституту проектування міст Діпромісто
(м. Київ). На плані позначено місце розташування і склад зелених н асаджень на території дит. табору
відпочинку в м. Євпаторія. У складанні документа брали участь ГІП Г. Й. ТерАрутюнянц, архітектор
І. П. Антипенко.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 2140х780 мм
2736. Дет с к и й общеоздоро вит е ль н ы й са нат ор ий на 2000 – 6000 мест в г. Е впат о ри я. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р140, к. 1201, оп. 1, од. зб. 26, арк. 1, 1964 р.
План входить до складу проектного завдання будівництва дит. загальнооздоровчого санаторію на 2000 –
6000 місць у комплексі піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторія, розробленого працівниками
від. проектування інж. споруд Українського Державного Інституту проектування міст Діпромісто
(м. Київ). Документ є генеральним планом дит. табору відпочинку в м. Євпаторія. Автори проекту
архітектори К. С. Джанашія, Г. О. Урусов, І. М. Грінблат, І. П. Руліна, В. М. Решетов.
Калька, туш; 1:2 000; 1060х820 мм

Інк ер м ан, м. Ба ла кл а всько го р -н у АР Кр и м
2737. П лан ст ан ц ии И н ке р ман І І
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 27, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого
працівниками
Дніпропетровського
державного
проектно розвідувального
Інституту
Дніпродіпротранс. Необхідність у спорудженні нової залізничної гілки виникла у через будівництво на
території Камишової бухти (м. Севастополь) рибного порту Севастопольського управління океанічного
риболовства, що вимагало введення додаткових транспортних потужностей. На плані позначено наявні
залізничні шляхи до ст. ІнкерманІІ Придніпровської залізниці, основні запроектовані станційні
споруди. У складанні документа брали участь ГІП Г. О. Завада, інженер Василенко.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 450х2400 мм

Кра сно пер ек оп ськ , м.
2738. Схе ма водоснаб же н ия Влад и м ирс кого х и м ко мби нат а и г. Кра сно пе ре коп ска
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 66 , 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На схематичній карті позначено варі анти проходження трас водогону для
водопостачання м. Красноперекопськ. У складанні документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник
інж. групи Л. П. Афанасьєва.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 190х288 мм
2739. Схе мат и чес к ий п лан п ро мра йона и ведо мост ь под лежа щ и х от воду зем ель
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 2, арк. 22, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної
хімії
НІОХІМ (м. Харків). Для будівництва заводу обрано
ділянку поблизу
м. Красноперекопськ. Сировиною для нового виробництва мли стати вапняки Балаклавського родовища і
солі Артемівського родовища. Документ є планом ділянки, відведеної для будівництва із позначенням
основних об’єктів, розташованих на ній (наявні і запроектовані заводи, дороги, родовища корисних
копалин). У складанні документа брали участь ГІП П. В. Лузякін, керівник інж. групи В. І. Ровба,
старш. інженер В. І. Зимовський.
Світлокопія; б. м-бу; 760х830 мм
2740. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Пла н от вода зем ел ь
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 2, арк. 23 –24, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). До комплексу споруд заводу увійшли промисловий майданчик,
накопичувач для промислових стоків, об’єкти зовнішнього залізничного і автошляхового транспорту
тощо. Сировиною для нового виробництва мли стати вапняки Балаклавського родовища і солі
Артемівського родовища. Документ є схематичним планом території заводу із позначенням основних

об’єктів будівництва. У складанні документа брали участь ГІП П. В. Лузякін, керівник інж. групи
В. І. Ровба, старш. інженер В. І. Зимовський.
Світлокопія; 1:2 000; 1674х592 мм, 680х288 мм
2741. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Пла н от вода зем ел ь
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 2, арк. 23–24, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). До комплексу споруд заводу увійшли промисловий майданчик,
накопичувач для промислових стоків, об’єкти зовнішнього залізничного і автошляхового транспорту
тощо. Документ є схематичним планом території заводу із позначенням основних об’єктів будівництва.
У складанні документа брали участь ГІП П. В. Лузякін, керівник інж. групи В. І. Ровба, старш.
інженер В. І. Зимовський.
Світлокопія; 1:2 000; 1674х592 мм, 680х288 мм
2742. Кр ы мс к и й содов ы й завод. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 14, арк. 35, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). На плані північносхідної частини м. Красноперекопськ
позначено ділянку на березі оз. Старе, відведену для будівництва заводу. План складенио у
проектному Інституті №3 Голов. управління з буд. проектування підприємств, будівель і споруд
Союзмашприладобудпроект (м. Одеса).
Світлокопія, олівець; 1:10 000; 770х580 мм
2743. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Ге не раль н ы й п лан
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 14, арк. 36, 1966 р.
План входить до проектного завдання Крим ського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Документ є генеральним планом запроектованого заводу, на
якому позначено основні будівлі і споруди підприємства (адміністративні, виробничі, складські,
енергетичні). План складено у проектному Інституті №3 Голов. управління з буд. проектування
підприємств, будівель і споруд Союзмашприладобудпроект (м. Одеса).
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1125х576 мм
2744. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Пла н в нут р изаводс к их же лезнодо рож н ых пу т ей и ст . Содова я
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 14, арк. 38, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Документ є генеральним планом запроектованого заводу і
залізничної ст. Содова з позначенням внутрішньозаводських залізничних шляхів. План складено у
проектному Інституті №3 Голов. управління з буд. проектування підприємств, будівель і споруд
Союзмашприладобудпроект (м. Одеса).
Світлокопія; 1:2 000; 1385х560 мм
2745. Розмі ще н ня Кр и мсь кого содово го заводу
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 92, арк. 6, 1965 р.
План входить до частини проектного завдання Кримського содового заводу, у якій вивчається питання
освоєння ресурсів Кримського содового солепромислу. Доку мент складено працівниками Ленінградського
філ. Державного союзного Інституту з проектування підприємств гірничохімічної промисловості
Держгірхімпроект. Документ є схематичною картою пова Крим, на якій позначено місця розташування
нового содового заводу і соляної бази.
Фото, кольорова туш; 1:50 000; 285х180 мм
2746. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Сол еп ро м ыс ел. Г ен п лан п ро мп ло щадк и цеха раст воре н ия № 1. Ва р иант 1
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 92, арк. 8, 1965 р.
План входить до проектного завдання Кримського содово го заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Солепромисел включає садковий басейн, склади солі та два
промислових майданчики цехів розчинення. Соляна база розташована у північній частині Кримського
пова, поблизу м. Красноперекопськ. Документ є одним із варіантів генерального плану промислового
майданчика цеху розчинення №1.
Фото; 1:2 000; 285х180 мм
2747. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Со ле про м ыс ел. Ге нп ла н п ро мп ло щадк и цеха ра ст воре н ия № 1. Вар иант 2
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 92, арк. 9, 1965 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Солепромисел включає садковий басейн, склади солі та два
промислових майданчики цехів розчинення. Соляна база розташована у північній частині Кримського
пова, поблизу м. Красноперекопськ. Документ є одним із варіантів генерального плану промислового
майданчика цеху розчинення №1.
Фото; 1:2 000; 285х180 мм
2748. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Со ле про м ыс ел. Г е нп ла н п ро мп ло щадк и цеха ра ст воре н ия № 2
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 92, арк. 10, 1965 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Солепромисел включає садковий басейн, склади солі та два
промислових майданчики цехів розчинення. Соляна база розташована у північній частині Кримського
пова, поблизу м. Красноперекопськ. Документ є генеральним планом промислового майданчика цеху
розчинення №2.
Фото; 1:2 000; 285х180 мм

2749. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Со ле про м ыс ел. П лан от вода зе ме ль
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 92, арк. 28, 1965 р.
План входить до проектного завдання Кримського содового заводу, складеного працівниками Державного
НДПІ основної хімії НІОХІМ (м. Харків). Соляна база розташована у північній частині Кримського
пова поблизу м. Красноперекопськ. На плані позначено межі ділянки, відведеної для споруд
солепромислу.
Світлокопія; 1:25 000; 1285х590 мм
2750. Кр ы мс к и й содов ы й завод в г. Крас но пер еко пс ке. Карт а г идро изог и пс участ ка вдсх на поде “ И нг из” на 20 мая 1965 г.
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 118, арк. 1, 1965 р.
План входить до матеріалів інж. вишукувань для будівництва Кримського содового заводу у
м. Красноперекопськ. На плані надано відомості щодо глибини залягання і показників потужності
підземних вод на ділянці вдсх, поблизу якого розташовано новий завод. Документ складено у відділі
гідрогеології Українського голов. Інституту інженерно технічних розвідувань (м. Київ).
Світлокопія; 1:5 000; 817х523 мм
2751. Кр ы мс к и й содовы й завод в г. Крас ноп ере ко пс ке. Карт а гидро изог и пс грунт ов ых вод участ ка вокру г озера Крас ное на 30 и юл я
1965 г.
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 119, арк. 1, 1965 р.
План входить до матеріалів інж. вишукувань для будівництва Кримського содового заводу. На плані
надано відомості щодо глибини залягання і показників потужності підземних вод на ділянці оз. Красне
в м. Красноперекопськ, поблизу якого розташовано новий завод. Ресурси безстічного солоного озера
передбачалося використовувати як сировин ну базу содового заводу. Документ складено у відділі
гідрогеології Українського голов. Інституту інженерно технічних розвідувань (м. Київ).
Світлокопія; 1:25 000; 723х402 мм
2752. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Ге не раль н ы й п лан в не ш не го т ра нс порт а
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 148, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання організації зовнішнього трансп. Кримського содового заводу у
м. Красноперекопськ. Документ є генеральним планом запроектованого заводу з позначенням зовнішніх
залізничних і автомобільних шляхів до нього. План складено у Харківському відділенні ПВНДІ
промислового транспорту ПромтрансНДІпроект.
Світлокопія; 1:5 000; 1140х660 мм
2753. Кр ы мс к и й содов ы й завод. Пла н ст а нц и и Пят иозер ная
Ф. Р57, к. 188, оп. 3, од. зб. 149, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання організації зовнішнього трансп. Кримського содового заводу.
Документ є генеральним планом ст. П’ятиозерна Придніпровської залізниці, на якій передбачалося
перевантаження вантажів запроектованого заводу. План складено у Харківському відділенні ПВНДІ
промислового транспорту ПромтрансНДІпроект.
Світлокопія; 1:1 000; 3520х280 мм

М ир ни й, с- щ е
Мат оч ная пт и це ф ер ма на 50 т ыс. кур в совхозе Кра сн ы й Кр ы м ско й обл. Ге нп ла н с нанес ен ие м сет ей водоп ровода,
кана л изац и и и т е п лос набже н ия
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 142, арк. 1, 1963 р.
План входить до проектного завдання птахофабрики на 3 млн. бройлерів у смт Мирний радгоспу
ім. Ф. Е. Дзержинського
Кримської обл.
Документ
складено
працівниками
Українського
ДПНДІ
УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані позначено будівлі і споруди птахофабрики, мережу водогону,
каналізації і енергопостачання, а також зелені насадження, запроектовані поблизу будівель. ГІП
О. Гандельман, архітектори В. В. Дога і Ф. І. Златоуська.
Калька, туш; 1:2000; 803х617 мм
2754.

Сева ст оп ол ь, м .
2755. Схе мат и чес к ий п лан вар иа нт ов ж. д. вет в и
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 4, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПРІ Дніпродіпротранс. На плані частини м. Севастополь
позначено три варіанти проходження нової залізничної гілки, перший з яких рекомендовано до
реалізації. У складанні документа брали участь ГІП Г. О. Завада, інженер Котляревський.
Світлокопія, кольорова туш; 1:25 000; 1444х420 мм
2756. Сит уа цио н н ы й п ла н вар иа нт ов т расс ы
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 8, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПРІ Дніпродіпротранс. На плані частини м. Севастополь
позначено варіанти проходження запроектованої гілки залізниці, надано характеристику рекомендованим
варіантам. У складанні документа брали участь ГІП Г. О. Завада, інженер Котляревський.
Калька, туш, кольорова туш; 1:5 000; 615х2968 мм
2757. П лан ст . Ка м ы шовая и пут ей Р ыб по рт а
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 10, арк. 1, 1966 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПРІ Дніпродіпротранс. На плані позначено залізничні

шляхи до ст. Камишова Придніпровської залізниці, основні станційні споруди. У складанні документа
брали участь ГІП Г. О. Завада, інженер Меланко.
Калька, туш, кольорова туш; 1:1 000; 775х2658 мм
2758. П лан ст ан ц ии Севаст о пол ь І І
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 28, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПРІ Дніпродіпротранс. На плані позначено залізничні
шляхи до ст. СевастопольІІ Придніпровської залізниці, а також основні станційні споруди. У
складанні документа брали участь ГІП Г. О. Завада, інженер Третяк.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 620х2600 мм
2759. П лан ст ан ц ии Ка м ы шовая
Ф. Р86, к. 1113, оп. 5, од. зб. 29, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до проектного завдання залізничної гілки ІнкерманІІ – Камишова бухта,
розробленого працівниками Дніпропетровського ДПРІ Дніпродіпротранс. Документ є генеральним планом
ст. Камишова Придніпровської залізниці. У складанні документа брали участь ГІП Г. О. Завада,
інженер Клімова.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 610х2640 мм

М ик ол аївська о бл.
2760. Схе ма рас поло же ни я водохра н ил и щ дл я водос набже н ия городов Н и колае вс кой обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 61, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На схематичній карті Миколаївської обл. позначено гідроспоруди (греблі, вдсх),
запроектовані для забезпечення водопостачання міст цього регіону.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 392х288 мм
2761. Н и колае вс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 170, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, в якому вивчається водогосподарського баланс і охорона водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів України. Звіт
складено працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології та
гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
УРСР. Документ є гідрографічною картою Миколаївської обл., яка входила до Південного екон. рну
країни. У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Железняк, наук. співроб. Р. В.
Дімінська, З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 268х270 мм
2762. Схе ма водоснаб же н ия се льс к их на сел ен н ых пу нкт ов Хе рсон ско й и Н ико лаев ско й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 32, арк. 27, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчається питання з водопостачання, організації гідроенергетики, водного трансп. і
рибного господарства республіки. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного
ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено споруди,
необхідні для водопостачання сільських населених пунктів Миколаївської обл., будівництво яких
заплановано у 1966–1980 рр.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм

Кар ти р- нів Ми к ола ївськ ої о бл.
Воз н есен ськ ий р- н М ик ол аївсько ї обл .
2763. Гео мор фо лог иче ска я (схе мат и чес кая) карт а дол и н ы р. Юж н ы й Буг на участ ке от с. Ко нст ант и нов ки до с. Ал ек са нд ров ки
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 15, арк. 17, 1950 р.
Схематична
карта
входить
до
техн. проекту
відновлення
і реконструкції Олександрівської
(Вознесенської) ГЕС на р. Південний Буг,
складеного
працівниками Українського
відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). Ділянка ГЕС розташована поблизу с. Олександрівка
Вознесенського рну Миколаївської обл. Документ знайомить із геоморфологією території рну.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:42 000; 400х594 мм
2764. Схе мат и чес кая г еолог и чес кая ка рт а участ ка соору же н ий Возн есе нс ко й Г ЭС
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 15, арк. 18, 1950 р.
Схематична
карта
входить
до
техн. проекту
відновлення
і реконструкції Олександрівської
(Вознесенської) ГЕС на р. Південний Буг, складеного працівниками Українсько го відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Ділянка ГЕС розташована поблизу с. Олександрівка Вознесенського рну
Миколаївської обл. Документ знайомить із геологічною будовою території рну.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 345х370 мм

П ер во ма й ськ ий р-н М ик ол аївськ о ї о бл .
2765. Пе рво ма йс к ий р- н
Ф. Р3, к. 1157, оп. 8, од. зб. 12, арк. 48, 1945 р.
Карта входить до техн. проекту Первомайської ГЕС на р. Південний Буг, складеного працівниками
Українського відділення ПВНДІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою басейну р. Південний

Буг у межах Первомайського рну Миколаївської обл. На карті позначено наявні у 1945 р. водомірні
пости.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 575х590 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів М и ко ла ївськ ої о бл.
Бо гда нівк а, с. Б ер ез ан ськ о го р- ну Ми к ола ївськ ої о бл.
2766. Сбор н ы й п лан по рож ист ой част и ре к и Ю жн ы й Буг б лиз с. Богда нов к и (Хе рсо нс кой губ.)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 653, арк. 1, б. р.
План входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом території поблизу
с. Богданівка Херсонської губ. (тепер с. Богданівка Березанського рну Миколаївської обл.),
складеним на основі зйомок 1913 р. План доповнено розрізом р. Південний Буг.
Калька, туш, кольорова туш; 1:10 000; 1000х680 мм

М ик ол аїв, м.
2767. Схе ма рас поло же ни я Балабано вс кого ка рье ра п ес ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 300, арк. 23, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої організації
річкового перевезення вантажів будівництва, розробленої працівниками Ленінградського відділення
Державного Інституту з проектування і розвідувань на річковому транспорті Діпрорічтранс (м. Київ).
На схематичній карті позначено місце розташува ння родовища пісків на лівому березі Бузького лиману,
поблизу с. Балабанівка Жовтневого рну Миколаївської обл. (тепер частина м. Миколаїв), сировину
якого передбачалося використати для будівництва Каховської ГЕС. У складанні документа брала участь
старш. інженер А. Н. Сисоєва.
Фото, кольорова туш; б. м-бу; 140х227 мм
2768. Сит уа цио н н ы й п ла н т ер р ит ори и Н и колае вс кой ГР Э С в преде лах ее рас ши ре н ия
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 1, арк. 5, 1935 р.
План входить до техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського відділення
Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та електротепломереж
Теплоелектропроект. Миколаївський енергокомбінат проектувався на базі Миколаївської ТЕЦ у зв’язку
зі зростанням потреб промислових підприємств міста в електроенергії. Документ є планом майданчика в
рні вул. Каботажний узвіз у м. Миколаїв, відведеного для нового будівництва.
Калька, туш; б. м-бу; 810х1348 мм
2769. Н и колае вс кая Т Э Ц. В ы ко п иро вка из ге н пла на
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 2, арк. 4, 1936 р.
План входить до складу техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та
електротепломереж Теплоелектропроект. Документ є генеральним планом ТЕЦ у м. Миколаїв, на якому
позначено запроектовані будівлі та споруди нового об’єкту.
Калька, туш; 1:500; 1456х805 мм
2770. Н и колае вс кая Т Э Ц. С ит уац ио нн ы й п лан м ест орас поло же ни я пло щад ки Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 2, арк. 5 , 1936 р.
План входить до складу техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та
електротепломереж
Теплоелектропроект.
Документ
є
ситуаційним
планом
Миколаївського
енергокомбінату, запроектованого на базі ТЕЦ у зв’язку зі зростанням потреб промислових підприємств
міста в електроенергії.
Калька, туш; 1:500; 805х1132 мм
2771. Н и колае вс кая Т Э Ц. Прое кт озел ен ен ия п ло щадк и Т Э Ц
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 2, арк. 6, 1936 р.
План входить до складу техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та
електротепломереж Теплоелектропроект. Док умент є генеральним планом ТЕЦ у м. Миколаїв, на якому
позначено запроектовані зелені насадження нового об’єкту.
Калька, туш; 1:500; 1115х795 мм
2772. Н и колае вс кая Т Э Ц. Ге н пла н
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 617, арк. 3, 1938 р.
План входить до складу техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та
електротепломереж
Теплоелектропроект.
Миколаївська
ТЕЦ
проектувалася
як
складова
частина
енергокомбінату (разом із Миколаївською ДРЕС). Документ є генеральним планом ТЕС у м. Миколаїв, на
якому позначено запроектовані будівлі і споруди нового об’єкту.
Фото; б. м-бу; 456х228 мм
2773. Н и колае вс кая Т Э Ц. Пла н напо р н ых и сброс н ых т рубо проводов
Ф. Р31, к. 1275, оп. 13, од. зб. 617, арк. 3, 1938 р.
План входить до складу техн. проекту Миколаївської ДРЕС, розробленого працівниками Харківського
відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та
електротепломереж Теплоелектропроект. На схематичному плані рну Каботажної гавані на р. Південний

Буг у м. Миколаїв, де планувалося побудувати нову електростанцію, позначено запроектовані напірні
та скидні трубопроводи ТЕЦ.
Фото; 1:1 000; 288х227 мм

Ол ек са нд рівка , с- щ е Во зн есен ськ о го р- ну М и ко ла ївськ ої о бл.
2774. Соеди не н ие р. С ин юха и р. Ю ж н ы й Буг. Схе ма распо лож ен ия сооруж ен и й
Ф. Р3, к. 1157, оп. 8, од. зб. 4, арк. 9, 1945 р.
План входить до техн. проекту Первомайської ГЕС на р. Південний Буг, складеного працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект
(м. Харків).
Первомайська
(Олександрівська)
ГЕС
існувала
з
1927 р.
поблизу
с. Олександрівка
Вознесенського
рну
Миколаївської обл. Під час відновлення зруйнованої в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
будівлі ст. виникло питання щодо підсилення потужності ГЕС шляхом використання стоку р. Синюхи. На
плані позначено варіанти з’єднувальних каналів між р. Південний Буг і р. Синюха.
Світлокопія, туш; 1:10 000; 244х284 мм
2775. Возне се нс кая Г Э С на р. Юж н ы й Буг. Ст рой п ла н
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 29, арк. 70, 1950 р.
План входить до техн. проекту відновлення і реконструкції Олександрівської (Вознесенської) ГЕС
на р.
Південний
Буг,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). Ділянка ГЕС розташована поблизу с. Олександрівка Вознесенського
рну Миколаївської обл. Документ є генеральним планом майданчика ГЕС з позначенням наявних і
запроектованих будівель і споруд.
Світлокопія; 1:1 000; 830х589 мм
2776. Возне се нс кая (А ле кса ндров ска я) Г ЭС
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 32, арк. 10, 1948 р.
План входить до техн. проекту відновлення і реконструкції Олександрівської (Вознесенської) ГЕС
на р.
Південний
Буг,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є топографічним планом ділянки ГЕС, розташованої поблизу
с. Олександрівка Вознесенського рну Миколаївської обл.
Світлокопія, олівець; 1:1 000; 870х622 мм
2777. Схе ма п рое кт а окру ж ной ме ж и Воз нес ен ско й Г Э С
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 37, арк. 1, б. р.
План входить до техн. проекту відновлення таі реконструкції Олександрівської (Вознесенської) ГЕС
на р.
Південний
Буг,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). На плані позначено межі ділянки ГЕС, розташованої поблизу
с. Олександрівка Вознесенського рну Миколаївської обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 507х285 мм
2778. П лан уз ла сооруже н и й А ле кса ндров ско й ГЭ С
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 75, арк. 1, 1945 р.
План входить до техн. проекту відновлення і реконструкції Олександрівської (Вознесенської) ГЕС
на р.
Південний
Буг,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект
(м. Харків).
Документ
є
генеральним
планом
майданчика
ГЕС
поблизу
с. Олександрівка Вознесенського рну Миколаївської обл., на якому позначено наявні і запроектовані
будівлі і споруди ст.
Калька, туш; 1:500; 1010х700 мм
2779. Возне се нс кая Г Э С на р. Ю. Буг. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р3, к. 1158, оп. 8, од. зб. 92, арк . 1, 1950 р.
План входить до техн. проекту відновлення і реконструкції Олександрівської (Вознесенської) ГЕС
на р.
Південний
Буг,
складеного
працівниками
Українського
відділення
Всесоюзного
тресту
Гідроелектропроект (м. Харків). Документ є ситуаційним планом майданчика ГЕС, розташованої поблизу
с. Олександрівка Вознесенського рну Миколаївської обл.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 820х595 мм

П ер во ма й ськ, м . М ик ол аївсько ї обл .
2780. В ы коп и ров ка из пла на г. Пе рво ма йс ка в р -не у л. Ст ал и на и Воз несе нс ко й
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 11, арк. 65, 1960 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Первомайськ Миколаївської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості Укрдіпрохарчопром (м. Харків). Для будівництва підприємства відведено ділянку,
розташовану в Ольвіопольському рні міста. На плані позначено межі ділянки для нового будівництва.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 220х296 мм
2781. В ы коп и ров ка из ген п лана г. Пе рво ма йс ка р -на под ст ро ит ель ст во хлебозавода по ул. К ие вс кой и п ро клад к и т расс
водопро вода и кана л изац и и
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 11, арк. 155, 1960 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Первомайськ Миколаївської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром
(м.
Харків).
Документ
є
планом
ділянки,
відведеної
у
Ольвіопольському рні міста для будівництва нового підприємства, на якому позначено мережу
водопроводу і каналізації, до яких планувалося підключити об’єкт.
Калька, туш; 1:5 000; 352х635 мм

2782. П лан зе м ель ного у част ка Пе рво ма йс кого хл ебозавода в г. Пер во май ске по у л. Ст ал и на
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 11, арк. 156, 1960 р.
План входить до завдання на проектування хлібозаводу у м. Первомайськ Миколаївської обл.,
розробленого працівниками Українського державного Інституту по проектуванню підприємств харчової
промисловості
Укрдіпрохарчопром
(м.
Харків).
Документ
є
планом
ділянки,
відведеної
у
Ольвіопольському рні міста для будівництва нового підприємства.
Калька, туш; 1:500; 577х834 мм

О д еська о бл.
2783. Оде сс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 166, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якому вивчається питання водогосподарського балансу і охорони
водних ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт
складено для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР працівниками від.
комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ).
Документ є гідрографічною картою Одеської обл., яка входила до Південного екон. рну. У складанні
документа
брали
участь
канд.
техн.
наук
І. А. Желєзняк,
наук.
співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 393х295 мм
2784. Рек и бассе й на р. Ду ная
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 33, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Дунай промисловими стоками з
вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 588х626 мм
2785. Сан ит ар ное сост оя н ие ре к бассе йна Ду ная
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 154, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресур сів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ
Гідроенергопроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Дунай
промисловими стоками з вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 560х330 мм
2786. На роднохозя йст ве н ное ис пользова н ие плав не в их зем ель р. Дуна й
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 65, арк. 32, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті басейну р. Дунай у межах Одеської обл. позначено теріторії, що
осушуються для засівання очеретом і рисом, а також місця розташування рибних господарств і
заповідників.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 364х288 мм
2787. Развит и е оро ше н ия в Од есс кой об л. Дн ест ров ск ие п лав ни
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 65, арк. 36, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті Дністровських плавнів (Біляївський, Овідіопольський, БілгородДністровський рни Одеської обл.) позначено межі земель, призначених для осушення.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 288х380 мм
2788. Развит и е оро ше н ия в Од есс кой об л. В бас се йн е р. Ду най на уров ен ь 1980 года
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 65, арк. 38, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті басейну р. Дунай (у межах Одеської обл.) позначено наявні і запроектовані
зрошувальні системи.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 388х287 мм
2789. Схе ма водоснаб же н ия се льс к их пот реб ит еле й
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 65, арк. 77, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків). На карті позначено окремі рни Одеської обл., у яких планувалося здійснювати
водопостачання за рахунок поверхневих і підземних джерел.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 383х287 мм
2790. Оде сс кая обл. Со вре м ен ное со ст оян ие об ъе кт ов вод ного хозяй ст ва

Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 6, арк. 87, 1963 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому проаналізовано стан об’єктів водного господарства в 1960 ті роки Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено основні водогосподарські об’єкти (площі зрошення, осушувальні
масиви тощо), наявні на території Одеської обл. у середині ХХ ст.
Світлокопія, г уаш; 1:200 000; 1265х1605 мм
2791. Оде сс кая обл. Сх е ма раз ме ще ни я оро шае м ых пло щаде й пр игод н ых д ля оро ше н ия ( по т опог ра ф иче ск и м ус лов ия м)
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 9, арк. 1, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому розглядаються проблему меліорації в Харківській, Сумській, Полтавській і
Одеській обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Одеської обл. позначено місця розташування площ,
на яких планувалося додаткове зрошення у 1970–1980ті роки
Світлокопія, кольорові олівці; 1:200 000; 1280х1622 мм
2792. Ка рт а Одесс ко й обл. 2 -х лет н ий п лан ст ро ит ель ст ва оро ше ни я
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 12, арк. 22, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому розглядаються проблему будівництва ділянок, що зрошуються у колгоспах і радгоспах
Одеської обл. Проект розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна
ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Протягом зазначених років на території Одеської обл.
передбачалося побудувати зрошувальні масиви загальною площею 10 300 га. На карті позначено ділянки,
на яких планувалося додаткове зрошення. У складанні документа брали участь ГІП Л. Афанасьєв, старш.
інженер Л. І. Смірнова.
Фото, акварель; б. м-бу; 388х510 мм
2793. Ком п ле кс ная схе ма ис пол ьзован ия вод н ых и зем ель н ых ре сурсов У к раи нс ко й ССР. Схе ма водос набже н ия се льс к их
пот реб ит ел ей
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 14, арк. 66 а, б. р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню меліорації сіл. госп. на території Одеської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено рни Одеської обл., у яких водопостачання сільських споживачів
проводилося за рахунок поверхневих вод і підземних джерел (із опрісненням і без нього) з
урахуванням розвитку системи, запланованого до 1980 р.
Типог рафський друк; б. м-бу; 354х288 мм
2794. Схе ма Ве рх не- Д нест ро вс кого ка на ла
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 15, арк. 17, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню меліорації сіл. госп. на території Одеської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено Верхньо Дністровський канал, запроектований з метою подачі води для
зрошення земель Одеської обл. загальною площею 150 тис. га. У розробці проекту брали участь
керівник інж. групи В. В. Прохоров, старші інженери Є. Я. Голованенко, Ю. В. Спірідонов, інженери
В. Г. Васильєва, В. М. Островський, С. М. Шевцова.
Типог рафський друк; б. м-бу; 340х288 мм
2795. Д нест ровс к ий л и ман. Об щая схе ма г идроузла
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 16, арк. 20, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчалися проблему огородження Дністровського лиману з метою додаткового зрошення
територій Одеської обл. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена
Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі зображено споруди, призначені для
перекриття лиману, запроектованого у зв’язку зі зростанням обсягів води для зрошення земель
Одеської обл. Проведення таких заходів дозволяло зберегти у лимані частину весняного стоку,
зменшити обсяги води, що скидалася у море через сан. водозливи і припинити доступ соленої води у
лиман. У розробці проекту брали участь ГІП Н. Д. Чепков, начальник від. гідротехнічних споруд Л.
С. Сващенко.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 400х578 мм
2796. Схе ма на родно -хозя йст ве н ного ис пользова н ия пла вн ев ых зе ме ль р. Ду на й
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 68, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого вивченню меліорації сіл. госп. на території Одеської обл. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
На
карті
Придунайських
плавнів,
позначено
місця
проведення
запроектованих
меліоративних заходів (захисного обвалування, осушення болотистих ділянок, зрошення засушених
ділянок). Заходи проводилися для насаджень рису і очерету, необхідних для целюлознопаперової
промисловості.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х290 мм
2797. Схе ма Ве рх не- Д нест ро вс кой о рос ит ель но й с ист е м ы

Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 28, арк. 26, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому розглянуто проблему розвитку зрошувального землеробства країни. Схему розроблено
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На плані позначено основні споруди Верхньо Дністровської зрошувальної системи,
запроектованої для зрошення земель Одеської обл. загальною площею 150 тис. га.
Типог рафський друк; б. м-бу; 340х288 мм
2798. Ком п ле кс ная схе ма испо льзова ни я водн ых и земе ль н ых ресу рсов У кра и нс кой СС Р. Развит ие водохозяй ст ве нн ы х
ме роп р ият ий Од есс ко й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 37, арк. 54, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
зведено технікоекономічні показники з цього питання для Одеської обл. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті позначено об’єкти водного господарства (вдсх, осушувальні системи, зрошувальні системи тощо),
наявні і запроектовані до влаштування в Одеській обл. у 1966–1980ті роки
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 860х1280 мм
2799. Ве рхне- Д не ст ровс к и й кана л. Схе ма кана ла
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 49, арк. 1, 1965 р.
Схематична карта входить до комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено основні складові Верхньо Дністровського каналу:
відкриті ділянки, дюкери, насосні ст., водовипуски, площі зрошення. У складанні документта брали
участь ГІП Н. Д. Чепков, керівник інж. групи Л. С. Сващенко, начальник від. гідротехнічних споруд
В. В. Прохоров.
Калька, туш; б. м-бу; 754х670 мм
2800. Оде сс кая обл. Г еолог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 55, арк. 37, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови Одеської обл. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Карта знайомить із геологічною структурою території Одеської обл. У складанні документа брали
участь голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Світлокопія, г уаш; 1:500 000; 387х287 мм
2801. Оде сс кая обл. Сх е мат и чес кая сов м е ще нна я ка рт а рас прост ран ен ия и г луб ин за лега н ия г рунт ов ых вод
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 55, арк. 38, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови Одеської обл. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті Одеської обл. позначено території з різним рівнем розповсюдження і залягання ґрунтових вод;
вказано ступінь мінералізації різних шарів цих вод. У складанні документа брали участь голов.
геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:1 500 000; 591х639 мм
2802. Оде сс кая обл. Сх е мат и чес кая карт а г идро ме л иорат ив ного ра йо н ирова н ия
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 55, арк. 39, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вивчено інженерногеологічні і гідромеліоративні умови Одеської обл. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
карті надано відомості щодо геологічної структури, гідрогеологічних умов рнів Одеської обл., а
також особливостей меліоративних заходів для цих територій. У складанні документа брали участь
голов. геолог В. С. Мартинов, геологи В. П. Богарсукова, В. Г. Шевченко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500 000; 750х538 мм
2803. Схе мат и чес ка я карт а Одес ско го эко но м иче ско го р - на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 10, 1960 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками
Українського відділення ПВНДІ Гідроенергопроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Одеської обл.
позначено траси запроектованих водоканалів і зрошувальних систем, надано відомості
щодо
водоспоживання (у тому числі і перспективні на 1980 р.) окремих пром. рнів. У складанні документа
брали участь начальник від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи
Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 590х420 мм
2804. Оде сс ки й э ко ном и чес к и й р- н. Схе мат ич ес кая г идро геолог и чес кая карт а ос нов н ых водо нос н ых гор изо нт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 25, 1959 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної працівниками
Українського відділення Проектнорозвідувального і НДІ Гідроенергопроект ім. С. Я. Жука (м.
Харків). Карта знайомить з літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні води
території Одеської обл. Документ складено за матеріалами Українського геологічного управління. У
складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш; 1:750 000; 770х658 мм

Кар ти р- нів Од еськ о ї о бл.
Біл яївськи й р -н О д еськ ої о бл.
2805. Развит и е оро ше н ия в Од есс кой об л. Т ро иц ко -Г раде не ц кая орос ит е ль ная с ист е ма
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 65, арк. 42, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, розробленої
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). Документ є планом Троїцько Граденецької зрошувальної системи, запроектованої у
межиріччі р. Дністер і р. Південний Буг у Біляївському рні Одеської обл.
Світлокопія, г уаш; б. м-бу; 288х392 мм
2806. Развит и е оро ше н ия в Од есс кой об л. Т ро иц ко -Г раде не ц кая орос ит е ль ная с ист е ма
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 14, арк. 40 а, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено проблему меліоративного сіл. госп. на території Одеської обл. Схему
розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
Документ
є
планом
Троїцько Граденецької
зрошувальної
системи,
запроектованої у межиріччі р. Дністер і р. Південний Буг у Біляївському рні Одеської обл Загальна
зрошувальна площа системи 3 тис. га, джерело водопостачання – р. Дністер.
Типог рафський друк; б. м-бу; 367х288мм
2807. П лан в нут р ихозяйст ве нно го зе млеуст рой ст ва совхоза В ыгодя нс к и й Одв и нт рест а У кр глав в ино М и н ист ер ст ва пи щ ево й
про м ы ш ле н ност и УС СР Бе ляе вс кого р - на Одесс ко й обл.
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 13, арк. 111, 1964 р.
План входить до проектного завдання складського господарства рудоуправління ім. С. Орджонікідзе у
м. Орджонікідзе Нікопольського рну Дніпропетровської обл., розробленого працівниками Харківського
державного Інституту харчової промислововсті Укрдіпрохарчопром (м. Харків). На плані позначено межі
земель радгоспу Вигоднянський у Біляївському рні Одеської обл. і надано відомості щодо специфіки
їх використання.
Світлокопія; 1:1 000; 1264х753 мм
2808. В ы коп и ров ка из пла на зе мл епо льзова н ия совхоза “В ы годя нс к ий”
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 38, арк. 3, 1960 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина поблизу сел. Вигода Біляївського
рну Одеської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод (м. Харків). На плані позначено межі земель радгоспу Вигоднянський у Біляївському рні
Одеської обл. і надано відомості щодо специфіки їх використання.
Світлокопія; 1:10 000; 277х204 мм
2809. П рое кт н ы й пла н ст . Ко вале вка
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, 1972 р.
Схематична карта входить до техн. проекту залізничної гілки Долинська – Помошна Одеської залізниці,
розробленого працівниками ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Документ є планом ст. Ковалівка,
розташованої у Біляївському рні Одеської обл., на якому позначено запроектовані будівлі і споруди.
Калька, туш, кольорова туш; 1:2 000; 2310х305 мм

Іван івськ ий р- н О десько ї обл .
2810. По чве н ная карт а Ново ива новс кого р -на Оде сс кой об л.
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 36, арк. 3, 1959 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина поблизу ст. Аліяга Одеської
залізниці в Іванівському рні Одеської обл. Проект розроблено працівниками Харківського відділення
ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод (м. Харків). Документ є картою ґрунтів території Іванівського
рну Одеської обл.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:200 000; 265х253 мм

Р озд іл ьн ян ськи й р -н О д еськ ої о бл.
2811. В ы коп и ров ка из карт ы Разде ль ня нс кого р - на Одес ско й обл. У кра и нс кой ССР
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 44, арк. 33, 1958 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина у м. Роздільна Одеської обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод (м.
Харків). Для будівництва заводу відведено ділянку на території колгоспу ім. Фрунзе поблизу
м. Роздільне. Документ є картою Роздільнянського рну, на якому позначено межі ділянки для нового
будівництва.
Калька, туш, кольорові олівці; б. м-бу; 210х277 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів О д еськ ої о бл.
Гор од нє , с. Бо л гр ад ськ о го р- ну Од еськ о ї о бл.
П лан распо лож ен ия земе ль ного участ ка под пе ре ме щ ен ие Ого родн я нс кого ви но пу нкт а в масс иве колхоза “8 Март а”
Ново ива новс кого р- на Од есс ко й обл.
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 43, арк. 22, 1960 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина у с. Городнє Болградського рну
Одеської обл.,
розробленого
працівниками
Харківського
відділення
ДПІ
продовольчих
товарів
2812.

Укрдіпропрод (м. Харків). Для будівництва заводу відведено ділянку у с. Городнє на території
колгоспу “8 Березня”. На плані позначено межі ділянки, призначеної для нового будівництва.
Калька, туш, кольорова туш; 1:25 000; 695х403 мм

Кот о вськ , м. О д еськ ої об л.
2813. П лан в ыбора уча ст ка и сог ласова ни й под ст ро ит ел ьст во Кот овс кого ви нозавода и цеха ли мо н но й к ис лот ы
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 39, арк. 5, 1959 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина у м. Котовськ Одеської обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод (м.
Харків). На плані позначено межі ділянки, відведеної для будівництва нового заводу і цеху лимонної
кислоти.
Калька, туш, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 467х630 мм
2814. Завод пе рв ич ного ви ноде л ия в г. Кот овс ке. П ром п ло щадка. Схе ма ге не раль ного пла на
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 40, арк. 92, 1964 р.
План входить до завдання на проектування заводу з виробництва вина у м. Котовськ Одеської обл.,
розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод (м.
Харків). Документ є генеральним планом заводу із позначенням наявних і запроектованих будівель та
споруд підприємства. У складанн і документа брав участь ГІП Я. О. Куц.
Світлокопія; 1:500; 877х650 мм

О д еса, м .
2815. Схе ма водоснаб же н ия го рода Од есс ы
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 64, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На схематичній карті позначено варіанти проходження трас водопроводу для водо постачання
м. Одеса.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 187х286 мм
2816. Развит и е и ре ко нст ру кц и я Одесс кого порт а. Эс к изное ре ше н ие ком п ле кса пассаж и рс кого р - на с во кзало м. Вар иа нт . Ге нп ла н
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1956 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з чотирьох
варіантів генерального плану пасажирського рну порту. У складанні документа брали участь
архітектори В. К. Головін і В. П. Кремляков, інженери Малва, Попов, Савицький.
Калька, туш; 1:1 000; 1178х810 мм
2817. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал – пассаж и рс к ий р-н ( вар иа нт 1 и 2). С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є генеральним
планом портового рну м. Одеса. У складанні документа брали участь архітектори Й. Н. Альтер,
В. К. Головін і В. П. Кремляков, інженери Малва і Попов.
Калька, туш; 1:5 000; 583х426 мм
2818. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал – пассаж и рс к ий р-н. Ге н пла н (вар иа нт 1 -й)
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 2, арк. 2–2а, 1958 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з чотирьох
варіантів генерального плану пасажирської частини порту. У складанні документа брали участь
архітектори Й. Н. Альтер, В. К. Головін і В. П. Кремляков, інженери Малва і Попов.
Калька, туш; 1:1 000; 1193х468 мм, 1174х418 мм
2819. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал. Пас саж ирс к и й р - н. Г ен п лан ( вар иант 3 - й)
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 3, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з чотирьох
варіантів генерального плану пасажирської частини порту. У складанні документа брали участь
архітектори Й. Н. Альтер, Фельдштейн, Г. В. Топуз, інженери Малва і Попов.
Калька, туш; 1:1 000; 1183х817 мм
2820. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал. Пас саж ирс к и й р - н. Г ен п лан ( вар иант 4 - й)
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 3, арк. 2, 1958 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками проектної контори Чорноморпроект (м. Одеса). Документ є одним з чотирьох
варіантів генерального плану пасажирської частини порту. У складанні документа брали участь
архітектори Й. Н. Альтер, Фельдштейн, Г. В. Топуз, інженери Малва і Попов.
Калька, туш; 1:1 000; 1188х814 мм
2821. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал. Тра нс по рт ная развяз ка на П ри мо рс ко й ул. Схе мат ич ес ки е п ла н ы. Вар иант 1

Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 8, арк. 1, 1962 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту ЧорноморНДІпроект. Документ є
одним з варіантів організації руху трансп. на вул. Приморській в рні порту. У складанні документа
брали участь архітектори Й. Н. Альтер, О. Ю. Шайкіс, В. П. Кремляков і В. К. Головін.
Калька, туш; 1:500; 1060х600 мм
2822. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал. Тра нс по рт ная развяз ка на П ри мо рс ко й ул. Схе мат ич ес ки е п ла н ы. Вар иант 1а
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 8, арк. 3, 1962 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту ЧорноморНДІпроект. Документ є
одним з варіантів організації руху трансп. на вул. Приморській в рні порту. У складанні документа
брали участь архітектори Й. Н. Альтер, О. Ю. Шайкіс, В. П. Кремляков і В. К. Головін.
Калька, туш; 1:500; 843х423 мм
2823. Оде сс ки й порт . Мор ско й во кзал. Тра нс по рт ная развяз ка на П ри мо рс ко й ул. Схе мат ич ес ки е п ла н ы. Вар иант 2а
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 8, арк. 5, 1962 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту ЧорноморНДІпроект. Документ є
одним з варіантів організації руху трансп. на вул. Приморській в рні порту. У складанні документа
брали участь архітектори Й. Н. Альтер, О. Ю. Шайкіс, В. П. Кремляков і В. К. Головін.
Калька, туш; 1:500; 846х430 мм
2824. Развит и е и ре ко нст ру к ци я Одесс кого по рт а на 1970 г. Ком пл ек с сооружен и й мор ско го вокзала. Пла н ко мп ле кса сооруже н и й
на Ново м молу
Ф. Р46, к. 144, оп. 1, од. зб. 12, арк. 2, 1963 р.
План входить до проектного завдання розвитку і реконструкції Одеського морського порту,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту ЧорноморНДІпроект. На плані
позначено запроектовані будівлі та споруди комплексу морського вокзалу. У складанні документа брали
участь архітектори Й. Н. Альтер, О. Ю. Шайкіс, В. П. Кремляков і В. К. Головін.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 970х600 мм
2825. Оде сс ки й порт . К п рое кт у развит ия
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 4, арк. 3, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929–
1941 рр., розробленого працівниками Проектнорозвідувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). Реконструкція порту стосувалася, насамперед, змін у вантажному режимі: новою схемою
районування порту передбачалося організувати оптимальні зв’язки між залізничними шляхами і
спорудами порту. Документ є схемою районування причальної лінії і складських площ порту. На плані
визначено порядок проведення робіт, а також надано відомості щодо показників змін у пропускній
спроможності причалів після проведення реконструкції.
Світлокопія; 1:1 000; 974х693 мм
2826. Оде сс ки й порт . П лан развит ия
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 4, арк. 8, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектнорозвідувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено наявні та запроектовані будівлі, споруди і транспортні шляхи Каботажної,
Нової та Карантинної гаваней Одеського порту, а також надано відомості щодо типу вантажів, які
планувалося приймати у цих гаванях.
Світлокопія, г уаш; 1:2 000; 1265х715 мм
2827. П лан разв ит и я Одесс кого порт а
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 2, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектнорозвідувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено моли порту, призначені для перевантаження будівельних матеріалів і
палива, а також запроектовані залізничні шляхи, які пов’язують ці моли з складськими будівлями.
Світлокопія, г уаш; 1:2 000; 1315х684 мм
2828. П лан разв ит и я Одесс кого порт а
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 3, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектновишукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено наявні і запроектовані будівлі, споруди і транспортні шляхи Каботажної,
Нової і Карантинної гаваней Одеського порту з позначками щодо типу вантажів, які планувалося
приймати у цих гаванях.
Світлокопія, г уаш; 1:2 000; 1326х697 мм
2829. П лан разв ит и я Одесс кого порт а
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 4, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектновишукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено будівлі, споруди і транспортні шляхи гавані поблизу ремонтного заводу
ім. А. Марті Одеського порту.
Світлокопія; 1:2 000; 820х665 мм

2830. Эс к изн ы й про ект от оро че к Ба кал ей но й набере ж ной и Ка ра нт и н ного мола
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 5, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектнови шукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено будівлі, споруди і транспортні шляхи Бакалейної наб. і Карантинного молу
Одеського порту.
Світлокопія; 1:2 000; 642х542 мм
2831. П рое кт рас ш ире н ия П лат оно вско го мола
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 6, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектновишукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено будівлі, споруди і транспортні шляхи Платонівського молу Одеського
порту.
Світлокопія; 1:1 000; 713х580 мм
2832. Оде сс ки й порт . Вое нн ы й мо л
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 8, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського по рту на 1929–
1941 рр., розробленого працівниками Проектновишукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено будівлі, споруди і транспортні шляхи Військового молу Одеського порту.
Світлокопія; 1:1 000; 560х452 мм
2833. Эс к изн ы й про ект . У ш и ре н ие Пот апов ско го и Анд росов ско го мо ла
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 9, арк. 9, 1931 р.
План входить до робочого проекту розвитку і реконструкції Одеського морського порту на 1929 –
1941 рр., розробленого працівниками Проектновишукувальної бази Радторгфлоту Чорного моря (м.
Одеса). На плані позначено будівлі, споруди і транспортні шляхи Потапівського і Андросівського молу
Одеського порту.
Світлокопія; б. м-бу; 757х642 мм
2834. Оде сс ки й порт . Схе мат и чес к ий п лан развит ия по рт а. Вар иа нт 4
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 20, арк. 1, 1944 р.
План входить до робочого проекту реконструкції і відбудови Одеського морського порту на 1945–
1951 рр., Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту Чорноморпроект. Схематичний план є одним з
варіантів проекту організації району вання Одеського порту. У складанні документа брали участь
інженери Наливкин і Брюм.
Калька, кольорові олівці; 1:25 000; 330х290 мм
2835. Оде сс ки й порт . Схе мат и чес к ий п лан развит ия по рт а. Вар иа нт 3
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 20, арк. 2, 1944 р.
План входить до робочого проекту реконструкції і відбудови Одеського морського порту на 1945–
1951 рр., розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту Чорноморпроект.
Схематичний план є одним з варіантів проекту організації районування Одеського порту. У складанні
документа брали участь інженери Наливкин і Брюм.
Калька, кольорові олівці, олівці; 1:25 000; 487х338 мм
2836. Оде сс ки й порт . Схе мат и чес к ий п лан развит ия по рт а. Вар иа нт 5
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 20, арк. 5, 1944 р.
План входить до робочого проекту реконструкції і відбудови Одеського морського порту 1945 –1951 рр.,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту Чорноморпроект. Схематичний
план є одним з варіантів проекту організації районування Одеського порту. У складанні документа
брали участь інженери Брюм і Свядчинюк.
Калька, кольорові олівці, олівці; 1:25 000; 324х285 мм
2837. Оде сс ки й зал ив от м ыса Ла нже рон до м ы са Е
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 20, арк. 7, 1944 р.
План входить до робочого проекту реконструкції і відбудови Одеського морського порту 1945 –1951 рр.,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту Чорноморпроект. На картуоснову
Одеської затоки нанесено контури основних молів Одеського порту. У складанні документа брали участь
інженери Брюм і Свядчинюк.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 453х465 мм
2838. Совре м ен ное сост оян ие Пот а повс кого и А нд росовс кого мола
Ф. Р46, к. 1117, оп. 2, од. зб. 22, арк. 3, 1944 р.
План входить до робочого проекту реконструкції і відбудови Одеського морського порту 1945–1951 рр.,
розробленого працівниками Одеського філ ДПКНДІ морського транспорту Чорноморпроект. На плані
Одеського порту позначено будівлі і споруди Потапівського і Андросівського молів, а також надано
відомості щодо стану їх збереженості. У складанні документа брали участь інженери Д. Бодров і
Крижанова.
Світлокопія, олівець; б. м-бу; 760х640 мм
2839. База У кро пт мясо р ыбт орга в г. Одессе. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная п ла н иров ка
Ф. Р149, к. 1209, оп. 1, од. зб. 1, арк. 60, 1960 р.
План входить до проектного завдання будівлі холодильника для риботоварів бази Укроптм’ясорибторгу у
м. Одеса, розробленого працівниками УДПІ рибного господарства Укргідрорибпроект (м. Київ). Документ
є планом майданчика бази у м. Одеса по вул. Фрунзе №105, на якому позначено наявні і запроектовані

будівлі і споруди. У складанні документа брали участь
інженер Тимофєєв.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500; 593х632 мм

ГІП Завалич, голов. спеціаліст Гулько,

Херсон ська об л.
2840. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт . Колхоз и м. Ст ал и на Верх не рогач и кс кого р-на Хер сонс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 106, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва (м. Київ). Документ є планом Херсонської обл., на якому позначено затоплювані
Каховським вдсх населені пункти. У складанні док умента брали участь керівник проектної майстерні
В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектор А. В. Герасим’юк.
Світлокопія, акварель; 1:20 000; 580х510 мм
2841. Херсо нс к и й эко но м ич ес ки й р-н. Схе мат и чес кая гид рогео лог ич ес кая карт а осно вн ы х водонос н ых гор изонт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 20, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить з
літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні води території Херсонської обл.
У складанні документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 760х570 мм
2842. Схе ма Кра сноз на ме нс кого масс ива
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 2, арк. 22, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено проблему меліорації земель. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука. На карті позначено межі
території Краснознаменської зрошувальної системи, що діє з 1962 р. на території Каховського,
Скадовського і Голопристанського рнів Херсонської обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
2843. Схе ма Кра сноз на ме нс кой о рос ит ель но й с ист е м ы. Х ерсо нс кая об л.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 28, арк. 24, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено проблему меліорації земель країни. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука. На плані позначено мережу
каналів Краснознаменської зрошувальної системи, розташованої у Херсонській обл. і розрахованої на
60 тис. га площі зрошення. Для розширення системи планувалося провести її реконструкцію у 1970 ті
роки
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х293 мм
2844. Схе ма водоснаб же н ия се льс к их на сел ен н ых пу нкт ов Хе рсон ско й и Н ико лаев ско й обл.
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 32, арк. 28, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено проблему водопостачання, гідроенергетики, водного трансп. і рибного
господарства. Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ
Гідропроект ім. С. Я. Жука. На карті позначено вдсх і водоводи, які планувалося побудувати у 1966–
1980 рр. для водопостачання сільських населених пунктів Херсонської обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х294 мм
2845. Схе ма рас поло же ни я соору же ни й н изового узла на Д не п ре. Г ид роэле кт ро ст ан ц ия по т он нел ьно му ва р иант у
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 34, арк. 64, 1936 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного
працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). На карті
надано відомості щодо заходів, спрямованих на обводнення Криму за рахунок р. Дніпро. За планами
інженерів паводкові води мали проходити тунелями, пробитими від гирла р. Інгулець у скелях правого
берегу р. Дніпро. Схему доповнено таблицями обсягів і коштовності робіт.
Фото; б. м-бу; 111х164 мм
2846. Херсо нс кая об л.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 174, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якому досліджено проблему водогосподарського балансу і охорони
водних ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного екон. рнів. Звіт
складено
працівниками
від.
комплексних
водогосподарських
проблем
Інституту
гідрології
і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
УРСР. Документ є гідрографічною картою Херсонської обл., яка входила до Південного екон. рну. У
складанні документа брали участь канд. техн. наук. І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 283х275 мм

Кар ти р- нів Хер со н ськ ої о бл.
Бери сл а вськ ий р- н Хер сон сько ї о бл .
2847.

Зм ие вка, Д ре ма йлов ка, М ихай лов ка Бер ис лавс кого р -на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 3, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Зміївка, Дремайлівка і Михайлівка Бериславського
рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали участь началь ник інженерногеологічної партії
Б. Ф. Лімін, топограф Л. Є. Пєчкін.
Світлокопія; 1:2 000; 582х300 мм
2848. Ме ловое и Со ф ие в ка Бе р исла вс кого р - на Хе рсо нс ко й обл. Пла н с ъе м к и полос ы сел ен ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 5, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Милове і Софіївка Бериславського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, начальник топографічного
партії І. В. Шабінський.
Світлокопія; 1:5 000; 470х290 мм
2849. Кач каров ка, Саб луко в ка Бе р исла вс кого р - на Хе рсо нс ко й обл. Пла н с ъе м к и полос ы сел ен ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 6, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Качкарівка і с. Саблуківка Бериславського рну Херсонської обл.,
на якому позначено межі територій, що потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У
складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф
В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:5 000; 510х293 мм
2850. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. К и рова Ка ч каровс кого сел ьсовет а Бер ис лавс кого р-на Хер сон ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 86, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. С. М. Кірова
Бериславського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, Р. А. Обозна, Л. І. Мінакова, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 223х160 мм
2851. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Ка л ин и на Ме ловс кого се льсо вет а Бе р ис лавс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 87, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. М. І. Калініна
Бериславського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, ґрунтознавці І. А. Узунов, В. С. Коробченко, асистент В. Д. Кисіль, картограф канд.
геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 155х215 мм
2852. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. К иро ва Кач ка ровс кого се льсо вет а, Бе р исла вс кого р- на, Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 168, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. С. М. Кірова
Бериславського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, ґрунтознавці І. А. Узунов, В. С. Коробченко, асистент В. Д. Кисіль, картограф канд.
геогр. наук В. Н. Бобошко.
Світлокопія; 1:25 000; 147х160 мм
2853. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Ка л и н и на М ело вс кого се льсовет а, Бе ри слав ско го р - на, Хе рсон ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 169, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. М. І. Калініна
Бериславського рну Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 150х150 мм
2854. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с -х. арт е л и и м. Ки рова, Бе ри слав ско го р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 215, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу

ім. С. М. Кірова Бериславського рну Херсонської обл. після затоплення частини його території вдсх.
У
складанні
документа
брали
участь
доц.,
канд.
екон.
наук
В. А. Кірсанов,
асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 200х155 мм
2855. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Кал и ни на, Бе ри слав ско го р- на Хе рсо нс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 216, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. М. І. Калініна Бериславського рну Херсонської обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 155х175 мм
2856. П лан лесо наса жде ни й Каховс кого лес ни чест ва Бер ис лавс кого лесхоза Хе рсо нс кого област ного управ ле н ия М и н ист ер ст ва
лес ного хозяй ст ва У ССР
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 279, арк. 7, 1954 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є топографічним планом Каховського лісництва, на якому
позначено ділянки з розповсюдженням певних деревних порід, місця розташування сторожових постів і
протипожежних веж. У складанні документа брав участь начальник групи робочого проектування
Д. Шредер.
Світлокопія; 1:20 000; 1295х842 мм

В ели ко л еп ет и ськ ий р - н Хер сон ськ о ї о бл.
По чве н н ы й пла н земе ль ного масс ива ко лхоза “Бол ь ш ев ик” Дн еп ря нс кого сель совет а Ве ли ко ле пет ихс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 90, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Більшовик” у
Великолепетиському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, асистент В. Д. Кисіль, Домашня, Лактіонов, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 220х170 мм
2858. По чве н н ы й пла н земе ль ного масс ива ко лх оза “Т руд Ко м му наров” Ма лоле пет ихс кого сель совет а Ве ли ко ле пет ихс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 91, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгосп у “Труд комунарів” у
Великолепетиському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь доц. Г. С. Гринь,
асистент В. Д. Кисіль, ґрунтознавці Голуб, Гаплевська, канд. геогр. наук, картограф В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 212х148 мм
2859. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Молот ова Ве л ико ле пет ихско го р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 92, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. М. Молотова у
Великолепетиському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, асистент В. Д. Кисіль, І. Мальована, Г. Орлова, М. Шевченко, картограф канд. геогр.
наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 185х160 мм
2860. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “Бо ль ше ви к” Д не пр я нс кого се льсовет а Ве л ико ле пет ихско го р - на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 172, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Більшовик” у
Великолепетиському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 157х167 мм
2861. П лан зе мле по льзован и я с.-х. арт ел и “Труд Ко м муна ров” Ма лоле пет ихс кого сельсо вет а Вел и кол еп ет ихс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
2857.

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 173, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Труд комунарів” у
Великолепетиському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 215х160 мм
2862. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Молот ова Мало ле пет ихско го сел ьсовет а Ве ли ко ле пет ихс кого р - на, Хе рсон ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 174, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. М. Молотова у
Великолепетиському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 220х140 мм
2863. Эс к изн ы й прое кт в нут р ихозяйст ве нно го зем леуст ро йст ва с. -х. арт ел и “Боль ше ви к” Д не пря нс кого сельсо вет а
Ве ли ко ле пет их ско го р- на Хе рсо нс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 219, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
“Більшовик” у Великолепетиському рні Херсонської обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 190х160 мм
2864. Эс к изн ы й п рое кт внут р ихозя йст ве н ного зем леуст ро йст ва с. -х. арт ел и “Труд Ко м му наров” В ел и кол еп ет ихс кого р- на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 220, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдс х. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу “Труд
комунарів” у Великолепетиському рні Херсонської обл. після затоплення частини його території вдсх.
У
складанні
документа
брали
участь
доц.,
канд.
екон.
наук
В. А. Кірсанов,
асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000 ;217х160 мм
2865. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Мо лот ова Ве л и коле пет ихс кого р- на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 221, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. В. М. Молотова у Великолепетиському рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото ;1:25 000; 210х155 мм

В ерх н ьо ро гачи ц ьк ий р- н Херсо нсько ї об л.
2866. П ролет а рс ки й, Федо ров ка и О ль гов ка Ве рх неро гач и кс кого р - на Хе рсо нс ко й обл. Пла н с ъе м к и полос ы с ел ен ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 24, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом сща Пролетарський, с. Федорівка і с. Ольгівка Верхньорогачицького
рну Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної
партії С. А. Гаєвський, начальник топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 485х286 мм
2867. По чве н н ы й пла н земе ль ного масс ива ко лхоза и м. Ст ал и на Н иж не рога чи кс кого сел ьсовет а Ве рхне рога чи кс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 93, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. Й. В. Сталіна у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, Є. Л. Литвиненко, Г. Р. Кравчук, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 226х147 мм
2868. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза и м. Ка л ин и на Баби нс кого се льсо вет а В ерх неро гач и кс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 94, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. М. І. Калинина у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, Н. В. Ткаченко, М. А. Рябовал, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 225х143 мм
2869. По чве н н ы й п лан земе ль ного мас си ва колхоза “Револ ю ц ия” Уш ка льс кого сел ьсовет а В ерх неро гач и кс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 95, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Революція” у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, І. Данилова, Р. Дерев’янко, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 212х155 мм
2870. По чве н н ы й п лан зе мел ьно го масс ива колхоза и м. Ле н и на Кара йдуби нс кого се льсовет а В ерх не рогач и кс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 96, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. І. Леніна у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, В. Юрча, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 216х120 мм
2871. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Ст ал и на Ни ж не рогач и кс кого се льсо вет а, Ве рх неро гач и кс кого р - на, Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 175, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. Й. В. Сталіна у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 150х155 мм
2872. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Кал и н и на Баб ин ско го се льсовет а, Ве рхне рога чи кс кого р - на Хе рсон ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 176, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. М. І. Калініна у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 157х205 мм
2873. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “Рево л ю ци я” У ш кал ьс кого се льсов ет а, Ве рхн ерога ч ик ско го р - на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 177, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористу вання колгоспу “Революція” у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 180х155 мм
2874. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Ле н и на Ка райдуб ин ско го се льсовет а, Ве рхне рога чи кс кого р -на Хе рсон ско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 178, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Леніна у
Верхньорогачицькому рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 160х160 мм
2875. П лан зе мле по льзова ни я с.-х. а рт ел и “Т рет и й ре ша ю щ ий” Пе рво май ско го сельсо вет а, Верх не рогач и кс кого р - на
Херсо нс ко й обл.

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 179, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Третій вирішальний”
у Верхньорогачицькому рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 165х210 мм
2876. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ст ал ина Ве рхн ерога ч и кс кого р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 222, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. Й. В. Сталіна у Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц. канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 185х160 мм
2877. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Кал и ни на Ве рхн ерога ч ик ско го р- на Хе рсо нс кой обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 223, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. М. І. Калініна у Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 170х165 мм
2878. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва с. -х. арт е л и “Рево л юц ия” Ве рх неро гач и кс кого р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 224, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховсь кого вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
“Революція” у Верхньорогачицькому р ні Херсонської обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 155х155 мм
2879. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ле н ина Ве рх нерога ч и кс кого р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 225, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. В. І. Леніна у Верхньорогачицькому рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 160х185 мм

Гор но ст а ївськи й р -н Хер он ськ о ї о бл.
По чве н н ы й пла н зе мел ьно го ма сс ива колхоза “Че рво н ы й Парт изан” Гор ност аевс кого сельсо вет а Гор ност аев ско го р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 88, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Червоний партизан”
у Горностаївському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, асистент В. Д. Кисіль, Щеголева, Аніканова, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 145х220 мм
2881. По чве н н ы й п лан земе ль ного масс ива колхоза и м. Фру нзе Князь- Гр иго рье вс кого сел ьсовет а Горност ае вс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 89, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. М. Ф. Фрунзе у
Горностаївському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, Г. А. Корольова, Г. Д. Торовік, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 160х190 мм
2880.

2882. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и “Ч ерво н ы й парт изан” Го р ност аевс кого се льсо вет а Гор ност аев ско го р - на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 170, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Червоний партизан”
у Горностаївському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 155х200 мм
2883. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Фру нзе К нязь - Гр иго рье вско го се льсовет а Гор ност аевс кого р-на Хер сонс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 171, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. М. В. Фрунзе у
Горностаївському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 190х160 мм
2884. Эс к изн ы й прое кт внут р ихозяй ст ве н ного зем леуст рой ст ва ко лхоза “Черво н ы й парт иза н” Горност ае вс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 217, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом внутрішньогосп. землеустрою колгоспу “Червоний
партизан” у Горностаївському рні Херсонської обл. після затоплення частини його території вдсх. У
складанні документа брали участь доц. канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти С. Г. Рубінштейн,
Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 167х160 мм
2885. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ф рунзе Гор ност аев ско го р - на Хе рсо нско й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 218, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. М. В. Фрунзе Горностаївського рну Херсонської обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц. канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 150х223 мм

Ка хо вськ ий р- н Херсон сько ї об л.
2886. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ре. Геолого - л ит олог и чес кая карт а
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 1, 1 952 р.
Карта входить до збірки креслеників частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій
вивчено фізикогеографічні умови будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологолітологічною картою
майданчика, відведеного для будівництва ГЕС. У складанні документа брали участь інженери
В. Завершинський, Р. Зацман.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 1435х575 мм
2887. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ре. Карт а к ров л и и мо щ ност и н иж не сар мат с ких гл и н (сло й 33)
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 2, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено фізикогеографічні умови будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо розповсюдження і
потужності пласта глин на рівні нижнього сармату на території майданчика, відведеного для
будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери В. Завершинський, Разумовська.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 670х285 мм
2888. Каховс кая ГЭ С на р. Д не пре. Карт а мо щност и и водопро н ицае мо ст и извест ня ка сред него сар мат а в п реде лах в ыст у па
коре н н ых пород
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 3, 195 2 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено фізикогеографічні умови будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо розповсюдження,
потужності пласта і водопроникності вапняків на рівні середнього сармату на території майданчика,
відведеного
для
будівництва
гідровузла.
У
складанні
документа
брали
участь
інженри
В. Завершинський, Разумовська.
Світлокопія; 1:5 000; 600х410 мм
2889. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ре. Карт а к ров л и и мо щ ност и верх н их п ес ков с ред него са р мат а (слои 27 и 28)
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 4, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено фізикогеографічні умови будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського

відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо розповсюдження і
потужності пласта пісків на рівні середнього сармату на території майданчика, відведеного для
будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери В. Завершинський, Р. Зацман.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 1135х400 мм
2890. П лан гид ро изоги пс вод в из вест н я ках верх не го сар мат а (N, S3) на право м бе регу р. Дн еп р в р-н е сооруж ен и й г ид роузла
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 5, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено фізикогеографічні умови будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо розповсюдження
підземних вод на рівні вапнякових відкладів верхнього сармату на території майданчика, відведеного
для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери Л. С. Гінько, Конярова.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 445х550 мм
2891. П лан гид роизог и пс вод в извест ня ках верх не го сар мат а и гид роизо пьез вод в алл ю виа ль н ых от ложе н иях под ила м и на ле во м
берегу в р- не соору же ни й г ид роузла
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 6, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої вивченню фізикогеографічних умов будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо розповсюдження
підземних вод на рівні алювіальних відкладів під мулом на території майданчика, відведеного для
будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери Л. С. Гінько, Конярова.
Світлокопія; 1:5 000; 585х630 мм
2892. Каховс кая ГЭ С на р. Д не пр е. Карт а хи м ич ес кого сост ава вод в в изве ст н яках сред него сар мат а и в алл юв иа ль н ых от ложе ни ях
под и ла м и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 7, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої вивченню фізикогеографічних умов будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо хімічного складу
підземних вод на рівні вапняків середнього сармату і в алювіальних відкладеннях над мулом на
території майданчика, відведеного для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь
інженери Сантуржан, Л. С. Гінько.
Світлокопія; 1:5 000; 510х405 мм
2893. Каховс кая ГЭ С на р. Д не пре. Карт а хи ми че ско го сост ава вод в в извест ня ках ве рхне го сармат а и в алл ю виа ль н ых от ложе ни ях
над и ла м и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 8, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої вивченню фізикогеографічних умов будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті надано відомості щодо хімічного складу
підземних вод на рівні вапняків середнього сармату і в алювіальних відкладеннях під мулом на
території майданчика, відведеного для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь
інженери Сантуржан, Л. С. Гінько.
Світлокопія; 1:5 000; 723х400 мм
2894. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ре. Карт а чет верт и чн ых от ложе н ий с эле м ент а м и гео мо р фоло ги и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 9, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої вивченню фізикогеографічних умов будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є картою четвертинних відкладів території
майданчика, відведеного для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери
В. Завершинський, Р. Зацман.
Світлокопія, туш, акварель; 1:5 000; 1640х580 мм
2895. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп ре. Карт а к ров л и и мо щ ност и пе ско в сло я №6 в по й ме и рус ле р. Дн еп р
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 28, арк. 10, 1952 р.
Карта входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, присвяченої вивченню фізикогеографічних умов будівельного майданчика ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено межі розповсюдження і вказано
потужність одного з пластів піску рівня нижнього сармата на території майданчика, відведеного для
будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь інженери В. Завершинський, Р. Зацман.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 810х570 мм
2896. Каховс кая Г Э С на р. Дн еп р. Г еолого - лит о лог ич ес кая ка рт а
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 170, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до пояснювальної записки про дослідження геологічних і гідрологічних умов рну
Каховського гідровузла, проведені для техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологолітологічною картою
території майданчика, відведеного для будівництва гідровузла. У складанні документа брали участь
інженери В. Завершинський, Р. Зацман.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 1400х570 мм
2897. Ка ховс ки й ш л юз. Ге нера ль н ы й п ла н, арх ит ект у рно е ре ше н ие

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 227, арк. 7, 1954 р.
План входить до архітектурної частини проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, розробленого
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопро ект (м. Харків). Документ є генеральним
планом споруд Каховського шлюзу. У складанні документа брали участь ГАП Ю. Н. Гумбург, ст.
архітектор Б. М. Рухлядєв, архітектор А. Л. Волчик.
Світлокопія; 1:2 000; 1105х565 мм
2898. П лан за щ ит н ых лес н ых насажде н и й по сел ка Нова я Кахов ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 375, арк. 137, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається проблема
організації захисних лісонасаджень на берегах Каховського вдсх. Це питання розроблялося
працівниками Харківської експедиції Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Документ є планом захисних лісонасаджень запроектованого сща Нова Каховка. У складанні документа
брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. інженер І. С. Попов.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 770х390 мм
2899. По чве н н ы й п ла н ле сн ы х по лос посел ка Нова я Кахов ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 375, арк. 138, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчаєтьс я проблема
організації захисних лісонасаджень на берегах Каховського вдсх. Це питання розроблялося
працівниками Харківської експедиції Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Документ є планом ґрунтів території, на якій Згідно з проектом розташовано захисні лісові смуги
сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов.
інженер І. С. Попов.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 740х380 мм
2900. По чве н н ы й п ла н по сел ка Кахов ско го г идроузла
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 375, арк. 139, 1951 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається проблема
організації захисних лісонасаджень на берегах Каховського вдсх. Це питання розроблялося
працівниками Харківської експедиції Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Документ є планом ґрунтів території сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь співроб.
лабораторії
ґрунтознавства
АН
УРСР:
мол.
наук.
співроб.
О. Ф. Гржимало,
ґрунтознавці
М. Т. Гончаренко, А. А. Георгі, Г. Я. Чесняк, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Світлокопія, акварель; 1:10 000; 620х440 мм
2901. П лан за щ ит н ых лес н ых насажде н и й г идроузла Каховс кой Г ЭС
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 375, арк. 175, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається проблема
організації захисних лісонасаджень на берегах Каховського вдсх. Це питання розроблялося
працівниками Харківської експедиції Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Документ є планом захисних лісонасаджень території гідровузла Каховської ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов, голов. інженер І. С. Попов.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 740х360 мм
2902. По чве н н ы й п ла н ле сн ы х защ ит н ых наса жде ни й по г идроузлу Каховс кой Г ЭС
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 375, арк. 176, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається проблема
організації захисних лісонасаджень на берегах Каховського вдсх. Це питання розроблялося
працівниками Харківської експедиції Проектновишукувального об’єднання Агроліспроект (м. Харків).
Документ є планом ґрунтів території, на якій згідно з проектом розташовано захисні лісові смуги
гідровузла Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь начальник експедиції А. І. Гаврилов,
голов. інженер І. С. Попов.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 730х370 мм
2903. Каховс кая ГЭ С на р. Д не пр е. Подход ы желез но й дороги Кахов ка – Сн иг ир ев ка к гидроузлу. Пла н гид роузла,
жел езнодоро жн ы х подходов и ст . Казац кая и Каховка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 425, арк. 28–29, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації транспортних зв’язків гідровузла, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є оглядовим планом гідровузла Каховської ГЕС, на якому
позначено запроектовану залізничну гілку Каховка – Снігурівка, яка прямує територією Каховського
рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь інженери Хлистов, Ф. Петров.
Світлокопія; 1:10 000; 550х290 мм, 550х290 мм
2904. Каховс кая ГЭ С на р. Д не пр е. Подход ы желез но й дороги Кахов ка – Сн иг ир ев ка к гидроузлу. Пла н гид роузла,
жел езнодоро жн ы х подходов и ст . Казац кая и Кахов ка
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 425, арк. 41, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації транспортних зв’язків гідровузла, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
залізничної
гілки
Каховка – Снігурівка,
запроектованої на території Каховського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь
інженери Хлистов, Ф. Петров.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 370х295 мм
2905. Под ъезд к Каховс ко му г идроузлу ( пра в ы й бере г). Пла н т расс ы

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 425, арк. 42, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації транспортних зв’язків гідровузла, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є оглядовим планом запроектованої автомобільної дороги до
Каховської ГЕС, що прямує правим берегом р. Дніпро на території Каховського рну Херсонської обл. У
складанні документа брали участь інженери Хлистов, Ф. Петров.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 800х290 мм
2906. Под ъезд к Каховс ко му г идроузлу ( лев ы й бе рег). П лан т расс ы
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 425, арк. 43, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації транспортних зв’язків гідровузла, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є оглядовим планом запроектованої автомоб ільної дороги до
Каховської ГЕС, що прямує лівим берегом р. Дніпро на території Каховського рну Херсонської обл. У
складанні документа брали участь інженери Хлистов, Іванюк.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 600х290 мм
2907. С.-г. арт і ль “Со рев новат е ль” Мало каховсь кої сі льрад и Каховсь кого р - ну
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 434, арк. 6, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації транспортних зв’язків гідровузла, розробленої працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом землекористування колгоспу “Соревнователь” у
Каховському рні Херсонської обл., на якому позначено межі смуги для будівництва запроектованої
автомобільної дороги до Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь начальник групи робочого
проектування Ю. В. Шредер.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 720х1185 мм
2908. Схе ма рас поло же ни я колхозов в зон е Каховс кого в - ща
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 509, арк. 29, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є схематичною картою території Каховського вдсх, на якої
позначено межі колгоспних господарств. У складанні документа брали участь доц. Л. Є. Штерн,
асистенти С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:20 000; 220х178 мм

Н о во вор он цо вськи й р - н Хер со нсько ї об л.
2909. Зеле н ы й Га й, Га вр и лов ка, М иха йло вка Но воворо н цовс кого р - на Х ерсо нс ко й обл. П лан с ъе м к и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 7, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Зелений Гай, с. Гаврилівка, с. Михайлівка Нововоронцовського рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної
партії М. Ф. Лобода, топограф В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:2 000; 520х290 мм
2910. Анаст ась ев ка, Л еонт ье в ка Но воворо н цовс кого р -на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 11, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Анастасьєвка
і
с. Леонтівка
Нововоронцовського
рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх Каховської ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної
партії С. Д. Гордієнко, топограф Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:5 000; 663х300 мм
2911. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лх оза и м. Ле ни на Ново воро нцо вс кого р- на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 80, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. І. Леніна у
Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, К. В’ялих, О. Павленко, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 165х160 мм
2912. По чве н н ы й п лан земе ль ного масс ива колхоза и м. Ст а ли на Осо коре вс кого сельсов ет а Ново воро нцо вс кого р- на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 81, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. І. В. Сталіна у

Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, В. Д. Кисіль, Лактіонов, Домашко, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 185х155 мм
2913. По чве н н ы й п лан зе мел ьно го масс ива ко лхоза им. Мо лот ова Золот обалко вс кого сель совет а Но воворо н цовс кого р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 82, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. В. М. Молотова у
Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь,
В. Д. Кисіль,
Л. А. Голуб,
Н. В. Гаплевська,
картограф
канд.
геогр.
наук
В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 125х220 мм
2914. По чве н н ы й пла н зе мел ьно го ма сс ива колхоза и м. Кал и ни на Лео нт ьевс кого сель совет а Новово рон цов ско го р - на
Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 83, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу ім. М. І. Калініна у
Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, Ф. А. Логвинова, Л. Д. Рубанова, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 195х160 мм
2915. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко л хоза “Пут ь Ком му н из ма” Нововоро н цовс кого р -на Хер сонс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 84, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Шлях Комунізму” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, А. Сєнчук, Булатова, картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 207х165 мм
2916. По чве н н ы й п ла н зе мел ьно го ма сс ива ко лхоза “Че рво но флот е ць” Новово рон цо вско го р- на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 85, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом ґрунтів території колгоспу “Червонофлотець” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл. У складанні документа брали участь ґрунтознавці доц.
Г. С. Гринь, В. А. Бутенко, І. Шевяков, К. Бесєдіна, Т. І. Черевашко, асистент А. Ф. Яровенко
картограф канд. геогр. наук В. Н. Бобошко.
Фото; 1:25 000; 153х157 мм
2917. П лан зе м ле пол ьзован ия с-х. а рт ел и и м. Л ен и на Новово рон цов ско го сел ьсовет а, Новово рон цов ско го р - на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 162, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. І. Леніна у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 207х145 мм
2918. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Ст ал и на Осо коровс кого с ел ьсовет а Новово рон цов ско го р - на Хе рсо нс кой об л.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 163, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. І. В. Сталіна у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 200х155 мм
2919. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Молот ова Ф ирсо вс кого се льсов ет а Но воворо н цовс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 164, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. В. М. Молотова у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 152х180 мм
2920. П лан зе м ле пол ьзован ия с.-х. арт е л и и м. Кал и н и на Лео нт ье вс кого се льсов ет а Ново воро н цовс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 165, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу ім. М. І. Калініна у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 155х155 мм
2921. П лан в нут рі ш ньогос п. зем лев по рядж ен н я с. -г. арт і лі “ Шл ях Кому ні зму” Гавр илі всь кої сі льрад и Но воворо н цовсь кого р - ну
Херсо нс ької обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 166, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Шлях Комунізму” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл..
Світлокопія; 1:25 000; 175х155 мм
2922. П лан внут рі шн ьогос п. зем ле впо ряд же нн я с. -г. арті лі “Черво но ф лот ець” Дуд чан сь кої сі льрад и Новово рон цов сь кого р - ну
Херсо нс ької обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 167, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Червонофлотець” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 190х155 мм
2923. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еус т ро йст ва колхоза и м. Ле н ина Но воворо н цовс кого р-на Херсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 209, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. В. І. Леніна у Нововоронцовському рні Херсонської обл. після затоплення частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 205х160 мм
2924. Эс к изн ы й про ект в нут р ихозя йст ве н ного зе мл еуст ро йст ва колхоза и м. Ст ал ина Но воворо н цовс кого р- на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 210, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. І. В. Сталіна у Нововоронцовському рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 195х155 мм
2925. Эс к изн ы й п рое кт внут р ихозяйст ве нно го зе млеу ст рой ст ва с. -х. арт ел и и м. Молот ова Золот обалко вс кого сельсо вет а
Ново воро нцо вс кого р- на Хе рсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 211, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. В. М. Молотова у Нововоронцовському рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 165х155 мм
2926. Эс к изн ы й
п рое кт
внут р ихозя йст ве н ного
зем леуст ро йст ва
ко лхоза
и м. Кал и ни на
Лео нт ье вс кого
сельсо вет а
Ново воро нцо вс кого р- на Хе рсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 212, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва.
Документ є планом
внутрішньогосп.
землеустрою колгоспу
ім. М. І. Калініна у Нововоронцовському рні Херсонської обл. після затоплення частини його
території вдсх. У складанні документа брали участь доц., канд. екон. наук В. А. Кірсанов, асистенти
С. Г. Рубінштейн, Є. П. Каплуновська.
Фото; 1:25 000; 175х160 мм
2927. П лан зе м ле пол ьзован ия ко лхоза “ Шл ях Ко муні зму” Но воворо н цовс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 213, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Шлях Комунізму” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 185х155 мм
2928. П лан з е м ле пол ьзован ия ко лхоза “Черво но ф лот ец” Но воворо н цовс кого р - на Х ерсо нс ко й обл.
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 631, арк. 214, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій розглянуто проблему
реорганізації колгоспних господарств після заповнення Каховського вдсх. Це питання вивчалося
працівниками Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР Харківського ордена Трудового Червоного Прапора с.г. Інституту ім. В. В. Докучаєва. Документ є планом землекористування колгоспу “Червонофлотець” у
Нововоронцовському рні Херсонської обл.
Світлокопія; 1:25 000; 185х160 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Хер со н ськ ої о бл.
Ант он івка, с. Ка хо вськ о го р- ну Хер со н ськ ої о бл.
2929. Ант о нов ка Каховс кого р-на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 32, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Антонівка Каховського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф І. В. Кравцов.
Світлокопія; 1:2 000; 860х290 мм

Ба би н е, с. В ер хн ьор огач иц ько го р -н у Херсон сько ї обл .
2930. Баби но Ве рхне рога чи кс кого р-на Хе рсон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 21, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Бабине Верхньорогачицького рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, ст. топограф
Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 935х290 мм

Ба жа нівка , с. Н о во вор о нц о всько го р -н у Херсон сько ї обл .
2931. Бажа нов ка Новово рон цов ско го р- на Хе рсо нс кой обл. П ла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 10, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Бажанівка Нововоронцовського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:5 000; 360х290 мм

Бери сл а в, м . Хер сон ськ о ї о бл .
2932. Бе ри слав Хе рсон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 1, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом м. Берислав Бериславського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали
участь
начальник
інженерногеологічної
партії
Б. Ф. Лімін,
топографи
В. Ф. Сігінчук,
Д. С. Філіпов, І. В. Кравцов.
Світлокопія; 1:2 000; 715х295 мм
2933. Нов ы й Бе р исла в Б ер ис лавс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. П лан с ъ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 2, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом м. Берислав Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які
потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали участь
начальник інженерногеологічної партії М. Ф. Лобода, топограф Л. Є. Пєчкін.
Світлокопія; 1:2 000; 400х247 мм
2934. Нов ы й Бе р исла в Б ер ис лавс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. О пор н ы й пла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 52, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського

вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 73 дворових господарства
м. Берислав Херсонської обл. через підтоплення перенесено на інші ділянки. Документ є оглядовим
планом села, на якому позначено межі затоплення, а також місце розташування нових будівель. У
складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц,
архітектор А. А. Анісімов.
Світлокопія; 1:5 000; 760х585 мм
2935. Нов ы й Бе р исла в Б ер ис лавс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 53, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом м. Берислав
Херсонської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини його території
вдсх. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП
Ю. І. Кошиц, архітектор Л. А. Тимченко, агрономекономіст Г. Б. Ворона.
Світлокопія; 1:5 000; 770х580 мм

В ели ка Л еп ет их а, с- щ е Хер со нсько ї об л.
2936. Боль ша я Л еп ет иха Вел и кол еп ет ихс кого р -на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 27, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом смт Велика Лепетиха Херсонської обл., на якому позначено межі
територій, які потрапили до зони затопленн я після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали
участь начальник інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, топограф Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:2 000; 980х300 мм

В ерб івка, с. Бери сл а вськ о го р- ну Хер со нсько ї об л.
2937. Ве рбовка и совхоз К рас н ы й Ма я к Бер ис лавс кого р-на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 4, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівник ами Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Вербівка Бериславського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник інженерногеологічної партії М. Ф. Лобода, топограф М. Г. Богачов.
Світлокопія; 1:5 000; 322х288 мм

Д уд чи не, с- щ е Ка хо вськ о го р- ну Хер сон ськ ої о бл.
2938. Дуд чи но Ново воро нцо вс кого р- на Хе рсо нс кой об л. Пла н с ъе м к и полос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 8, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Дудчине
Нововоронцовського
(тепер
Каховського)
рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної партії
М. Ф. Лобода, топограф В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:2 000; 867х300 мм

За во дівка , с. Гор но ста ївськ о го р -н у Хер со нсько ї об л.
2939. Завадовка Гор ност аевс кого р-на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 29, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Заводівка Горностаївського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:2 000; 485х285 мм

Зо ло та Б ал ка, с. Н о во вор он цо вськ о го р - ну Хер сон ськ ої о бл.
2940. Золот ая Ба л ка Нововоро н цовс кого р -на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 12–13, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Золота Балка Нововоронцовського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа
брали
участь
начальник
інженерно геологічної
партії
С. Д. Гордієнко,
топограф
Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:5 000; 467х290 мм, 478х300 мм

Ка їр и, с. Го рн о ста ївськ о го р - ну Хер со н ськ ої о бл.
2941. Западн ы еКа и р ы Го рност ае вс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. Пла н с ъе м к и полос ы сел ен ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 30–31, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Каїри Горностаївського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, начальник топографічного партії
І. В. Шабінський.
Світлокопія; 1:2 000; 870х300 мм

Кар ай - Ду би на , с. В ерх н ьо ро гач иц ько го р - н у Хер сон ськ о ї о бл .
2942. Кара й- Дуби на Верх не рогач и кс кого р-на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и поло с ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 19, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділ ення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. КарайДубина Верхньорогачицького рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, ст. топограф
Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 240х295 мм

Кат ер и нівка , с. В ел ик ол еп ет и ськ о го р - ну Хер со н ськ ої о бл.
2943. Е кат ер и нов ка Каховс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. П лан съ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 33, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Катеринівка Каховського (тепер Великолепетиського) рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної партії
М. Ф. Лобода, топограф Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:2 000; 740х290 мм

Кн яз е- Гр и гор івка, с. Вели ко леп ет и ськ ого р -н у Херсо нсько ї об л.
2944. Кн язь-Г ри горь ев ка Гор ност аев ско го р- на Хе рсо нс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы с еле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 28, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. КнязеГригорівка Горностаївського (тепер Великолепетиського) рну
Херсонської обл., на якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після
будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної партії
М. Ф. Лобода, топограф В. І. Воробйов.
Світлокопія; 1:2 000; 800х295 мм

Коз ац ьк е, с- щ е Б ер исла всько го р - ну Хер сон ськ ої о бл.
2945. П лан рас поло же ни я соору же ни й Казац кого г идроузла
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 66, арк. 118, 1937 р.
План входить до загальної пояснювальної записки попередньої схеми реконструкції р. Дніпро,
складеної працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект (м. Харків). З
метою використання енергетичного потенціалу р. Дніпро проектом передбачалося будівництво каскаду
Дніпровських ГЕС від м. Києва до Чорного моря. Зокрема, Низова ГЕС проектувалася у двох варіантах,
– зі створом нижче гирла р. Інгулець у 17 км вище м. Херсон і зі створом поблизу с. Козацьке
Бориславського рну. Документ є планом рну Низового гідровузла (за Козацьким варіантом). План
доповнено таблицею з основними техніко економічними показниками об’єкта.
Фото; 1:20 000; 120х160 мм

Ко ст ир ка, с. Бери сл а вськ о го р- ну Хер со нсько ї об л.
2946. П лан част и Ни ж него Д не п ра у коло н и и К лост е ндор ф 2 - й р- н н и ж не й п лот и н ы
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 703, арк. 1, 1926 р.
Карта входить до проектного завдання реконструкції р. Дніпро, яке розроблено працівниками Інституту
по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Важливою складовою проекту була
проблема організації використання енергетичних ресурсів р. Дніпро. Документ є топографічним планом
місцевості
поблизу
шведської
колонії
Клостендорф
(тепер
с. Костирка
Бериславського
рну
Херсонської обл.), де проводилися дослідження для вибору майданчику для будівництва Каховської ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:2 000; 960х700 мм

Л юб и мівка , с- щ е Ка хо всько го р- н у Хер сон ськ о ї о бл.
2947. Л юби мо вка Каховс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. П лан с ъе м к и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 35, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського

вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
відділення ВДПІ Гідроенергопроект

(м. Харків). Документ є планом смт Любимівка Каховського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф А. Р. Зміївський.
Світлокопія; 1:2 000; 550х280 мм

М ал а Л еп ет их а, с. В ели кол еп ет исько го р -н у Хер сон сько ї обл .
2948. Ма лая Ле пет иха Ве ли ко ле пет их и нс кого р - на Х ерсо нс ко й обл. П лан с ъ е мк и полос ы сел ен и я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 26, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Мала Лепетиха Великолепетиського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф В. Ф. Сігінчук.
Світлокопія; 1:2 000; 510х295 мм

М ал і Гир ли, с. Н о во вор он цо вськ о го р- ну Хер сон ськ ої о бл.
2949. Ма л ые Г и рл ы Но воворо н цовс кого р -на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 15, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Малі Гирли Нововоронцовського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівн ицтва вдсх ГЕС. У складанні
документа
брали
участь
начальник
інженерно геологічної
партії
С. Д. Гордієнко,
топограф
Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:5 000; 265х275 мм

М ил о ве, с. Б ер исла всько го р- н у Хер сон ськ о ї о бл.
2950. Ме ловое Бе ри сла вс кого р- на Хе рсо нс кой об л. С ит уац ио нна я схе ма зе мле по льзова ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 635, арк. 57, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є планом землекористування с. Милове
Бериславського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь керівник проектної
майстерні В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектор Л. А. Тимченко.
Світлокопія, кольорова туш; 1:5 000; 393х580 мм
2951. Ме ловое Бе ри сла вс кого р- на Хе рсо нс кой об л. Опо р н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 635, арк. 58, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Згідно з проектом 71 дворове господарство с. Милове
Бериславського рну Херсонської обл. через підтоплення перенесено на інші ділянки. Документ є
оглядовим планом села, на якому позначено межі затоплення, а також місце розташування нових
будівель. У складанні документа брали участь керівник проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП
Ю. І. Кошиц, архітектори А. А. Анісімов.
Світлокопія; 1:10 000; 560х775 мм
2952. Ме ловое Бе ри сла вс кого р- на Хе рсо нс кой об л. Ге не раль н ы й п лан
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 635, арк. 59, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного
будівництва
Діпросільбуд
(м. Київ).
Документ
є
генеральним
планом
с. Милове
Бериславського рну Херсонської обл., яке підлягало реконструкції через підтоплення значної частини
його
території
вдсх.
У
складанні
документа
брали
участь
керівник
проектної
майстерні
В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектори А. А. Анісімов.
Світлокопія, акварель; 1:5 000; 560х775 мм

Н и жній Р о гач и к, с. В ер хн ьоро гач иц ько го р -н у Херсон сько ї обл .
2953. Н иж н и й Рога чи к Ве рхн ерога ч ик ско го р - на Хе рсо нс кой об л. Пла н с ъе м к и по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 22, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Нижній Рогачик Верхньорогачицького рну Херсонської обл., на
якому позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У
складанні документа брали участь начальник інженерно геологічної партії С. А. Гаєвський, начальник
топографічного партії П. Н. Пільчук.
Світлокопія; 1:5 000; 543х400 мм

Н о ва Ках о вк а, м. Хер сон ськ ої о бл.
2954.

П лан п ло щадк и под посе ло к

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На загальному плані місцевості позначено територію
поблизу с. Ключове Херсонської обл., відведену до будівництва робітничого сща працівників
Каховської ГЕС Нова Каховка. План складено за матеріалами топографічних зйомок 1950 р.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 1050х672 мм
2955. П рое кт дет аль ной заст ро й к и к варт ала № 1 ст анда рт н ы м и од ноэт аж н ы м и до мам и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 7, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №1.
У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Світлокопія; 1:500; 730х573 мм
2956. Дет а ль н ы й п рое кт заст рой к и к варт ала № 6
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 9, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №6.
У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Світлокопія; 1:500; 783х495 мм
2957. Кварт а л №8. Дет а ль н ы й п рое кт заст рой к и к варт ала
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 10, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №8.
У
складанні
документа
брали
участь
ГАП
А. Д. Маторін,
ГІП
В.
С. Дейнеко,
архітектор
В. Є. Монтлевич.
Світлокопія; 1:500; 845х570 мм
2958. Кварт а л №9. Дет а ль н ы й п рое кт заст рой к и к варт ала
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 11, 1951 р.
План входить до техн. проекту сел. Нова Каховка (Херсонська обл.), розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №9.
У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Світлокопія; 1:500; 870х635 мм
2959. Заст рой ка ш коль ного ква рт ала №5
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 12, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №5.
У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Світлокопія; 1:500; 735х490 мм
2960. Дет а ль н ы й п рое кт заст рой к и к варт ала № 3 боль н и чно го город ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 8, арк. 13, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є детальним планом запроектованого кварталу №5.
У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор В. Є.Монтлевич.
Світлокопія; 1:500; 803х620 мм
2961. Нова я Кахов ка. Пла н иро вка посе л ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є генеральним планом сща Нова Каховка, на
якому позначено основні його будівлі та зелені насадження. У складанні документа брали участь ГАП
А. Д. Маторін, ГІП В. Я. Беркович.
Калька, туш; 1:5 000; 560х550 мм
2962. П лан и ров ка пос ел ка Кахов ско й Г Э С
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 2, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є генеральним планом сща Нова Каховка, на
якому позначено розміщення кварталів. У складанні документа брали участь ГАП А. Д. Маторін,
архітектор Б. О. Горелік.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1387х638 мм
2963. Нова я Кахов ка. Прое кт дет ал ьно й пла н иров к и

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 4, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є генеральним планом сща Нова Каховка, на
якому позначено основні його будівлі та зелені насадження. План доповнено таблицями балансу
території і планувальних показників. У складанні документа брали участь ГАП П. І. Русинов, керівник
АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. Я. Беркович.
Калька, туш; 1:2 000; 1446х730 мм
2964. Нова я Кахов ка. Прое кт дет ал ьно й пла н иров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 5, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща. Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є генеральним планом сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь ГАП Русинов, керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. Я. Беркович.
Калька, туш; 1:2 000; 1460х750 мм
2965. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Схе ма в ерт ика ль но й п ла ни ров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 11, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані у сщі Нова
Каховка, різновиди шляхового покриття та мережу опадової каналізації. У складанні документа брали
участь інженери В. І. Топоровський, Мухін.
Калька, туш; 1:2 000; 1420х727 мм
2966. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Схе ма в ерт ика ль но й п ла ни ров к и ул и ц
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 12, 1951 р.
План входить до техн. проекту сел. Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані у сел. Нова
Каховка, різновиди шляхового покриття та мережу опадової каналізації. У складанні документа брали
участь інженери В. І. Топоровський, Мухін.
Калька, туш; 1:2 000; 1357х570 мм
2967. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Разбиво ч н ы й че рт еж по лос зеле ного лесо насажд ен и я
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 9, арк. 27, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні запроектовані споруди на
території індустріального кварталу сща Нова Каховка (промислові підприємства, нафтобази, склади),
мережу енергопостачання, насосні ст., а також ділянки зелених насаджень, які відокремлюють
означений рн від житлових. У складанні документа брали участь інженери В. І. Топоровський, В.
С. Стряхнін.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 792х422 мм
2968. Посе ло к Новая Каховка. Ул и ца и м. Ст ал и на. Пла н ул и ц ы со схе мо й сет и нару жного ос ве ще н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 24, арк. 2, 1952 р.
План входить до розділу робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., у якому вивчається
питання енергопостачання населеного пункту. Проект складено працівниками Харківського відділення
ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громад ських споруд, інженерного обладнання і будівництва
населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані повітряну і кабельну мережу
електропостачання вул. ім. Сталіна сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь інженери
Акімов і Олімова.
Калька, туш; 1:500; 4456х300 мм
2969. Ж и ло й пос ело к Новая Кахов ка. Т расса в ы соко вольт но й л и ни и по ул. и м. Ка рла Ма рк са
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 24, арк. 5, 1952 р.
План входить до розділу робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., у якому вивчається
питання енергопостачання населеного пункту. Проект складено працівниками Харківського відділення
ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва
населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані повітряну і кабельну мережу
електропостачання вул. ім. Карла Маркса сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь
інженери Акімов і Олімова.
Калька, туш; 1:500; 3982х285 мм
2970. Ст рой ге н пла н боль н и чно го город ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 26/2, арк. 19, 1952 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На схематичному плані кварталу сща, у якому
передбачалося влаштувати комплекс лікарні позначено основні споруди, запроектовані до будівництва,
а також тимчасові допоміжні споруди. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
ГІП В. Я. Беркович, інженер Котляревський.
Калька, туш; б. м-бу; 746х550 мм

2971. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 3, боль н ич н ы й го родок. П рое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 28, арк. 4, 1952 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є планом озеленення території лікарняного
містечка сща Нова Каховка. У складанні документа б рали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор Рокитська.
Калька, туш; 1:500; 850х660 мм
2972. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховка. П ла н ве рт и кал ьно й пла н иро вк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 43, арк. 1, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані прибережного парка культури і відпочинку с ща
Нова Каховка позначено запроектовані автомобільні і пішохідні шляхи, надано вказівки щодо
особливостей шляхового покриття на території парку. У складанні документа брали участь керівник АПМ
А. Д. Маторін, ГІП В. І. Топоровський, інженер Мухін.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 7940х437 мм
2973. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховка. П рое кт п ла ни ров к и (разби воч н ы й ч ерт е ж)
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 1, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні будинки, споруди і зелені
насадження, запроектовані для прибережного парка культури і відпочинку сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О.
С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1380х830 мм
2974. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховка. Уча ст ок лод оч ной п ри ст ан и. Дет аль н ы й про ект заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 12, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні споруди малих архітектурних
форм, запроектовані для благоустрою території пристані прибережного парка культури і відпочинку
сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП
В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1045х790 мм
2975. П риб ре жн ы й па рк ку льт ур ы и от дыха. в г. Но вая Каховка. П рое кт п ла ни ров к и част и пар ка, кварт а л ы 26 – 27 (разбиво ч н ы й
черт е ж)
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 13, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні споруди малих архітектурних
форм, запроектовані для благоустрою території частини прибережного парка культури і відпочинку сща
Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1030х830 мм
2976. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия уча ст ка пр и дво рц е ку льт ур ы
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 14, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На схематичному плані позначено основні споруди і зелені
насадження, заплановані для благоустрою території майданчика палацу культури прибережного парка
культури і відпочинку сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А.
Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1356х810 мм
2977. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия уча ст ка у лодо чно й пр ист а н и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 15, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На схематичному плані позначено основні споруди і зелені
насадження, заплановані для території пристані прибережного парка культури і відпочинку сща Нова
Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1070х830 мм
2978. П риб ре жн ы й пар к кул ьт ур ы и от дыха. в г. Новая Каховк а. П рое кт озеле не н ия уча ст ка кварт а ла 26 – 27
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 44, арк. 16, 1953 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зелені насадження, заплановані для

території частини прибережного парка культури і відпочинку сща Нова Каховка. У складанні документа
брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1020х835 мм
2979. Нова я Кахов ка. Ст адио н. Дет а ль н ы й п рое кт заст рой к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 46, арк. 5, 1952 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні споруди стадіону сща Нова
Каховка Херсонської обл. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП
В. С. Дейнеко, архітектор В. Є.Монтлевич.
Калька, туш; 1:500; 1132х698 мм
2980. Нова я Кахов ка. Вод ная ст а н ци я на ост рове Казац ко м. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 46, арк. 6, 1952 р.
План входить до технікоробочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого
Харківським відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного
обладнання і будівництва населених міст Міськбудпроект. У складанні документа брали участь керівник
АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор В. Є.Монтлевич.
Калька, туш; 1:500; 1265х600 мм
2981. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ст адио н. П лан верт и каль но й пла н иров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 47, арк. 1, 1952 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані автомобільні і
пішохідні шляхи, надано вказівки щодо особливостей влаштування шляхового покриття на території
стадіону сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП В. І. Топоровський, керівник
інж. групи Д. В. Калиненко, інженер Мухін.
Калька, туш; 1:500; 1140х680 мм
2982. Нова я Кахов ка. Вод ная ст а н ци я на ост рове Казац ко м. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 48, арк. 4, 1952 р.
План входить до технікоробочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого
Харківським відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного
обладнання і будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зелені насадження,
заплановані для водної ст. на ові Козацький сща Нова Каховка. У складанні документа бра ли участь
керівник АПМ А. Д. Маторін, ГІП В. С. Дейнеко, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1235х570 мм
2983. Нова я Кахов ка. Вод ная ст а н ци я на о -в е Казац ко м. П лан верт и каль но й пла н иров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 49, арк. 4, 1952 р.
План входить до технікоробочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого
Харківським відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного
обладнання і будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані
автомобільні і пішохідні шляхи, надано вказівки щодо особливостей улаштування шляхового покриття
для території водної ст. на ові Козацький сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь
ГІП В. І. Топоровський, керівник інж. групи Д. В. Калиненко, інженер Барденштейн.
Калька, туш; 1:500; 1255х605 мм
2984. Нова я Кахов ка. Пла н иро вка р ы нка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 58, арк. 6, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На схематичному плані позначено споруди, запроектовані
на території ринку. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор П. І.
Русинов.
Калька, туш; 1:500; 740х435 мм
2985. Нова я Кахов ка. Заст ро й ка р ы н ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 58, арк. 7, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, запроектовані на території
ринку. План виконано на основі геодезичної зйомки 1951 р. У складанні документа брали участь ГІП В.
Я. Беркович, керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 620х583 мм
2986. Нова я Кахов ка. Прое кт заст ро йк и р ы нка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 58, арк. 8, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ є генеральним планом ринку сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь ГІП В. Я. Беркович, керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор
Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 955х580 мм

2987. Нова я Кахов ка. Р ы нок, у част к и х лебозавода, пожа р ного депо и пар ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 58, арк. 11, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено запроектовані до висадки дерева і
чагарники, надано вказівки щодо особливостей улаштування озеленення території ринку сща Нова
Каховка.
Калька, туш; 1:500; 832х612 мм
2988. Нова я Кахов ка. Ора нж ере я. Прое кт пла н иро вк и у част ка ора н жер ей но - пар кового хозя йст ва
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 61, арк. 39, 1953 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На документі відображено планувальні рішення щодо
організації ділянки оранжерейнопаркового господарства сща Нова Каховка. У текстовій частині
приведено основні технікоекономічні показники для окремих споруд. У складанні документа брали
участь ГІП В. Я. Беркович, керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор А. І. Нестеренко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 830х597 мм
2989. Н. Каховка. О ран же ре йно - пар ково е хозяйст во. Д ет аль н ы й п рое кт заст рой к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 62, арк. 1, 1953 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, запроектовані на території
оранжерейнопаркового господарства сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП В. Я.
Беркович, керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор А. І. Нестеренко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 812х585 мм
2990. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Пла н ве рт ика ль но й п лан и ров к и к варт ала № 1
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 78, арк. 11, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані кварталу №1 сща Нова Каховка позначено
запроектовані споруди, а також різновиди шляхового покриття. У складанні документа брали участь ГІП
В. І. Топоровський, інженер Пічугіна.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 743х488 мм
2991. Посе ло к Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия ква рт ала №1
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 79, арк. 3, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №1 сща Нова Каховк а. У складанні
документа брали участь ГІП В. І. Топоровський, старш. інженер Г. І. Остропольський, архітектор
О. С. Савченко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 815х585 мм
2992. Посе ло к Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия ква рт ала №2
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 85, арк. 6, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено місця розташування і різновиди
зелених насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №2 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор Котляревський.
Калька, туш, олівець; 1:500; 820х584 мм
2993. Ж и ло й пос ело к Кахов ско й Г Э С. Ст рой ге нп ла н к варт ала № 4
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 92, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні споруди, запроектовані для
кварталу №4 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор Котляревський.
Калька, туш, олівець; 1:500; 605х397 мм
2994. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ква рт ал № 5. Пла н в ерт ика ль но й п лан и ров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 96, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані кварталу №5 сща Нова Каховка позначено
запроектовані споруди, а також різновиди шляхового покриття. У складанні документа брали участь ГІП
В. І. Топоровський, інженери Д. В. Калиненко і Пічугіна.
Калька, туш, олівець; 1:500; 770х520 мм
2995. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и ква рт ала № 6

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 100, арк. 1, 195 1 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначе но основні споруди, запроектовані для
забудови кварталу №6 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ
А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 808х500 мм
2996. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт озеле не н ия ква рт ал а № 6
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 100, арк. 3, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №6 сща Нова Каховка. У складанні
документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 825х514 мм
2997. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 7 (с кве р). Прое кт ве рт и ка ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 105, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. Документ складається з плану вертикального планування,
на якому позначено зміни рельєфу кварталу №7, і картограми земляних робіт, яка містить інформацію
про характер і обсяги робіт, пов’язаних із цими змінами. У складанні документа брали участь ГІП
В. І. Топоровський, інженери Д. В. Калиненко і Шкловський.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 105х635 мм
2998. Нова я Ка хов ка. Прое кт пла н иров к и и озеле не н ия ква рт ала №7
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 106, арк. 5, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №7 сща Нова Каховка. У складанні
документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор Манова.
Калька, туш; 1:500; 1025х588 мм
2999. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и ква рт ала № 8
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 107, арк. 5, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані вказано основні будинки і різновиди малих
архітектурних форм, запроектовані у кварталі №8 сща Нова Каховка. У складанні документа брали
участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор В. Є.Монтлевич.
Калька, туш; 1:500; 888х562 мм
3000. Кварт а л №9. Пос ело к Каховс ко й Г Э С. Дет аль н ы й прое кт заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 121, арк. 3, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані вказано основні будинки і різновиди малих
архітектурних форм, запроектовані у кварталі №9 сща Нова Каховка. У складанні документа брали
участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко, інженерекономіст Рапопорт.
Калька, туш; 1:500; 860х655 мм
3001. Посе ло к Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия ква рт ала №9
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 122, арк. 6, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №9 сща Нова Каховка.
Калька, туш; 1:500; 870х654 мм
3002. Посе ло к Каховс ко й Г Э С, к варт ал № 10, це нт рал ьна я п ло щадь. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 135, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови центральної площі сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь
ГІП
В. І. Топоровський, інженери Д. В. Калиненко і Шкловський.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 900х705 мм
3003. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ква рт ал № 10. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и ква рт ала №10 и це нт ра ль ной п лощад и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 137, арк. 3, 1 952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено основні будинки і різновиди малих

архітектурних форм, запроектовані у кварталі №10 сща Нова Каховка. У складанні документа брали
участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 705х840 мм
3004. Нова я Кахов ка. Озеле не н ие це нт ра ль ной п ло щади, ква рт ала №10 и участ ка пар ка у двор ца культ ур ы
Ф . Р 1, к . 15, оп . 1, од. зб . 137, арк . 4, 1952 р .
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою центральній площі сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 910х715 мм
3005. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №13 ст а ндарт н ы м и до мам и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 145, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані вказано розташування типових будинків,
запроектованих у кварталі №10 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ
А. Д. Маторін, архітектори О. С. Савченко і В. Є.Монтлевич.
Калька, туш, олівець; 1:500; 753х580 мм
3006. Посе ло к Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия ква рт ала №13
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 145, арк. 3, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №13 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 805х585 мм
3007. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №14 ст а ндарт н ы м и до мам и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 151, арк. 2, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №14 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко, інженер Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 753х580 мм
3008. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт озеле не н ия ква рт ала № 14
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 151, арк. 5, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №14 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко, інженер
Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 806х587 мм
3009. Нова я Кахов ка. Прое кт пла н иров к и кварт а ла №21 и 15 (ск вер)
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 160, арк. 10, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталів №15 і 21 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А.
Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко, інженер Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 1005х672 мм
3010. Пос. Нова я Кахов ка. Прое кт озел ен ен и я к варт ала № 21 и 15 (с кве р)
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 160, арк. 12, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталів №15 і 21 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко, інженер
Єремеєва.
Калька, туш; 1:500; 767х605 мм
3011. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №16 ст а ндарт н ы м и до мам и

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 163, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №16 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 760х595 мм
3012. Посе ло к Новая Каховка. П рое кт озеле не н ия ква рт ала №16
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 163, арк. 2, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №16 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 815х585 мм
3013. Нова я Кахов ка. Прое кт дет ал ьно й заст ро йк и ква рт ала №17 ст андарт н ы м и одноэт а жн ы м и до ма м и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 168, арк. 2, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №17 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь інженер Рапопорт, архітектор
Рокитська.
Калька, туш; 1:500; 805х580 мм
3014. Нова Каховка. Ква рт ал ы № 17 и 17 а. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 168, арк. 3, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Но ва Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталів №17 і 17 а сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 827х583 мм
3015. Нова я Кахов ка. к варт ал № 17 б. Дет аль н ы й прое кт заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 170, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №17б сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь інженер Рапопорт, архітектор
Рокитська.
Калька, туш; 1:500; 820х575 мм
3016. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 17 б. П рое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 170, арк. 3, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №17б сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 852х615 мм
3017. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ква рт ал № 18. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 175, арк. 4, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, запроектовані на території
кварталу №18 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 830х500 мм
3018. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 18. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 175, арк. 10, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №18 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Кістанова.
Калька, туш; 1:500; 825х520 мм
3019. Нова я Кахов ка. Заст ро й ка ш ко ль ного участ ка. Ква рт ал № 18
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 177, арк. 1, 1953 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території

кварталу №18 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Кістанова.
Калька, туш; 1:500; 810х575 мм
3020. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 19. Озеле не н ие ш кол ьно го участ ка
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 177, арк. 2, 1953 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №19 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Кістанова.
Калька, туш; 1:500; 820х585 мм
3021. Нова я Кахов ка. Заст ро й ка ш ко ль ного участ ка. Ква рт ал № 19. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 178, арк. 1, 1953 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №19 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Пічугіна.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 790х420 мм
3022. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ж и лой ква рт ал № 20. П ла н ве рт и ка ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 181, арк. 10, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №20 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Мухін.
Калька, туш, олівець; 1:500; 1165х620 мм
3023. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Ква рт ал № 20. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 182, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладна ння і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №20 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 815х503 мм
3024. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 20. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 182, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №20 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Кістанова.
Калька, туш; 1:500; 832х610 мм
3025. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 22. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 185, арк. 16, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №22 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Пічугіна.
Калька, туш, олівець; 1:500; 849х423 мм
3026. Нова я Кахов ка. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №22
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 186, арк. 1, 1951 р.
План входить до робочого проект у сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №22 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 610х405 мм
3027. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 22. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 186, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №22 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 835х590 мм
3028. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 23. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 188, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №23 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Пічугіна.
Калька, туш, олівець; 1:500; 787х570 мм
3029. Нова я Кахов ка. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №23
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 190, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №23 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 803х585 мм
3030. Нова я Кахов ка. Прое кт озел ене н ия ква рт ала № 23
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 190, арк. 12, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №23 сща Н ова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 830х600 мм
3031. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 24. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 194, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №24 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Барденштейн.
Калька, туш, олівець; 1:500; 920х650 мм
3032. Нова я Кахов ка, к варт ал № 24. Дет ал ьн ы й п роект заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 196, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськ будпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №24 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 872х630 мм
3033. Нова я Кахов ка, к варт ал № 24. Про ект озел ен ен и я
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 196, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №24 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 846х742 мм
3034. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 25. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 203, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №25 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Пічугіна.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 940х622 мм
3035. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 25. Прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 205, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №25 сща Нова Каховка . У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 685х611 мм
3036. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 25. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 205, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту с ща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених

насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №25 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1016х635 мм
3037. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 26. Пла н ве рт ика ль ной п ла н и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 210, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №26 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Бардештейн.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 856х560 мм
3038. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 26. Прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 212, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №26 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 943х615 мм
3039. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 25. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 212, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №25 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1000х647 мм
3040. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 27. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 217, арк. 17, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, які планувалися після
забудови кварталу №27 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В. Калиненко,
інженер Шкловська.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:500; 900х592 мм
3041. Нова я Кахов ка, к варт ал № 27. Про ект заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 218, арк. 1, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №27 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 965х615 мм
3042. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 27. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 218, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №27 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 1040х647 мм
3043. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 30. Пла н ве рт ика ль ной п лан и ров ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 227, арк. 16, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання
і будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено зміни рельєфу, котрі планувалися
при забудові кварталу №30 сща Нова Каховка. У складанні документа брали участь ГІП Д. В.
Калиненко, інженер Мухін.
Калька, туш, олівець; 1:500; 830х598 мм
3044. Посе ло к Каховс ко й Г Э С, к варт ал № 30. Дет ал ьн ы й п роект заст ро й ки
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 228, арк. 6, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №30 сща Нова Каховка. У складанн і документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін,
архітектор О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 819х560 мм
3045. Нова я Кахов ка, Ква рт ал № 30. Прое кт озеле не н ия

Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 228, арк. 9, 1952 р.
План входить до робочого проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено розташування і різновиди зелених
насаджень, які передбачалося використати для благоустрою кварталу №30 сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник АПМ А. Д. Маторін, архітектор О. С. Кістанова.
Калька, туш; 1:500; 838х617 мм
3046. Лет ни й т еат р в Но вой Кахов ке. Про ект в ерт ика ль но й п ла ни ров к и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 232, арк. 3, 1952 р.
План входить до робочого проекту літнього театру у сщі Нова Каховка Херсонської обл., розробленого
працівниками Інституту архіт. споруд Академії архіт. УСРС. На плані позначено зміни рельєфу, котрі
планувалися при побудові літнього театру в сщі Нова Каховка. У складанні документа брали участь
архітектори Г. В. Зенькович, Г. П. Шорохов.
Світлокопія; 1:500; 868х534 мм
3047. Посе ло к Каховс ко й Г Э С. Прое кт заст ро йк и ква рт ала №13 ст а ндарт н ы м и до мам и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 235, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №13. У складанні документа брали участь архітектори А. Д. Маторін і О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 765х520 мм
3048. Нова я Кахов ка. Ква рт ал № 24. Дет аль н ы й прое кт заст ро йк и
Ф. Р1, к. 15, оп. 1, од. зб. 235, арк. 35, 1952 р.
План входить до техн. проекту сща Нова Каховка Херсонської обл., розробленого Харківським
відділенням ДПІ по проектуванню будинків, житлових і громадських споруд, інженерного обладнання і
будівництва населених міст Міськбудпроект. На плані позначено споруди, заплановані на території
кварталу №24. У складанні документа брали участь архітектори А. Д. Маторін і О. С. Савченко.
Калька, туш; 1:500; 810х940 мм
3049. Нова я Кахов ка. Прое кт дет ал ьно й пла н иров к и
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 358, арк. 61, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчено питання
будівництва робітничого сща ГЕС. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є генеральним планом запроектованого сща Нова Каховка. У
складанні документа брали участь керівник архітектурно планувальної групи П. В. Мозговий, ГІП
Ф. В. Лухтангов.
Світлокопія, акварель; 1:25 000; 1530х740 мм

Н о во вор он цо вка , с- щ е Херсо нсько ї об л.
3050. Ново воро нцо вка Хе рсон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 18, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом смт Нововоронцовка Херсонської обл., на якому позначено межі
територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа брали
участь начальник інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, топограф В. М. Літкевич.
Світлокопія; 1:5 000; 610х285 мм

О со к орівк а, с. Н о во во ро нц о вськ ого р -н у Херсо нсько ї об л.
3051. Осо коро вка Но воворо н цовс кого р-на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 17, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Осокорівка Нововоронцовського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа
брали
участь
начальник
інженерно геологічної
партії
С. Д. Гордієнко,
топограф
В. Ф. Сігінчук.
Світлокопія; 1:5 000; 1125х290 мм

П ер во ма ївк а, с. Верх н ьор о га чи ц ьк о го р - ну Хер со н ськ ої о бл.
3052. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт . Колхоз и м. Ст ал и на В. Рогач и кс кого р- на Х ерсо нс ко й обл. С ит уац ио н ная схе ма зе м ле пользова н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 107, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування населених пунктів після заповнення Каховського вдсх. Цю
проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і колгоспного
будівництва
Діпросільбуд
(м. Київ).
Документ
є
планом
землекористування
с. Первомаївка
Верхньорогачицького рну Херсонської обл., яке будувалося через підтоплення значної частини
території сусідніх населених пунктів Каховським вдсх. У складанні документа брали участь керівник
проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектор А. В. Герасим’юк.
Світлокопія, кольорова туш; 1:2 500; 750х580 мм
3053. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт В ерх не рогач и кс кого р - на Х ерсо нс ко й обл. О пор н ы й пла н

Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 108, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є оглядовим планом с. Первомаївка
Верхньорогачицького рну Херсонської обл., яке будувалося через підтоплення значної частини
території сусідніх населених пунктів Каховським вдсх. У складанні документа брали участь керівник
проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектор А. В. Герасим’юк.
Світлокопія; 1:5 000; 750х580 мм
3054. Нов ы й насе ле н н ы й пу н кт В ерх не рогач и кс кого р - на Х ерсо нс ко й обл. Г ен ера ль н ы й п лан
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 636, арк. 109, 1952 р.
План входить до частини техн. проекту Каховської ГЕС на р. Дніпро, у якій вивчається питання
організації архітектурного планування прибережних населених пунктів після заповнення Каховського
вдсх. Цю проблему розроблено працівниками Державного Інституту проектування сільського і
колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом с. Первомаївка
Верхньорогачицького рну Херсонської обл., яке будувалося через підтоплення значної частини
території сусідніх населених пунктів Каховським вдсх. У складанні документа брали участь керівник
проектної майстерні В. А. Кравченко, ГІП Ю. І. Кошиц, архітектори А. В. Герасим’юк, В. Г. Скляров.
Світлокопія; 1:5 000; 760х580 мм

Сергіївк а, с. В ели кол еп ети сько го р -н у Хер сон сько ї о бл .
3055. Сер геев ка Ле пет их и нс кого р-на Херсо нс ко й обл. П лан съ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 25, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Сергіївка Великолепетиського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф І. В. Кравцов.
Світлокопія; 1:2 000; 525х300 мм

Ск ад о вськ, м . Хер сон ськ о ї о бл .
3056. По чве н ная карт а орос ит е ль ного участ ка С кадовс кого о пор ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1099, арк. 1, 1934 р.
Карта входить до проекту “Проблема Великого Дніпра”, розробленого працівниками Українського
відділення Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є
картою місцевості поблизу м. Скадовськ Херсонської обл., на якій надано відомості щодо особливостей
ґрунтів цієї території. Укладач карти А. Н. Макаренко.
Калька, туш; 1:1 000; 414х715 мм

Со ф іївка , с. Ка хо всько го р- н у Хер сон ськ о ї о бл.
3057. Со фи ев ка Каховс кого р-на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 34, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Софіївка Каховського рну Херсонської обл., на якому позначено
межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні документа
брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф І. В. Кравцов.
Світлокопія; 1:2 000; 575х285 мм

У шк ал ка, с. Верх н ьор о га чи ц ьк о го р - ну Хер со н ськ ої о бл.
3058. У шка л ка Ве рх неро гач и кс кого р- на Хе рсо нс ко й обл. Пла н с ъе м к и полос ы сел ен ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 20, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Ушкалка Верхньорогачицького рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерногеологічної партії С. А. Гаєвський, ст. топограф
Д. Ф. Котов.
Світлокопія; 1:5 000; 1328х285 мм

Ф ір со вк а, с. Н о во во ро нц о вськ ого р -н у Херсо нсько ї об л.
3059. Ф ир сов ка Нововоро н цовс кого р-на Хер сон ско й обл. П ла н с ъе м ки по лос ы се ле н ия
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 16, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом с. Фірсовка Нововоронцовського рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа
брали
участь
начальник
інженерно геологічної
партії
С. Д. Гордієнко,
топограф
Д. С. Філіпов.
Світлокопія; 1:5 000; 208х290 мм

Херсон , м.
3060. Уст ье р. Дне п ра с подходн ы м к г. Х ерсо ну мор ск и м и ре ч н ы м 24 -х фут ов ы м ка на лом
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 587, арк. 1, б. р.
План входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, складеного працівниками Українського
відділення Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків). Документ є
копією плану гирла р. Дніпро поблизу м. Херсон, розробленого у 1908 р. за матеріалами Міністерства
шляхів сполучення 1895–1903 рр.
Калька, туш, акварель; 1:50 000; 920х590 мм
3061. Карт а рас поло же н ия буров ых ск важ и н
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 699, арк. 1, 1930 р.
Карта входить до матеріалів проекту “Проблема Великого Дніпра”, яке складеного працівниками
Українського відділення Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд Укргідровод (м. Харків).
Документ є схематичною картою рну порту м. Херсон.
Калька, туш; 1:5 000; 1000х740 мм

Чер во ни й М а як, с- щ е Б ер исла всько го р - ну Хер сон ськ ої о бл.
3062. Сухоял ы нс кое в- ще на р. Сухи е Я л ы (бассе й н р. Вол чь я)
Ф. Р3, к. 1155, оп. 8, од. зб. 22, арк. 68, 1941 р.
План входить до схеми зарегулювання поверхневого стоку басейну р. Вовча для проектного завдання
ген. схеми водопостачання і каналізації Донбасу та Криворіжжя. Проект розроблено працівниками
Харківського відділення Всесоюзного тресту Гідроенергопроект. Документ складається з плану,
профілів греблі і водостоку Сухоялинського вдсх на р. Сухі Яли, розташованого поблизу сща Червоний
Маяк Бериславського рну Херсонської обл. У складанні документа брали участь керівник ген. схеми
В. Л. Булах, інженер Артюхович.
Світлокопія, олівець; 1:25 000; 810х580 мм

Ш евченк о, с. Верх н ьор о га чи ц ьк о го р - ну Хер со н ськ ої о бл.
3063. Ш ев че н ко Верх не рогач и кс кого р-на Хер сонс ко й обл. П лан съ е мк и полос ы се ле ни я
Ф. Р3, к. 14, оп. 1, т. 1, од. зб. 188, арк. 23, 1952 р.
Карта входить до техн. звіту про роботи з визначення зони вдсх Каховської ГЕС на р. Дніпро,
проведені для техн. проекту ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ є планом С. Шевченко Верхньорогачицького рну Херсонської обл., на якому
позначено межі територій, які потрапили до зони затоплення після будівництва вдсх ГЕС. У складанні
документа брали участь начальник інженерно геологічної партії М. Ф. Лобода, топограф Н. Г. Богачов.
Світлокопія; 1:2 000; 700х400 мм

ЧАСТИНА 6
КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТЕРИТОРІЇ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО Р-НУ
Ц ен тр ал ьн о укр а їн ськ ий еко н ом іч ни й р-н
3064. Схе мат и чес кая обзор ная карт а мест оро жде ни й ст роит е ль н ых мат ер иа лов
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1044, арк. 25, 1956 р.
Карта входить до пояснювальної записки для вивчення будівельних матеріалів для техн. проекту
Кременчуцької
ГЕС
на р.
Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). Карту складено для визначення запасів природних будівельних
матеріалів поблизу ГЕС. На карті позначено 11 родовищ граніту і 6 граніто гнейсів, зокрема,
Цибульниківське і Новогеоргіївське родовища у Кіровоградській обл., Чернече та Стецівське у
Черкаській обл., які опинилися у зоні затоплення після будівництва ГЕС.
Фото; б. м-бу; 217х140 мм
3065. Карт осхе ма р- на де йст в ия Кре м ен чуг ско й Г Э С
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1402, арк. 6, 1956 р.
Карта входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеної працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено наявні в середині 1950 х роках і
запроектовані
ГЕС,
підст.
різної
напруги
і
лінії
електромереж,
розташовані
вздовж
течій р. Дніпро, р. Дон, р. Сіверський Донець і р. Дністер.
Фото; б. м-бу; 220х100 мм
3066. П лан Кр е ме нчуг ско го вдхр с разм е ще ни е м от водя ще й сет и и глуб ин
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1451, арк. 44, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, у якому вивчено питання
організації протималярійних заходів. Проект розроблено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Кременчуцького
вдсх
(Кіровоградська,
Полтавська,
Черкаська обл.) надано відомості щодо різниці глибини, висоти хвиль на різних ділянках водоймища.
На плані позначено запроектовані дамби для захисту територій від затоплення.
Фото, кольорова туш, акварель; 1:25 000; 825х535 мм
3067. Схе мат и чес кая о полз невая ка рт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 564, арк. 1 –13, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання Канівської ГЕС на р. Дніпро, у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Карту складено у проблемній лабораторії інж. геології Одеського державного університету. На карті
Київської і Черкаської обл. надано відомості щодо вірогідності зсувів берегової смуги Канівського
вдсх. У складанні документа брали участь керівник теми проф. Л. Б. Розовський, наук. співроб.
Г. І. Іванов, А. Г. Калінін.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 1360х430 мм, 1390х425 мм, 1175х295 мм, 1185х295 мм, 1130х300 мм, 1120х305 мм,
1330х590 мм, 1230х590 мм, 1310х590 мм, 1000х600 мм, 1765х300 мм, 1720х300 мм, 840х335 мм
3068. Карт а бассе й на р. Тет ер ев ( пр ит ок р. Дн еп ра)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 8, арк. 64, 1933 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро,
присвяченої транспортній схемі Великого Дніпра і Верхнього Дніпра. Проект складено працівниками
Інституту з проектування гідротехнічн их споруд Укргідровод (м. Харків). Одним з питань проекту була
розробка магістрального водного шляху Дніпро – Південний Буг через р. Тетерів і використання водних
ресурсів з транспортноенергетичною метою. Фахівцями розглядалося два варіанти проекту: по р.
Тетерів уверх за течією до впадіння р. Гнилоп’ять з переходом через перевал по р. Постолова до р.
Південний Буг (364 км) і по р. Тетерів до витоку з переходом через перевал по р. Снивода до р.
Південний Буг (372 км). Обрано перший варіант. Документ є схематичною картою басейну р. Тетерів.
Фото; б. м-бу; 108х150 мм
3069. Сан ит ар ное сост оя н ие бассе й на р. Тет е рев
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 74 а, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками від. інж. геодезії Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Тетерів промисловими
стоками зі вказівками щодо хімічного складу цих стоків.
Світлокопія; б. м-бу; 400х332 мм
3070. Сан ит ар ное сост оя н ие Дес н ы. На ру ше ни е г иг ие н иче ск их нор мат ивов
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 27, арк. 30, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука

(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Десна промисловими стоками зі
вказівками щодо характеру цих забруднень (бактеріологічні забруднення, неорганічні речовини).
Світлокопія, туш, г уаш; б. м-бу; 590х640 мм
3071. Сан ит ар ное сост оя н ие Дес н ы (1958 – 1961 гг.). Нару ше н ие г иг ие н и чес ких но р мат иво в
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 28, арк. 79 а, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На карті позначено місця забруднення басейну р. Десна промисловими стоками зі
вказівками щодо хімічного складу цих стоків у 1958–1961 рр.
Світлокопія; б. м-бу; 487х356 мм
3072. Сан ит ар ное сост оя н ие водое мов по Ки евс ко му сов нархозу
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 30, арк. 166, 1963 р.
Карта входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР,
присвяченої вивченню сан. стану водних ресурсів Київського раднаргоспу. Це питання розроблялося
працівниками УНДІ комунальної гігієни (м. Київ). На карті позначено місця забруднення водоймищ
Київського раднаргоспу (Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська обл.) промисловими стоками
підприємств різних галузей промисловості. У складанні документа брали участь канд. мед. наук
Н. Н. Квітницька, наук. співроб. Е. В. Катцевич, Н. І. Гуревич.
Світлокопія, г уаш, туш; б. м-бу; 620х590 мм
3073. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. Т яс м ин
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 13, 1964 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, у якому вивчено питання осушуванню заболочених земель. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На
схемі зображено Тясмінську меліоративну систему, розташовану в заплаві р. Тясмін, у межах
Черкаської і Кіровоградської обл.
Типог рафський друк; б. м-бу; 390х293 мм
3074. Схе ма на роднохозя йст ве н ного ис пользова н ия н иж нед не про вс ких пес ков
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 26, арк. 56, 1965 р.
Схематична карта входить до ТЕД комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР.
Схему розроблено працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті прибережні території р. Дніпро і Дніпровського лиману від
Нової Каховки до хут. Покровського розподілено за господарським використанням із зазначенням
власника
станом
на
1965 р.
Карту
доповнено
таблицею
техніко економічних
показників
водномеліоративних заходів.
Типог рафський друк; б. м-бу; 710х293 мм
3075. Схе ма осуш ен ия по й м ы р. П ере вод
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 29, арк. 22, 1965 р.
Схематична карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів
УРСР, присвяченого осушенню заболочених земель країни. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На схемі
зображено меліоративну систему в гирлі р. Перевід, на території Чернігівської, Київської і
Полтавської обл. Завдяки будівництву цієї системи стало можливим осушення 7,7 тис. га заболочених
земель.
Типог рафський друк; б. м-бу; 398х293 мм
3076. Карт а бассе й на р. Тет ер ев
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 2, арк. 14, 1940 р.
Карта входить до пояснювальної записки скорченого проектного завдання Житомирської ГЕС на р.
Тетерів, складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроек т (м.
Харків). На карті позначено водомірні пости і метеост., призначені для спостережень за водним
режимом р. Тетерів з притоками (територія Житомирської і Київської обл.) наприкінці 1930х роках.
Фото; 1:500 000; 140х121 мм
3077. Схе ма ко м пл ек сно го ис по льзова ни я вод н ых ре сурсов р- на р. Тет ер ев
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 4, арк. 21, 1951 р.
Схематична карта входить до загальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта є
ілюстрацією до складеної у 1947 р. Українською конторою “Укргідромелпроект” схеми використання
водних ресурсів р. Тетерів Житомирська, Київська обл.). Згідно зі схемою на цій річці планувалося
побудувати 68 гідроелектростанцій загальною потужністю 13,5 тис. кВт (найкрупніша з них –
Житомирська
ГЕС);
проектувальниками
передбачалися
заходи
щодо
поліпшення
умов
річкового
судноплавства і лісосплаву.
Фото; 1:200 000; 230х170 мм
3078. Газопро вод Да шава – Киї в – Б ря нс ьк – Мос ква. П ла ни т раси
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 82, арк. 6 –25, 1949 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками
Українського відділення Державного союзного Інституту по проектуванню підприємств промислового
рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ складається з 20 послідовних планів

траси газопроводу від с. Новики Козелецького рну Чернігівської обл. до м. Городище Черкаської обл.
На планах надано відомості щодо землекористування прилеглих до траси територій.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 725х285 мм, 1190х287 мм, 1135х285 мм, 1190х287 мм, 990х290 мм, 1320х290 мм, 936х288 мм, 1290х290
мм, 1190х287 мм, 1169х290 мм, 1155х290 мм, 1204х290 мм, 1030х292 мм, 1184х290 мм, 1084х290 мм, 1176х292 мм, 1190х290 мм,
1020х292 мм, 1106х290 мм, 1317х288 мм
3079. Газопро вод Да шава – Ки ев. Г ид рогра ф и чес кая схе ма на участ ке от К ие ва до Бе рди че ва
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5141, арк. 1, 1946 р.
Схематична карта входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного
працівниками Українського відділення Державного союзного Інституту по проектуванню підприємств
промислового рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є гідрологічною картою
місцевості від м. Бердичів Житомирської обл. до м. Київ.
Калька, туш; 1:200 000; 784х578 мм
3080. Газопро вод Да шава – Ки ев. Г ид рогра ф и чес кая схе ма на участ ке от Берд и чева до К и ри лов к и
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5141, арк. 2, 1946 р.
Схематична карта входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного
працівниками Українського відділення Державного союзного Інституту по проектуванню підприємств
промислового рідкого палива і газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є гідрологічною картою
місцевості від м. Бердичів Житомирської обл. до с. Кирилівка (тепер с. Шевченкове) Звенигородського
рну Черкаської обл.
Калька, туш; 1:200 000; 780х592 мм

Жи то м ир ськ а об л.
3081. Схе ма рас поло же ни я вдсх д ля водо набже н ия го родов Ж ит о м ир ско й обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 55, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження т рас водогону, запроектованого для
водопостачання Житомирської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 400х288 мм
3082. Ж ит о м ир ска я обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 136, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, присвяченого вивченню водогосподарського балансу і охороні водних
ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних рнів. Звіт складено
працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР
(м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР. Документ є
гідрографічною картою Житомирської обл., яка входила до Південно Західного економічного рну. У
складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук. співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко, Л. Д. Михальська, Н. Н. Радзиєвська, А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 244х295 мм
3083. Пет рогра фо -т е кт он и чес кая карт а Ж ит о м ир ско й обл.
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 11, арк. 15, 1951 р.
Карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
присвяченого вивченню інженерно геологічних умов рну будівництва. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Карта знайомить із тектонікою і
петрографією Житомирської обл. Документ є викопіюванням з карти Українського кристалічного масиву,
яку склали В. І. Лучицький, М. П. Семененко, Л. Г. Ткачук.
Світлокопія; 1:1 000 000; 190х288 мм
3084. Сист е ма маг ист раль н ых газопроводов Яма л – Запад. Л и не йна я част ь га зоп ровода. С ит уац ион н ы й пла н т расс ы по
Ж ит о м ир ско й обл. к м 3388,1 – к м 3586,1
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 1, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу у Житомирській обл. У складанні
документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер М. В. Кумінська.
Калька, туш; 1:100 000; 2475х305 мм

Кар ти р- нів Ж ит о ми рсько ї об л.
Є міл ьч ин ськ ий р - н Жи то м ир ськ о ї о бл.
Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Я мал – Запад. Л и не й ная част ь газопро вода. П лан т расс ы газопровода по
Е м иль ч и нс ко му р- ну Ж ит ом и рс кой об л.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 8–10, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним
планом
місцевості,
якою
прямує
траса
газопроводу
в
Ємільчинському
рні
Житомирської обл. У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер
М. В. Кумінська.
Калька, туш; 1:10 000; 1980х300 мм, 1822х300 мм, 1540х295 мм
3086. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Яма л – Запад. Мат ер иал ы дл я от вода земе ль по Е ми ль ч ин ско му р - ну
Ж ит о м ир ско й обл. Сов ме ще н н ы й пла н л и не й н ых соору же ни й
3085.

Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 17 –21, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним
планом
місцевості,
якою
прямує
траса
газопроводу
в
Ємільчинському
рні
Житомирської обл. На плані позначено межі постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту)
відведення території. У складанні документа брали участь інженери Лісовець, Ковганич, Трошин,
В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1300х290 мм, 1265х293 мм, 1278х297 мм, 1280х293 мм, 1260х300 мм

Жи то м ир ськ ий р- н Ж ито м ир ськ о ї о бл.
3087. Карт а р- на Ж ит о ми рс ко й Г Э С
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 2, арк. 9, 1940 р.
Карта входить до пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюз ного тресту Гідроелектропроект (м. Харків).
На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено місцевість (на 1 км вище м. Житомир), де
проектувалося побудувати Житомирську ГЕС. У складанні документа брав участь ГІП В. К. Сенкевич.
Фото, акварель; 1:200 000; 127х120 мм
3088. Геолог и чес кая карт а бье фа Ж ит о м и рс кой Г ЭС на р. Тет е рев
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 2, арк. 12, 1940 р.
Карта входить до пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є геологічною картою Житомирського рну Житомирської обл., у якому планувалося будівництво
ГЕС. Документ розроблено за матеріалами вишукувань тресту Гідроелектропроект 1935 р.
Фото, акварель, кольорова туш; 1:126 000; 226х146 мм
3089. Ген п ла н узла сооруж ен и й Ж ит о м ирс ко й Г Э С
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 3 а, арк. 9, 1940 р.
План входить до ілюстративних матеріалів проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
складеного працівниками Українського відділення Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків).
На плані позначено основні споруди Житомирської ГЕС. У складанні документа брав участь ГІП В. К.
Сенкевич.
Світлокопія; 1:500; 547х643 мм
3090. Обзор ная карт а р- на ст роит е льст ва Ж ит о м и рско й Г ЭС
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 11, арк. 6, 1951 р.
Карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
присвяченого вивченню інженерно геологічних умов рну будівництва. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Житомирського
рну
Житомирської обл. позначено основні населені пункти, залізниці і автодороги, розташовані в рні
будівництва Житомирської ГЕС.
Світлокопія; 1:1 000 000; 190х288 мм
3091. Схе мат и чес кая г еолог и чес кая карт а р- на вдх р Ж ит о ми рс ко й Г Э С
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 12, арк. 4, 1951 р.
Карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
у якому вивчено інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологічною картою рну
вузла споруд запроектованої ГЕС у Житомирському рні Житомирської обл. У складанні документа брав
участь старш. інженергідролог О. Демідов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:126 000; 490х290 мм
3092. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Схе мат и чес кая ка рт а в ыяв ле н н ых и разведа н н ых мест оро жде ни й ст роит е ль н ых мат ер иа лов
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 12, арк. 19, 1951 р.
Схематична карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС
на р. Тетерів, у якому вивчено інженерно геологічні умови рну будівництва. Документ складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Житомирського
рну Житомирської обл. позначено родовища будівельних матеріалів (каміння, піску і глини), на яких
проводилися розвідування щодо придатності їх сировини до використання для будівництва Житомирської
ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:126 000; 423х287мм
3093. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Пла н ко нт ура вдхр и схе ма в ы пол не н н ых г еолог и чес к их работ
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 38, арк. 8, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, у якому вивчено інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Житомирського рну Житомирської обл. позначено контури вдсх
запроектованої ГЕС на р. Тетерів.
Світлокопія; 1:25 000; 1145х416 мм
3094. Ж ит о м ир ска я Г Э С . Гео лого -гео мор фо лог и чес кая карт а вдх р

Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 38, арк. 9, 1955 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, у якому вивчено
інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геоморфологічною картою території вдсх ГЕС
на р. Тетерів у Житомирському рні Житомирської обл.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 1150х420 мм
3095. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Схе мат и чес кая ка рт а в ыяв ле н н ых и разведа н н ых мест оро жде ни й ст роит е ль н ых мат ер иа лов
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 38, арк. 51, 1954 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, у якому вивчено
інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками Українського відділення
ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено
родовища будівельних матеріалів (каміння, піску і глини), на яких проводилися розвідування щодо
придатності їх сировини до використання для будівництва Житомирської ГЕС.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:25 000; 570х405 мм
3096. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Пла н ко нт ура в -ща
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 61, арк. 123, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, у якому вивчено питання щодо
упорядкування вдсх. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). На плані Житомирського рну Житомирської обл. позначено контури вдсх ГЕС на р.
Тетерів. У складанні документа брав участь старш. інженер гідролог О. Демідов керівник інж. групи
А. І. Кечкер, старш. інженер Л. П. Кублицький, інженер Б. П. Волосков.
Світлокопія, чорнило; 1:25 000; 1146х420 мм
3097. Обзор ная карт а р- на ст роит е льст ва Ж ит о м и рско й Г ЭС
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 62, арк. 1, 1954 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, у якому вивчено питання щодо
упорядкування вдсх. Документ складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроек т
(м. Харків). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено основні населені пункти,
залізниці і автодороги, розташовані в рні будівництва Житомирської ГЕС.
Світлокопія, туш; 1:750 000; 220х287 мм
3098. П лан и ров ка нас еле н н ых пун кт ов в зо не вдсх Ж ит о м и рс кой Г ЭС. Схе ма расс еле н ия
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 102, 1954 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого
переплануванню сільських населених пунктів через підтоплення їх територій в дсх ГЕС. Документ
складено працівниками Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва
Діпросільбуд (м. Київ). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено призначені для
нової забудови території населених пунктів, розташовані поблизу Житомирської ГЕС.
Світлокопія, г уаш; 1:100 000; 585х750 мм
3099. Колхоз и м. Ки рова Ж ит о м ир ско го р - на Ж ит ом и рс кой об л. Схе ма зе м ле пользова н ия
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 103, 1954 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого
переплануванню сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ
складено працівниками Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва
Діпросільбуд (м. Київ). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено ділянки, відведені
для переселення населення із зони затоплення вдсх Житомирської ГЕС у межах територій, що належали
колгоспу ім. С. М. Кірова. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О.
Євдокимова.
Світлокопія; 1:10 000; 725х790 мм
3100. Колхоз “Па м ят ь Л ен и на” Ж ит о ми рс кого р -на Ж ит о м ир ско й обл. Схе ма зе мле по льзова ни я
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 110, 1954 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирськ ої ГЕС на р. Тетерів, присвяченого
переплануванню сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ
складено працівниками Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва
Діпросільбуд (м. Київ). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено ділянки, відведені
для переселення населення із зони затоплення вдсх Житомирської ГЕС у межах територій, що належали
колгоспу “Пам’ять Леніна”. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О.
Євдокимова.
Світлокопія; 1:10 000; 620х868 мм
3101. Колхоз “Радян сь ки й ш лях” Ж ит о м ирс кого р -на Ж ит о м и рс кой об л. Схе ма зе мл епо льзова ни я
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 113, 1954 р.
Схематична карта входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого
переплануванню сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ
складено працівниками Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва
Діпросільбуд (м. Київ). На карті Житомирського рну Житомирської обл. позначено ділянки, відведені
для переселення населення із зони затоплення вдсх Житомирської ГЕС у межах територій, що належали
колгоспу “Радянський шлях”. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О.
Євдокимова.
Світлокопія; 1:10 000; 550х810 мм
3102. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Пла н ко нт ура водохран и ли ща

Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 68, арк. 45, 1958 р.
План входить до проектного завдання упорядкування вдсх на р. Тетерів, складеного в рамках техн.
проекту Житомирської ГЕС працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані Житомирського рну Житомирської обл. позначено контури вдсх, а також вірогідні зони
підтоплення, на яких рекомендовано обмежити будівництво. У складанні документа брали участь
начальник сектору вдсх П. Ф. Чуйко, голов. спеціаліст Г. Я. Хайт.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1160х430 мм

Кор о ст ен ськи й р -н Ж ит о мир сько ї обл .
Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Л ин ей ная част ь газоп ровода. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и
Корост е нс кого р- на Ж ит о м ирс ко й обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 5 –7, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним
планом
місцевості,
якою
прямує
траса
газопроводу
у
Коростенському
рні
Житомирської обл. У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер
М. В. Кумінська.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:10 000; 1545х445 мм, 2610х450 мм, 2020х440 мм
3104. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Мат ер иа л ы для от вода земе ль по Корост е нс ко му р -ну Ж ит ом и рс кой об л.
Сов ме ще н н ы й п ла н л и не йн ых сооруж ен и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 12–16, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним
планом
місцевості,
якою
прямує
траса
газопроводу
в
Коростенському
рні
Житомирської обл., на якому позначено межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва
об’єкту) відведення території. У складанні документа брали участь інженери Лісовець, Ковганич,
Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1050х290 мм, 1275х295 мм, 1280х293 мм, 1510х290 мм, 1075х290 мм
3103.

Н о во гр а д- Во ли нськи й р -н Жит о ми рсько ї об л.
Сист е ма маг ист раль н ых газопро водов Я мал – Запад. Ли не й ная част ь газопро вода. П ла н т расс ы газопро вода по Новог радВол ы нс ко му р-ну Ж ит о м ир ско й обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 11 –13, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в НовоградВолинському рні
Житомирської обл. У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженери
М. В. Кумінська, А. І. Бичков.
Калька, туш; 1:25 000; 1245х295 мм, 1760х300 мм, 2083х295 мм
3106. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зе мел ь по Ново град - Вол ы нс ко му р- ну
Ж ит о м ир ско й обл. Сов ме ще н н ы й пла н л и не й н ых соору же ни й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 22–24, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в НовоградВолинському рні
Житомирської обл., на якому позначено межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва
об’єкту) відведення території. У складанні документа брали участь інженери Лісовець, Ковганич,
Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1200х430 мм, 1272х283 мм, 1519х290 мм
3105.

О вр у цьк ий р-н Жи то м ир ськ ої о бл.
Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Л ин ей ная част ь газоп ровода. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и
Ов ру чс кого р- на Ж ит о ми рс ко й обл. к м 36 88,1 – км 3420,7
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 2, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в Овруцькому рні Житомирської обл.
У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер М. В. Кумінська.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1820х305 мм
3108. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Л ин ей ная част ь газоп ровода. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и
Ов ру чс кого р- на Ж ит о ми рс ко й обл. к м 3420,7 – км 3439,2”
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 3, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в Овруцькому рні Житомирської обл.
У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер М. В. Кумінська.
Калька, туш; 1:10 000; 2280х440 мм
3109. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Л ин ей ная част ь газоп ровода. П лан т расс ы газоп ровода по т ерр ит ор и и
Ов ру чс кого р- на Ж ит о ми рс ко й обл. к м 3439,2 – км 3457,8
3107.

Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/1, од. зб. 7, арк. 4, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в Овруцькому рні Житомирської обл.
У складанні документа брали участь начальник експедиції І. В. Яровенко, інженер М. В. Кумінська.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:25 000; 1100х300 мм
3110. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопро водов Я мал – Запад. Мат ер иа л ы для от вода зе мел ь по О вру чс кому р - ну Ж ит ом и рс кой об л.
Сов ме ще н н ы й п ла н л и не йн ых сооруж ен и й
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 3121, арк. 5–11, 1987 р.
План входить до ТЕО будівництва магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
топографічним планом місцевості, якою прямує траса газопроводу в Овруцькому рні Жито мирської обл.,
на якому позначено межі смуги постійного і тимчасового (на час будівництва об’єкту) відведення
території. У складанні документа брали участь інженери Лісовець, Ковганич, Трошин, В. Кузьменко.
Світлокопія на кальці; 1:10 000; 1320х290 мм, 1290х290 мм, 1326х285 мм, 1278х290 мм, 1505х285 мм, 1285х295 мм, 1290х295 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Ж ит о ми рсько ї об л.
Берд ич ів, м . Жи то м ир ськ ої о бл.
Газопро вод Да шава – Ки ев. Авар и йно - ре мо нт н ы й пу нкт в г. Берд ич еве. Сит уа цио н н ы й пла н водопровод н ых, кана л изац ион ы х
и т еп лов ых сооруже н и й и сет е й
Ф. Р84, к. 197, оп. 21, од. зб. 5011, арк. 1, 1950 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого
палива і газу Гіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом аварійноремонтного пункту
газопроводу у м. Бердичів Житомирської обл.
Калька, туш; 1:5 000; 715х500 мм
3111.

Бо нд ар івк а, с. Кор ост ен ськ о го р- ну Ж ит о ми рсько ї об л.
3112. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ле ні на, с. Бо ндарі вка Корост е нсь кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 83, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. В. І. Леніна у с. Бондарівка Коростенського рну Житомирської обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 770х590 мм

Ва ськ о вичи , с. Ко ро ст енсько го р -н у Ж ит ом ир ськ о ї о бл .
3113. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. ХV П па рт з’ї зду с. Вась ков и чи Корост е нс ько го р- ну Ж ит ом и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 74, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будів ництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. ХVП партз’їзду в с. Васьковичі Коростенського рну Житомирської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
голов.
спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 770х590 мм

В ели ка Фо сн я, с. О вр уц ько го р -н у Жи то м ир ськ ої о бл.
3114. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ле ні на с. Ве л ика Фос н я Овру ць кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл. УРС Р
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 46, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. В. І. Леніна у с. Велика Фосня Овруцького рну Житомирської обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 760х590 мм

В ели ка Ч ер н ігівка, с. О вру цьк ого р-н у Ж ит о мир сько ї обл .
3115. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ Ле ні нсь к и м шл яхо м” с. В ел и ка Че р ні гі вка Ов руць кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 47, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування
колгоспу
“Ленінським
шляхом”
у
с. Велика
Чернігівка
Овруцького
рну
Житомирської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 590х750 мм

В ели ки й М ол о дьк ів, с. Но во гр ад -В ол ин ськ о го р- ну Жит о ми рсько ї об л.
3116. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Пет ров сь кого с. Вел и к ий Мо лодь кі в Но воград - Во ли нс ько го р- ну Ж ит ом и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 152, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Г. І. Петровського у с. Великий Молодьків НовоградВолинського рну
Житомирської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 800х580 мм

Гор щ ик, с. Кор о ст ен сько го р -н у Жи то м ир ськ ої о бл.
3117. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ш ев че нка с. Гор щ и к Ко рост ен сь кого р- ну Ж ит о м ирсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 82, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Т. Г. Шевченка у с. Горщик Коростенського рну Житомирської обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 760х590 мм

Д а ви дк и, с. Коро стен ськ о го р- ну Ж ит о ми рсько ї об л.
3118. П лан зе м ле кор ист у ва н ня кол госпу “ П равда” с. Дав ид ки Корост е нс ько го р- ну Ж ит о ми рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 79, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “Правда” у с. Давидки Коростенського рну Житомирської обл. У складанні
документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і
Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 770х600 мм

Жи то м ир, м. Жи то м ир ськ о ї о бл.
3119. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Гео лого -л ит олог и чес кая карт а у част ка узла соо руже н ий и н иж не й част и в - ща
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 12, арк. 5, 1951 р.
Карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
у якому вивчено інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є геологолітологічною картою
рну вузла споруд запроектованої ГЕС поблизу м. Житомир Житомирської обл. У складанні документа
брав участь старш. інженергідролог О. Демідов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 833х576 мм
3120. Ж ит о м ир ска я Г Э С. Г идрог еолог и чес кая карт а узла соору же н ий и н иж не й част и водохра н ил и ща
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 12, арк. 6, 1951 р.
Карта входить до розділу пояснювальної записки проектного завдання Житомирської ГЕС на р. Тетерів,
у якому вивчено інженерногеологічні умови рну будівництва. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є гідрогеологічною картою рну
вузла споруд запроектованої ГЕС поблизу м. Житомир Житомирської обл. У складанні документа брав
участь старш. інженергідролог О. Демідов.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 836х572 мм
3121. Ж ит о м ир ска я Г Э С на р. Т ет ере в. Г идроузе л. Ге н пла н
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 52, арк. 1, 1956 р.
План входить до техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів. Документ складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено основні споруди ГЕС
на р. Тетерів поблизу м. Житомир. У складанні документа брав участь ГІП О. М. Вераксич.
Світлокопія; 1:500; 1106х520 мм

Жо ло бн е, с. Н о во гра д- Во ли нсько го р -н у Ж ито м ир ськ о ї о бл.
3122. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Кар ла Мар кса с. Ж олоб не Ново град - Вол и нсь кого р-ну Ж ит о м ир сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 154, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Карла Маркса с. Жолобне НовоградВолинського рну Житомирської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
голов.
спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 750х590 мм

Кор о ст ен ь, м. Ж ит о мир сько ї о бл .
Маг ист раль н ы й газопро вод Торжо к – До л ина. Газоп ровод -от вод к г. Коро ст е нь. Газорас пред ел ит е ль ная ст анц и я.
Сит уа цио н н ы й п ла н. Гор изо нт аль ная и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/2, од. зб. 2154, арк. 1, 1987 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
ситуаційним планом газорозподільної ст. поблизу м. Коростень Житомирської обл., який доповнено
схематичними планами горизонтального і вертикального планування. У скла данні документа брали участь
ГІП А. Г. Руденко, інженери Чечельницький, Глінкин, Юшкевич.
Світлокопія на кальці; 1:1000; 1250х580 мм
3124. Маг ист раль н ы й газо провод Тор жо к – До л ина. Ко мп рес сор ная ст а нц и я №27 Корост е нс кая. Г ен п лан
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4211, арк. 4, 1990 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
генеральним планом газорозподільної ст. п облизу м. Коростень Житомирської обл. У складанні
документа брали участь ГІП Грібов, інженери Гребельник, Лозіна, Балахацька.
Світлокопія на кальці, кольорові олівці; 1:500; 1515х415 мм
3123.

Кор от и ща , с. Н о во гра д- Во ли н ськ ого р-н у Ж ит о мир сько ї обл .
3125. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Мая ковсь кого с. Корот ища Но воград - Вол и нсь кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 155, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування
колгоспу
ім. В. В. Маяковського
у
с. Коротища
НовоградВолинського
рну
Житомирської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 650х580 мм

Кул іш и, с. Є м іл ьч ин сько го р -н у Жи то м ир ськ ої о бл.
3126. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ш ев че нка с. Кулі ш и Є мі ль ч ин сь кого р- ну Ж ит о м ирс ької обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 117, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. – розділу ТЕО будівництва нової
системи магістральних газопроводів. Проект розроблений працівниками Українського філ. ВНДПІ з
транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ ( м. Київ). Документ є планом землекористування колгоспу
ім. Т. Г. Шевченка у с. Куліши Ємільчинського рну Житомирської обл. У складанні документа брали
участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери
В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 750х590 мм

М ай стр ів, с. Н о во гра д- В оли н ськ о го р- ну Ж ит о ми рсько ї об л.
3127. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ват ут і на с. Май ст рі в Новог рад -Во ли нс ько го р- ну Ж ит о ми рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 147, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування
колгоспу
ім. М. Ф. Ватутіна
у
с. Майстрів
НовоградВолинського
рну
Житомирської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 590х730 мм

М ал а Ц віл я, с. Н о во гра д- Во ли нсько го р -н у Ж ит ом ир ськ о ї о бл .
3128. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ш ев че нка с. Ма ла Цві ля Но воград - Вол и нсь ко го р- ну Ж ит ом и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 144, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування с. Мала Цвіля НовоградВолинського рну Житомирської обл., територія якого
належала колгоспу ім. Т. Г. Шевченка. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко
і
Л. П. Шаповал,
інженери
В. Б. Сєрий,
В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 590х770 мм

Н о во гр а д- Во ли нськи й, м . Жи то м ир ськ ої о бл.
3129.

Маг ист раль н ы й газ о провод Тор жо к – До л ина. Ко мп рес сор ная ст а нц и я КС -28 Ново град - Вол ы нс кая. Ге н пла н

Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4213, арк. 3–4, 1990 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
генеральним планом компресорної ст. у м. НовоградВолинськ Житомирської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Грібов, інженери Гребельник, Зварич, Рябоконь.
Світлокопія; 1:500; 1505х600 мм, 1200х500 мм
3130. Сист е ма маг ист ра ль н ых газопроводов Я ма л – Запад. Газопровод -от вод к г. Но воград - Во л ын ск и й Ж ит ом и рс кой об л.
Газорасп реде л ит ель на я ст ан ц ия. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4438, арк. 3, 1990 р.
План входить до робочої документації проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого
працівниками Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ
є ситуаційним планом газорозподільної ст. у м. НовоградВолинський Житомирської обл. У складанні
документа брали участь ГІП А. Г. Руденко, Чечельницький, Бабич, Юшкевич.
Світлокопія; 1:500; 1170х570 мм
3131. Сист е ма ма ги ст рал ьн ы х газоп роводов Я мал – Запад. Вар иант с переходо м чер ез Ба йдара ц ку ю губу. Ор ган изац и я
ст роит е льст ва. КС – 28 . Новог рад -Во л ы нс кая
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/4, од. зб. 4922, арк. 194, 1987 р.
План входить до розділу ТЕО будівництва системи магістральних газопроводів Ямал – Захід,
присвяченого організації будівництва компресорних станцій. Документ розроблено праців никами
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є
ситуаційним планом компресорної ст. у м. НовоградВолинськ Житомирської обл. У складанні документа
брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал,
інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 1186х575 мм

О вр уч , м. Ж ит о мир сько ї обл .
Сист е ма маг ист раль н ых газопроводов Яма л – Запад. Газоп ровод -от вод к пгт О вру ч. Газорас пред ел ит е льна я ст а н ц ия в пгт
Ов ру ч. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1451, оп. 35/3, од. зб. 4348, арк. 3, 1989 р.
План входить до робочої документації проекту магістрального газопроводу Ямал – Захід, розробленого
працівниками Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ
є ситуаційним планом компресорної ст. поблизу м. Овруч Житомирської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Я. Левін, інженери Чечельницький, Бабич, Глінкін.
Світлокопія; 1:500; 840х570 мм
3132.

П ил ип о ви чі, с. Н о во гра д- Во ли нсько го р -н у Ж ито м ир ськ о ї о бл .
3133. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Ко мі нт ер ну с. П и ли пов и чі Ново град - Вол и нсь кого р-ну Ж ит о м ир сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 148, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування
колгоспу
ім. Комінтерну
в
с. Пилиповичі
НовоградВолинського
рну
Житомирської обл. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 590х780 мм

П ід ру дд я, с. О вру ц ьк о го р- ну Ж ит о ми рсько ї об л.
3134. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “За ко му ні зм” с. Пі друддя Овру ць кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл. УРС Р
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 45, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “За комунізм” у с. Підруддя Овруцького рну Житомирської обл., територія
якого належала. У складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні
інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 430х420 мм

Р ак івщи на , с. О вру ц ьк о го р- ну Ж ит о мир сько ї об л.
3135. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “ Ш л ях до ко му ні зму” с. Ра кі вщ и на Ов руць кого р-ну Ж ит о м и рсь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 44, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “Шлях до комунізму” у с. Раківщина Овруцького рну Житомирської обл. У
складанні документа брали участь голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко
і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 720х287 мм
3136. П лан зе м ле кор ист ува н ня с. Ра кі вщ и на Ов ру ць кого р- ну Ж ит о ми рсь кої обл. УР СР

Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 49, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування с. Раківщина Овруцького рну Житомирської обл. У складанні документа брали участь
голов. спеціаліст Л. П. Корєнев, провідні інженери Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери
В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 590х740 мм

Са дк и, с. Ж ит о ми рсько го р -н у Жи то м ир ськ о ї о бл.
3137. Садк и Ж ит о м ирс ько го р- ну Ж ит о ми рсь кої обл. Опо р ни й пла н
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 104, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Садки Житомирського рну Житомирської обл. позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст.
Світлокопія; 1:5000; 413х580 мм
3138. Садк и Ж ит о м ирс ько го р- на Ж ит о ми рс ко й обл. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 105, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Садки Житомирського рну Житомирської обл., позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст. і запроектовані до будівництва після влаштування вдсх
Житомирської ГЕС. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О. Євдокимова.
Світлокопія; 1:5000; 472х580 мм

Сіма к івк а, с. Є м іл ьчи нсько го р -н у Ж ит ом ир ськ о ї о бл .
3139. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу “Рад ян сь ка У краї на” с. Сі макі в ка Е мі л ьч и нсь кого р-ну Ж ит о м ир сь кої обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 110, 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу “Радянська Україна” у с. Сімаківка Ємільчинського рну Житомирської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
голов.
спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 770х590 мм

Сін гур и, с. Жи то м ир ськ о го р-н у Ж ит о мир сько ї обл .
3140. Сі нгур и Ж ит о м ир сь кого р- ну Ж ит о м ирс ької обл. О пор н ий п лан
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 111, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Сінгури Житомирського рну Житомирської обл. позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст.
Світлокопія; 1:5 000; 420х365 мм
3141. Си нгу р ы Ж ит о м ир сь кого р- на Ж ит о ми рс ко й обл. Г ен ера ль н ый п лан
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 112, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Сінгури Житомирського рну Житомирської обл. позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст. і запроектовані до будівництва після влаштування вдсх
Житомирської ГЕС. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О. Євдокимова.
Світлокопія; 1:5 000; 465х593 мм

Т ет ер івк а, с. Жит о ми рсько го р -н у Ж ит ом ир ськ о ї о бл .
3142. Тет е рев ка Ж ит о м ирс кого р-на, Ж ит о м и рс кой обл. О по рн ы й п лан
Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 114, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підт оплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Тетерівка Житомирського рну Житомирської обл. позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст.
Світлокопія; 1:5 000; 450х578 мм
3143. Тет е рев ка Ж ит о м ирс ько го р- на Ж ит о ми рс кой об л. Ге не рал ьн ы й п лан

Ф. Р3, к. 1315, оп. 12, од. зб. 63, арк. 115, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Житомирської ГЕС на р. Тетерів, присвяченого переплануванню
сільських населених пунктів через підтоплення їх територій вдсх ГЕС. Документ складено працівниками
Державного Інституту з проектування сільського і колгоспного будівництва Діпросільбуд (м. Київ). На
плані с. Тетерівка Житомирського рну Житомирської обл. позначено будівлі і споруди, наявні у цьому
населеному пункті у середині ХХ ст. і запроектовані до будівництва після влаштування вдсх
Житомирської ГЕС. У складанні документа брали участь архітектори Л. Е. Каплан, В. О. Євдокимова.
Світлокопія; 1:5 000; 525х580 мм

То ка рів, с. Н о во гра д- Во ли н сько го р -н у Ж ит ом ир сько ї о бл .
3144. П лан зе м ле кор ист ува н ня кол госпу і м. Кар ла Мар кса с. То карі в Новог рад -Во л ин сь кого р- ну Ж ит о м ирс ької обл.
Ф. Р84, к. 1451, оп. 40/5, од. зб. 4972, арк. 153 , 1988 р.
План входить до пояснювальної записки щодо відведення земель під будівництво споруд лінійної
частини газопроводу Ямал – Захід на території Житомирської обл. Проект розроблений працівниками
Українського філ. ВНДПІ з транспорту природного газу ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ). Документ є планом
землекористування колгоспу ім. Карла Маркса с. Токарів НовоградВолинського рну Житомирської обл.
У
складанні
документа
брали
участь
голов.
спеціаліст
Л. П. Корєнев,
провідні
інженери
Л. А. Давиденко і Л. П. Шаповал, інженери В. Б. Сєрий, В. П. Рєвіна, Р. А. Кузнєцова.
Світлокопія; 1:10 000; 740х590 мм

Ки ївська о бл.
3145. Схе ма водоснаб же н ия го родов К иев ско й обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 52, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження траси водопроводу, запроектованого
для водопостачання Київської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 400х290 мм
3146. Схе ма ра йон ного водо про вода р. Д не пр – Обухов – Васи ль ков – Фаст ов
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 54, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті Київської обл. позначено варіанти проходження трас водопроводу,
запроектованого для водопостачання м. Обухів, м. Васильків і м. Фастів.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 290х195 мм
3147. Ки евс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 116 а, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якому вивчено питання визначення водогосподарського балансу і
охорони водних ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних
рнів. Звіт складено працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
УРСР. Документ є гідрологічною картою Київської обл., яка входила до Південно Західного економічного
рну.
У
складанні
документа
брали
участь
канд.
техн.
наук
І. А. Желєзняк,
наук.
співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська,
Н. Н. Радзиєвська,
А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 000 000; 252х350 мм
3148. Ки евс к ий э ко но м иче ск и й р- н. Сх е мат и чес кая г ид рогео лог иче ска я ка рт а основ н ых водонос н ых го ризо нт ов
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 23, 1959 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського від. ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Карта знайомить з
літологією і геологічним віком основних порід, що містять підземні води території Київської обл.
Документ складено на основі матеріалів Українського геологічного управління (м. Київ). У складанні
документа брали участь керівник інж. групи С. С. Почтман, інженер Русаков.
Калька, туш; 1:750 000; 1160х820 мм
3149. Схе ма раз ме ще ни я т овар н ых р ыбн ых хозя йст в на Ка не вс ком водохра ни л и ще
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 25, арк. 1 –2, 1968 р.
Карта входить до ТЕО розвитку рибного господарства на Дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект. На схематичному плані Канівського вдсх на р. Дніпро, у межах Київської обл.,
позначено
запроектовані
риборозплідники,
товарні
рибогосподарства,
нерестововирощувальні
господарства і рибозаводи.
Калька, туш; б. м-бу; 660х860 мм, 690х860 мм
3150. Схе мат и чес кая карт а водохра н ил и ща Ка не вс кой Г ЭС
Ф. Р149, к. 1214, оп. 1, од. зб. 1, арк. 45, 1970 р.
Карта входить до рибогосподарчої частини ТЕО сан. захисту мілководдя Канівського вдсх на р. Дніпро,
розробленої працівниками Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних,
рибоводномеліоративних споруд Гідрорибпроект. Документ є схематичною картою Канівського вдсх у
межах Київської обл., на якій позначено насосні ст., захисні дамби, сан.захисні зони.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 1156х615 мм

Кар ти р- нів Київськ о ї о бл .
Біло церк івськ ий р - н Ки ївсько ї об л.
3151. Схе ма водоснаб же н ия и водоот веде н ия Бело це р ковс кого про музла
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 53, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено гідроспоруди (греблі, вдсх), запроектовані для
забезпечення водопостачання Білоцерківського рну Київської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 396х288 мм

Ви ш гор од ськ ий р- н Ки ївськ ої о бл.
3152. Схе ма рас прост ран ен и я ко ре нн ы х по род под чет ве рт и ч н ы м и образован и я ми в р - не В ы шго родско го водохра ни л и ща
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1635, арк. 1, б. р.
Карта
входить
до
проекту
комплексного
використання р.
Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроелектропроект (м. Харків). На карті Вишгородського вдсх на р.
Дніпро у Вишгородському рні Київської обл. надано відомості щодо складу корінних порід,
розташованих під четвертинними утвореннями. У складанні документа брав участь старш. геолог
Д. С. Філіпов.
Калька, туш; 1:126 000; 263х247 мм

Ірп ін ськ ий р- н Ки ївсько ї об л.
3153. Схе ма осуш ит е ль ной с ист е м ы в пой м е р. И рп ен ь
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 6, 1964 р.
Карта входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
вичається питання осушування заболочених земель. Схему розроблено працівниками Українського
відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є
схемою Ірпінської меліоративної системи площею 8, 20 тис. га, розташованої в Ірпінському рні
Київської обл. у гирлі р. Ірпінь.
Типог рафський друк; б. м-бу; 392х295 мм

Ка га рл иц ьки й р -н Ки ївськ ої о бл.
Схе мат и чна ка рт а Ржи ще всь кого р-ну К иї всь кої обл., з нан есе н ня м по пер едн ього прое кт у мі жгос подарс ько го
зем лев пор ядже н ня, с к ладе ного у зв’язку з розроб ле н ня м прое кт ного завдан ня на буді вн и цт во Ка ні вської Г ЕС
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 338, арк. 1, 1960 р.
Карта входить до проектного завдання Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті Ржищівського (тепер Кагарлицького) рну Київської обл.
позначено межі колгоспних земель, відображено зміни, що відбуваються у місцевому землевпорядкуванні
через затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник землевпорядної
партії В. Погуляєв, начальник партії Л. П. Горалевич, інженер А. П. Роне, технік Є. Хорольський.
Світлокопія, акварель; 1:50 000; 810х1115 мм
3154.

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Ки ївськ о ї о бл.
Бал и ко- Щ у чи нк а, с. Ка гар ли ц ьк о го р- ну Ки ївськ о ї о бл.
3155. Бал ы ко - Щ уч ен ка Кагар л ы кс кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 178, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. БаликоЩучинка Кагарлицького рну
Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У
складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж.
групи С. А. Гаєвський, геодезист Л. С. Сващенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 550х400 мм

Бірло вщ и на, с. П ер еясл а в- Хм ельн иц ьк о го р- ну Київсько ї обл . ( т еп ер н е існу є)
3156. Б ир лов щ ина П ере яс лав-Х ме ль н и цко го р- на К иевс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 65, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Бірловщина ПереяславХмельницького
рну Київської обл., яке повністю опинилося в зоні з атоплення Канівським вдсх. У складанні
документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи
С. А. Гаєвський, геодезист Білоконенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 620х290 мм

Бо гда нівк а, с- щ е Бр о ва рсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3157. Фе р ма на 52,5 т ыс. кур- несу ше к № 1. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 13, арк. 1, 1970 р.
План входить до техн. проекту птахофабрики у сщі Богданівка Броварського рну Київської обл.
Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані

позначено будівлі і споруди запроектованої ферми №1 птахофабрики, мережі водопроводу, каналізації і
енергопостачання, зелені насадження поблизу будівель. У складанні документа брали участь ГІП
О. Гандельман, інженер А. Я. Мільштейн.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 784х428 мм
3158. Фе р ма на 52,5 т ыс. кур- несу ше к № 2. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 29, арк. 1, 1970 р.
План входить до техн. проекту птахофабрики у сщі. Богданівка Броварського рну Київської обл.
Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані
позначено будівлі і споруди запроектованої ферми №2 птахофабрики, мережі водопроводу, каналізації і
енергопостачання, зелені насадження поблизу будівель. У складанні документа брали участь ГІП
О. Гандельман, інженер А. Я. Мільштейн.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 872х457 мм
3159. Фе р ма на 52,5 т ыс. кур- несу ше к № 3. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 34, арк. 1, 1970 р
План входить до техн. проекту Богданівської птахофабрики у сщі Богданівка Броварського рну
Київської обл. Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані позначено будівлі і споруди запроектованої ферми №3 птахофабрики, мережі водопроводу,
каналізації і енергопостачання, насадження поблизу будівель. У складанні документа брали участь ГІП
О. Гандельман, інженер А. Я. Мільштейн.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 836х413 мм
3160. Фе р ма на 52,5 т ыс. кур- несу ше к № 4. Ге не раль н ы й пла н и ве рт и ка ль ная пла н иров ка
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 39, арк. 1, 1970 р.
План входить до техн. проекту Богданівської птахофабрики у сщі Богданівка Броварського рну
Київської обл. Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані позначено будівлі і споруди запроектованої ферми №4 птахофабрики, мережі водопроводу,
каналізації і енергопостачання, а також поблизу будівель. У складанні документа брали участь Г ІП
О. Гандельман, інженер А. Я. Мільштейн.
Калька, туш, олівець; б. м-бу; 797х428 мм

Бор и сп іл ь, м. Ки ївськ ої о бл.
3161. Ки евс к ий аэ рово кзал ( Бор ис поль). Ге нп ла н
Ф. Р6, к. 190, оп. 8, од. зб. 1, арк. 1, 1959 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання аеровокзалу у м. Бориспіль
Київської обл.,
розробленого
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
Київпроект
(м. Київ). На плані зображено ділянку комплексу аеровокзалу із позначенням запроектованих будівель
і споруд (будинок вокзалу, льотне поле, допоміжні будівлі тощо). У складанні документа брали участь
керівник АПМ Кириченко, ГАП О. І. Малиновський, ГКП Апельцин, архітектори А. В. Добровольський,
Попенко.
Калька, туш, олівець; 1:1000; 892х618 мм
3162. Аэрово кзал в г. К ие ве (Бо р ис поль). Схе мат и чес к ий ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р6, к. 190, оп. 8, од. зб. 14, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочих креслеників проекту аеровокзалу у м. Бориспіль Київської обл., розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані зображено ділянку
комплексу аеровокзалу із позначенням запроектованих будівель і споруд. Документ складено з
урахуванням змін у плануванні, внесених у проект в процесі розробки, про що свідчать примітки щодо
анулювання застарілих креслень. У складанні документа брали участь керівник АПМ Кириченко, ГАП
О. І. Малиновський, ГКП Апельцин, архітектори А. В. Добровольський, Попенко.
Калька, туш; 1:500; 1158х783 мм
3163. Аэрово кзал в г. К ие ве (Бо р ис поль). П лан п ри вокза ль ной п лощад и и п ер рона
Ф. Р6, к. 190, оп. 8, од. зб. 18, арк. 1, 1961 р.
План входить до робочих креслеників проекту аеровокзалу у м. Бориспіль Київської обл., розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані зображено ділянку
привокзальної площі із позначенням запроектованих будівель, споруд і зелених насаджень. У складанні
документа брали участь керівник АПМ Кириченко, ГАП О. І. Малиновський, ГКП Апельцин, архітектори
А. В. Добровольський, Попенко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 1470х834 мм

Бро вар и, м . Київсько ї об л.
3164.

Завод поро ш ково й м ет ал лург и и Киев ско го сов нархоза в городе Брова р ы Кие вс кой обл.
жи л и щно го, ку льт ур но -б ыт ового и ко м му наль ного ст роит е льст ва

Ж илст роит е льст во. Схе ма

Ф. Р28, к. 172, оп. 1, од. зб. 10, арк. 26, 1960 р.
План входить до розділу проектного завдання заводу порошкової металургії у
м. Бровари
Київської обл., у якому вивчено питання розвитку житлового, комунального і культурнопобутового
будівництва заводу. Проект розроблено працівниками ДНДПІ металургійної промисловості Діпросталь
(м. Харків). Для потреб житловокомунального будівництва відведено вільні від забудови квартали у
м. Бровари поблизу автодороги Київ – Чернігів. Згідно з проектом, до нового комплексу увійшли
житлові будинки, адміністративний будинок, лікарня, клуб, па рк, навчальновиховальні, торговельні
заклади тощо. На плані позначено запроектовані будинки і споруди житлових кварталів. У складанні
документа брали участь ГІП Г. Галушко, начальник буд. сектору В. Куцигін, ГАП С. Брусов.
Світлокопія; 1:500; 587х576 мм
3165. Завод поро ш ково й мет ал лур ги и в г. Б рова р ы. Пла н р -на (ва риа нт 1)
Ф. Р28, к. 172, оп. 1, од. зб. 13, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання заводу порошкової металургії у м. Бровари Київської обл.,
розробленого працівниками ДНДПІ металургійної промисловості Діпросталь (м. Харків). На плані
позначено межі ділянки у м. Бровари, відведеної для житловокомунального будівництва заводу. У
складанні документа брали участь ГІП Г. Галушко, начальник буд. сектору В. Куцигін, ГАП С. Брусов.
Калька, туш; 1:10 000; 916х722 мм
3166. Завод поро ш ково й мет ал лур ги и в г. Б рова р ы. Ге н пла н завода (вар иа нт 1)
Ф. Р28, к. 172, оп. 1, од. зб. 14, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання заводу порошкової металургії у м. Бровари Київської обл.,
розробленого працівниками ДНДПІ металургійної промисловості Діпросталь (м. Харків). На плані
позначено запроектовані будівлі заводського комплексу: основні і ремонтно допоміжні об’єкти, споруди
теплосилового, газового, складського господарства тощо. У складанні документа брали участь ГІП Г.
Галушко, начальник буд. сектору В. Куцигін, ГАП С. Брусов.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1040х735 мм
3167. Бро варс к и й завод ал ю м ин ие в ых ст ро ит ель н ых конст рук ц и й. Расш и ре ни е. Б лок очист к и про изводст в ен н ых ст оков.
Ком по ново чн ы й п лан соо руже н и й
Ф. Р85, к. 1445, оп. 1, од. зб. 1, арк. 155, 1986 р.
План входить до пояснювальної записки проекту будівництва і реконструкції блоку очищення
промислових стоків заводу алюмінієвих конструкцій у м. Бровари Київської обл., розробленого
працівниками ДПІ Харківський Водоканалпроект (м. Харків). Рішення про реконструкцію очисних споруд
пов’язано із розширенням виробництва і введенням нових технологій очищення стоків. На плані
позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди заводу. У складанні документа брали участь ГІП
Л. Н. Ілупін, голов. спеціаліст Б. С. Злотников, керівник інж. групи Н. В. Коневська, інженер Н. І.
Зінов’єва.
Світлокопія; б. м-бу; 575х284 мм
3168. Бро варс к и й завод ал ю м ин ие в ых ст ро ит ель н ых конст рук ц и й. Расш и ре ни е. Б лок очист к и про изводст в е н н ых ст оков.
В ы коп и ров ка из г ен п лана
Ф. Р85, к. 1445, оп. 1, од. зб. 12, арк. 1, 1971 р.
План входить до пояснювальної записки проекту будівництва і реконструкції блоку очищення
промислових стоків Броварського заводу алюмінієвих конструкцій, розробленого працівниками ДПІ
Харківський Водоканалпроект (м. Харків). Документ є генеральним планом заводу, на якому позначено
запроектовані очисні споруди. У складанні документа брали участь ГІП Ю. О. Чмелев, інженер Л. Н.
Ілупін.
Калька, туш, олівець; 1:500; 625х452 мм

Бу ча, м . Ки ївсько ї об л.
3169. Буча нс к ий к рах маль н ы й завод К иев ско й обл. П ро мло щад ка. То по -геод ези чес кая с ъе м ка
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 32, арк. 118, 1964 р.
План входить до ТЕО проекту заводу з виробництва хрусткої картоплі і кукурудзяних паличок у м. Буча
Київської обл., розробленого працівниками Харківського ДПІ харчової промисловості Укрдіпрохарчопром
(м. Харків). Для реалізації проекту розглядалися три варіанти ділянок: дві з них – в Дарницькому
рні м. Київ, третя – у смт Буча (тепер м. Буча) Київської обл. на території діючого заводу з
виробництва крохмалю. Документ є топографічним планом майданчика, відведеного під будівництво
підприємства.
Світлокопія; 1:500; 400х445 мм

Ви та чів, с. О бу хівсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3170. В ит ачево Кагар л ы кс кого р-на Ки евс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 182, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Витачів Кагарлицького (тепер
Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Вовченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 280х290 мм

Ви ш гор од, м. Ки ївськ ої о бл.
3171.

Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. Пе реход ч ерез р. Д не п ров. П лан поло с ы п равого бе рега

Ф. Р84, к. 197, оп. 14, од. зб. 3471, арк. 1, 1953 р.
План входить до матеріалів технічних розвідувань проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ –
Брянськ – Москва, складеного працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової
промисловості Укрдіпрогаз (м. Київ). На плані місцевості поблизу м. Вишгород Київської обл., де
запроектовано перехід магістрального газопроводу через р. Дніпро, надано відомості щодо рельєфу
правого берегу.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 1420х570 мм
3172. Газопро вод Да шава – Кие в – Бря нс к – Моск ва. Бе регоу кре п ит е ль н ые сооруж ен и я на пе реходе газоп ровода че рез ре ку
Д не про в. Пла н рус ла р ек и Д не п р в р - не пе рехода газоп ровода с ъе м ки 1948 г. в изобат ах
Ф. Р84, к. 197, оп. 14, од. зб. 3474, арк. 1, 1953 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного
працівниками ДСПІ по проектуванню газопроводів та підприємств газової промисловості Укрдіпрогаз
(м. Київ). Документ є планом русла р. Дніпро у місці переходу через неї газопроводу – поблизу
м. Вишгород Київської обл. План складено за матеріалами зйомки 1948 р. вишукувальної партії
Дніпровського басейнового управління водних шляхів (м. Київ).
Калька, туш, кольорові олівці; 1:5000; 930х445 мм

В’ ю ни щ е, с. П ер еясл а в- Хм ел ьни ц ьк о го р- ну Київськ о ї о бл . ( теп ер н е існу є)
3173. Вь ю н и ще Пе реяс лав- Х мел ьн и ц кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 67, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. В’юнище ПереяславХмельницького рну
Київської обл., яке повністю опинилося в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа
брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський,
геодезист Білоконенко.
Світлокопія, олівець; 1:5000; 1010х410 мм

Гу си нц і, с. Ка гар ли ц ьк о го р- ну Ки ївськ о ї о бл. ( теп ер н е існу є)
3174. Гусе нц ы Кага рл ы кс кого р-на К иевс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 190, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Гусинці Кагарлицького рну
Київської обл., яке повністю опинилося в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа
брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський.
Світлокопія, олівець; 1:5000; 930х405 мм

Д ми тр івк а, с. Киє во- Свят о ши н ськ о го р- ну Ки ївськ ої о бл.
3175. Сит уа цио н н ы й п ла н С ы ре ц кого под собного хозя йст ва
Ф. Р103, к. 1421, оп. 2, од. зб. 1, арк. 46, 1974 р.
План входить до техн. проекту заводу з виробництва кормової пасти з харчових відходів і
свиновідкормлювальної
бази
Сирецького
допоміжного
господарства
Голов.
управління
торгівлі
міськвиконкому м. Київ у с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського рну Київської обл. Документ складено
працівниками Українського державного голов. проектного та НДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані позначено ділянку в с. Дмитрівка, відведену для Сирецького підсобного господарства, а також
мережу газопостачання об’єкту.
Калька, туш; 1:50 000; 460х356 мм
3176. В ы коп и ров ка из пла на земл епо льзова ни я Сы ре ц кого подсобного хозяйст ва т рест а подсоб н ых хозяй ст в Киев ско го
гор ис пол ко ма
Ф. Р103, к. 1421, оп. 2, од. зб. 1, арк. 47, 1974 р.
План входить до техн. проекту заводу з виробництва кормової пасти з харчових відходів і
свиновідкормлювальної
бази
Сирецького
допоміжного
господарства
Голов.
управління
торгівлі
міськвиконкому м. Київ у с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського рну Київської обл. Документ складено
працівниками Українського державного голов. проектного та НДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані надано відомості щодо функціонального розподілу земель Сирецького допоміжного господарства.
Калька, туш; 1:10 000; 484х378 мм
3177. Схе ма газоп ровода от газорасп реде л ит ель но й ст ан ц и и №2 до кот ел ьно й С ы ре ц кого подсобно го хозяйст ва
Ф. Р103, к. 1421, оп. 2, од. зб. 1, арк. 49, 1974 р.
План входить до техн. проекту заводу з виробництва кормової пасти з харчових відходів і
свиновідкормлювальної
бази
Сирецького
допоміжного
господарства
Голов.
управління
торгівлі
міськвиконкому м. Київ у с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського рну Київської обл. Документ складено
працівниками Українського державного голов. проектного та НДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані позначено газопостачальну лінію, запроектовану для Сирецького підсобного господарства.
Світлокопія; 1:50 000; 450х360 мм
3178. Э кс пе ри м ент а ль н ый завод по пе реработ к е п и щев ых от ходов г. Ки ева для св и ноот кор мо ч ной базы С ы ре ц кого подсобно го
хозя йст ва в с. Д м ит ро вка
Ф. Р103, к. 1421, оп. 2, од. зб. 1, арк. 49, 1974 р.
План входить до техн. проекту заводу з виробництва кормової пасти з харчових відходів і
свиновідкормлювальної
бази
Сирецького
допоміжного
господарства
Голов.
управління
торгівлі

міськвиконкому м. Київ у с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського рну Київської обл. Документ складено
працівниками Українського державного голов. проектного та НДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На
плані позначено будівлі і споруди заводу, мережі водопроводу, каналізації і енергопостачання, а
також автодороги. У складанні документа брав участь ГІП О. П. Лисенко.
Світлокопія; 1:500; 1285х810 мм

Жо втн еве, с. Бор и сп іл ьськ о го р- ну Київськ о ї о бл .
3179. Ж овт н евое Бор ис пол ьс кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 569, арк. 56, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Жовтневе Бориспільського рну
Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У
складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж.
групи С. А. Гаєвський, геодезист В. П. Богдан.
Світлокопія; 1:5000; 830х290 мм

Ки їв, м.
3180. Схе ма водоснаб же н ия К ие вс кого п ро музла
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 51, 1965 р.
План входить до ген. схеми комп лексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено варіанти проходження траси водопроводу, запроекто ваного
для водопостачання м. Київ.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 392х287 мм
3181. Сит уа цио н н ы й п ла н К ие вс кого ко мб и нат а ис кусст в ен ного во ло кна
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 40, арк. 27, 1963 р.
План входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у якій
вивчено питання щодо організації водопостачання і каналізації комбінату з виробництва синтетичного
волокна у м. Київ. Цю проблему розроблено працівниками Київського філ. Державного Інституту з
проектування підприємств штучного волокна. Документ є ситуаційним планом заводу, на якому позначено
водопостачальні і каналізаційні мережі. У складанні документа брав участь ГІП Г. Шахраєвський.
Світлокопія; 1:25 000; 855х570 мм
3182. Ки евс к ий ре ч ной порт . Набе реж ная пасса ж ирс к их п р ича лов. Ген п ла н
Ф. Р5, к. 17, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1961 р.
План входить до робочого проекту упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані позначено наявну забудову території пасажирських причалів, а
також запроектовані споруди і зелені насадження. У складанні документа брали участь голов. інженер
Інституату Іноземцев, начальник від. портів І. Є. Цимберг, ГІП Урецький, інженер Пилипенко.
Калька, туш; 1:500; 1100х572 мм
3183. Городс кая набере жна я р. Дн еп р в г. Киев е на участ ке от реч ного вокза ла до ул. Героев Тр и пол ья и в р -не Почт ово й пло щад и
от сущест ву ю ще й набере ж ной до набер еж но й пас саж ир ск их пр и чалов. Сит уа ц ион н ы й п ла н
Ф. Р5, к. 17, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1960 р.
План входить до робочого проекту упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані позначено наявну забудова майданчика від Поштової пл. до
пасажирських причалів. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л.
Шумовський.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 416х296 мм
3184. Городс кая набере жна я р. Д не пр в г. Кие ве на участ ке от реч ного вокзала до ул. Ге роев Тр и поль я и в р-не Почт ово й пло щад и
от суще ст ву ю ще й набе реж но й до набере ж ной пассаж и рс ких пр и чалов. Гене рал ьн ы й пла н. Верт и каль ная набере ж ная на все м
прот я же н ии. Ва риа нт №1
Ф. Р5, к. 17, оп. 1, од. зб. 4, арк. 3, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). План є одним з варіантів організації набережної поблизу річкового
вокзалу. Документ складено за матеріалами топографічної зйомки, проведеної Інститутом у 1960 р. У
складанні документа брали участь ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 2224х620 мм
3185. Го родс кая набере жна я р. Д не пр в г. Кие ве на участ ке от реч ного вокзала до ул. Ге роев Тр и поль я и в р-не Почт ово й пло щад и
от суще ст ву ю ще й набе реж но й до набере ж ной пассаж и рс ких пр и чалов. Гене рал ьн ы й пла н. Верт и каль ная набере ж ная на все м
прот я же н ии. Ва риа нт №2

Ф. Р5, к. 17, оп. 1, од. зб. 4, арк. 4, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). План є одним з варіантів організації набережної поблизу річкового
вокзалу. Документ складено за матеріалами топографічної зйомки, проведеної Інститутом у 1960 р. У
складанні документа брали участь ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 4157х610 мм
3186. Городс кая набере жна я р. Д не пр в г. Кие ве на участ ке от реч ного вокзала до ул. Ге роев Тр и поль я и в р-не Почт ово й пло щад и
от суще ст ву ю ще й набе реж но й до набере ж ной пассаж и рс ких пр и чалов. Гене рал ьн ы й пла н. Верт и каль ная набере ж ная на все м
прот я же н ии. Ва риа нт №3
Ф. Р5, к. 17, оп. 1, од. зб. 4, арк. 5, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). План є одним з варіантів організації набережної поблизу річкового
вокзалу. Документ складено за матеріалами топографічної зйомки, проведеної Інститутом у 1960 р. У
складанні документа брали участь ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 4150х610 мм
3187. Городс кая набере ж ная р. Д не п р в г. Ки еве на участ ке от ре ч ного во кзала до ул. Г ерое в Т р и поль я. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р5, к. 18, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро у м. Київ на ділянці від
річкового вокзалу до вул. Героїв Трипілля, розробленого Державним Інститутом по проектуванню
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані позначено наявні у 1960 р.
будівлі і споруди на означеній території. У складанні документа брали участь ГІП О. М. Смірнов,
інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш, олівець; 1:10 000; 417х297 мм
3188. Городс кая набе реж ная р. Д не п р в г. Кие ве. Участ о к от ул. И горе вс кой до ул. Герое в Тр и по лья. Ге н е раль н ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я набе ре жна я на все м прот я же н ии. Вар иа нт 1
Ф. Р5, к. 18, оп. 1, од. зб. 4, арк. 3, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро у м. Київ на ділянці від
річкового вокзалу до вул. Героїв Трипілля, розробленого Державним Інститутом по проектуванню
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є одним із варіантів плану
упорядкування набережної, згідно з яким передбачено організувати вертикальну набережну довжиною
961,5 м. У складанні документа брали участь начальник від. портів і водних шляхів Інституту І. Є
Цимберг, ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 2270х630 мм
3189. Городс кая набе реж ная р. Д не п р в г. Кие ве. Участ о к от ул. И горе вс кой до ул. Герое в Тр и по лья. Ге не раль н ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я набе ре жна я на все м прот я же н ии. Вар иа нт 2
Ф. Р5, к. 18, оп. 1, од. зб. 4, арк. 4, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро у м. Київ на ділянці від
річкового вокзалу до вул. Героїв Трипілля, розробленого Державним Інститутом по проектуванню
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є одним із варіантів плану
упорядкування набережної, згідно з яким передбачено організувати напіввідкісний профіль набережної
довжиною 961,5 м. У складанні документа брали участь начальник від. портів і водних шляхів
Інституту І. Є. Цимберг, ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 2270х630 мм
3190. Городс кая набе реж ная р. Д не п р в г. Кие ве. Участ о к от ул. И г оре вс кой до ул. Герое в Тр и по лья. Ге не раль н ы й п ла н.
Ве рт и кал ьна я набе ре жна я на все м прот я же н ии. Вар иа нт 3
Ф. Р5, к. 18, оп. 1, од. зб. 4, арк. 5, 1960 р.
План входить до проектного завдання упорядкування набережної р. Дніпро у м. Київ на ділянці від
річкового вокзалу до вул. Героїв Трипілля, розробленого Державним Інститутом по проектуванню
підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є одним із варіантів плану
упорядкування набережної, згідно з яким передбачено організувати набережну з двома типами профілів.
У складанні документа брали участь начальник від. портів і водних шляхів Інституту І. Є Цимберг,
ГІП О. М. Смірнов, інженер В. Л. Шумовський.
Калька, туш; 1:500; 2270х630 мм
3191. Ки евс к ий реч но й по рт . Соп ря же ни е набер еж но й пасса ж ир с к их п ри ча лов с суще ст ву ю ще й городс кой набер еж но й. П ла н
участ ка со пр яже н ия
Ф. Р5, к. 18, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочого проекту упорядкування набережної р. Дніпро поблизу річкового порту в
м. Київ, розробленого Державним Інститутом по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані позначено наявну забудову території пасажирських причалів,
запроектовані споруди і зелені насадження. Кресленик доповнено таблицею обсягів робіт. У складанні
документа брали участь голов. інженер Інституту Іноземцев, начальник від. портів Федоров, ГІП
Урецький, інженер Штурман.
Калька, туш, кольорова туш, олівець; 1:500; 417х297 мм
3192. Ген ера ль н ы й п ла н Почт ово й пло щад и

Ф. Р6, к. 19, оп. 1, од. зб. 1, арк. 49, 1952 р.
План входить до проектного завдання річкового вокзалу у м. Київ, розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). У документі зображено ділянку на пл.
Поштова у м. Київ, призначену під будівництво комплексу річкового вокз алу на р. Дніпро. На плані
позначено
основні
споруди
вокзалу,
житлові
будинки,
що
реконструюються,
каналізаційну,
водопостачальну, теплопостачальну мережу; показано, яким чином вирішено організувати дорожне
покриття. На документі є примітка про узгодження проекту із начальником від. планування і забудови
м. Київ М. Козловим і голов. архітектором Подільського рну м. Київ М. Немировським. У складанні
документа брали участь архітектори В. Є. Ладний, В. І. Гопкало, Г. М. Слуцький, С. І. Лапоногов.
Світлокопія, туш, чорнило; 1:500; 1230х742 мм
3193. Дво ре ц с порт а в г. К иве. Ге нп ла н
Ф. Р6, к. 120, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1957 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання Палацу спорту у м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
зображено ділянку у м. Київ, відведену під будівництво Палацу спорту, який повинен був увійти до
комплексу республіканського стадіону ім. м. С. Хрущова. На плані позначено основні будівлі,
споруди, водопостачальну і каналізаційну мережу, зелені насадження спорткомплексу; показано, яким
чином було вирішено організувати дорожне покриття. У складанні документа брали участь керівник АПМ
О. І. Заваров, архітектори В. Й. Гречина, О. Ю. Євреїнов, О. О. Зубок, інженери В. І. Реп’ях,
С. М. Чудновська.
Світлокопія, туш; 1:500; 1157х814 мм
3194. Ж и ло й дом № 6 по ул. К ре щат ик. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 3, од. зб. 2, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання житлового будинку по вул. Хрещатик №6 (тепер №25), розробленого
в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Буд. призначався для забезпечення житлом
працівників Міністерства державної безпеки УРСР і членів їх сімей. На плані ділянки, відведеної під
будівництво, позначено контури наявних, запроектованих і призначених до знесення буд. і споруд. У
складанні документа брали участь архітектори В. А. Созанський, О. В. Власов, А. В. Добровольський,
О. І. Малиновський, П. П. Петрушенко.
Калька, туш; 1:500; 670х778 мм
3195. Ж и ло й дом по ул. Кр е щат и к №1 (25). Ге н п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 3, од. зб. 67, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку по вул. Хрещатик №1 (тепер №25) розробленого в
рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки, відведеної під будівництво,
позначено
контури
корпусів
буд..
У
складанні
документа
брали
участь
архітектори
А.
В. Добровольський, О. В. Власов.
Калька, туш; 1:500; 960х568 мм
3196. П лан к ровл и полт ав ск их и харь ковс к их от ло же ни й в изол и н иях
Ф. Р6, к. 145, оп. 4, од. зб. 82, арк. 12, 1951 р.
План входить до звіту про інженерно геологічні умови будівельного майданчика житлового будинку по
вул. Хрещатик №5 (тепер №23) у м. Київ, розроблених працівниками тресту Київгеозйомка Управління у
справах архітектури м. Київ. Буд. був одним із перших об’єктів, які відбудовувалися після руйнувань
часів Другої світової війни. На плані надано відомості щодо геологічної будови ділянки житлового
будинку. У складанні документа брав участь інженергеодезист К. Шелягін.
Світлокопія; 1:500; 178х300 мм
3197. Ж и ло й дом на уча ст ке № 6. К ре щат и к. Ге нп ла н участ ка
Ф. Р6, к. 145, оп. 4, од. зб. 111, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку по вул. Хрещатик №6 (тепер №25), розробленого в
рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у справах архітектури м. Київ. Документ
є генеральним планом ділянки, відведеної для будинку №6. У складанні документа брали участь
архітектори О. В. Власов, Л. Б. Каток, В. І. Гопкало, інженер О. М. Печенов.
Світлокопія; 1:500; 798х595 мм
3198. П лан ді ль н и ці по вул. Хре щат и к №33 – 43 Л ені н сь кого р- ну м. К иї в
Ф. Р6, к. 145, оп. 4, од. зб. 125, арк. 38, 1951 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку по вул. Хрещатик №7 (тепер №27), розробленого в
рамках проекту реконструкції і відновлення за будови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ складено працівниками Державного тресту
геодезичних, геологічних і гідротехнічних здіймань і розвідувань Київгеозйомка Управління у справах
архітектури м. Київ. Документ є топографічним планом ділянки, відведеної для будинку №7, на якому
позначено свердловини і лінії геологічних розрізів для дослідження інженерно геологічних умов
будівельного майданчика.
Світлокопія, туш; 1:500; 622х734 мм
3199. Ж и л ые д о ма № 5, 6 и 7 по ул. К ре щат и к. Ге нп ла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 4, од. зб. 136, арк. 1, 1951 р.
План входить до техн. проекту житлових будинків по вул. Хрещатик №5–7 (тепер №23–27) у м. Київ,
розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ

працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки,
відведеної під нове будівництво, надано відомості щодо особливостей благоустрою прибудинкових
майданчиків. У складанні документа брали участь архітектори В. А. Созанський, О. І. Малиновський.
Калька, туш; 1:500; 728х632 мм
3200. Конс ер ват ори я и о пе р ная ст уди я. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 4, од. зб. 188, арк. 32, 1950 р.
План входить до проектного завдання Консерваторії і оперної студії (тепер оперна студія НМАУ
ім. П. І. Чайковського), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул.
Хрещатик у м. Київ працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у справах архітектури
м. Київ. Для будівництва відведено ділянку зруйнованого під час Другої світової війни готелю
“Континенталь”. На плані ділянки по вул. Карла Маркса №5 (тепер вул. Городецького №13), відведеної
під нове будівництво, позначено контури запроектованих будинків і надано вдомості щодо особливостей
благоустрою майданчика. У складанні документа брали участь архітектори Л. Б. Каток, Я. Красний,
інженер О. М. Печенов.
Світлокопія; 1:1 000; 782х568 мм
3201. Дво ре ц культ ур ы Про м кооп ера ц ии. Ге н пла н р - на
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 227, арк. 27, 1951 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання будинку Палацу культури Промислової
кооперації (тепер Міжнародний центр культури і мистецтв федерації профспілок України), розробленого
в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Об’єкт є реконструкцією пошкодженого під
час Другої світової війни пам’ятника архітектури – будинку Інституту шляхетних дівчат (1834 –1842,
архітектор В. І. Беретті). Документ є планом ділянки по вул. 25річчя Жовтня №1 (тепер
вул. Інститутська №1), відведеної для будівництва Палацу культури. У складанні документа брали
участь архітектори О. І. Заваров, О. В. Власов, Г. С. Кульчицький.
Світлокопія; 1:2 000; 397х285 мм
3202. Дво ре ц культ ур ы Про м кооп ера ц ии. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 227, арк. 28, 1951 р.
План входить до пояснювальної записки проектного завдання будинку Палацу культури Промислової
кооперації (тепер Міжнародний центр культури і мистецтв федерації профспілок України), розробленого
в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є планом ділянки по вул.
Жовтневої революції №5 (тепер вул. Інститутська №1), відведеної під будівництво із позначеннями
будинків і елементів благоустрою. У складанні документа брали участь архітектори О. І. Заваров,
О. В. Власов, Г. С. Кульчицький.
Світлокопія; 1:1 000; 485х485 мм
3203. Адм и н ист рат ив ное здан ие “ Ук р кооп союз”. К ре щат ик, 11. Ге н п л ан
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 283, арк. 1, 1953 р.
План входить до проектного завдання адміністративного будинку “Укоопспілки” (тепер Центральна
спілка споживчих товариств України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення
забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект
(м. Київ). Документ є генеральним планом ділянки, відведеної під будівництво (тепер вул. Хрещатик
№7/11), із позначеннями елементів благоустрою. У складанні документа брали участь архітектори
Л. Б. Каток, В. Г. Заболотний, М. Й. Гречина, інженер О. М. Печенов.
Калька, туш; 1:500; 725х770 мм
3204. П рое кт п лан и ров ки и заст ро й ки п ло щади и м. Ст ал и на в г. К иеве. Ге не раль н ы й пла н пер сп ект ив но й заст рой к и пло щад и
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 325, арк. 11, 1955 р.
План входить до проекту планування і забудови пл. ім. Сталіна (тепер пл. Європейська), розробленого
в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки, відведеної під нове
будівництво, позначено контури наявних, запроектованих і призначених до знесення будинків і споруд.
У складанні документа брали участь архітектори В. Г. Заболотний, М. Й. Гречина, В. Д. Єлізаров,
Н. Б. Чмутина.
Світлокопія, олівець; 1:500; 1214х765 мм
3205. П рое кт п лан и ров ки и заст ро й ки п ло щади и м. Ст ал и на в г. К иеве. Ге не раль н ы й пла н пер вой о че ред и
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 326, арк. 1, 1955 р.
План входить до проекту планування і забудови пл. ім. Сталіна (тепер пл. Європейська), розробленого
в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки, відведеної під нове
будівництво, позначено контури наявних, запроектованих до першочергової будівництва будинків і
споруд (зокрема, будівлі Інституту суспільних наук УРСР, готелю ”Інтурист”, адміністративних буд.
тощо).
У складанні
документа
брали участь
архітектори
В. Г. Заболотний, М. Й.
Гречина,
В. Д. Єлізаров, Н. Б. Чмутина.
Калька, туш; 1:500; 1250х757 мм
3206. Гост и н ица “ И нт ур ист ”. Ге не ра ль н ый п лан у част ка
Ф. Р6, к. 145, оп. 5, од. зб. 327, арк. 148, 1955 р.
План входить до проектного завдання готелю “Інтурист” (тепер готель “Дніпро”), розроблен ого в
рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки по вул. Хрещатик №1 (тепер

Хрещатик №1/2) позначено контури запроектованого готелю, мережу комунікацій і елементи благоустрою
майданчика. У складанні документа брали участь архітектори В. Г. Заболотний, М. Й. Гречина,
В. Д. Єлізаров, Н. Б. Чмутина, Я. Красний.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500; 885х750 мм
3207. Адм и н ист рат ив ное здан ие М и н ист е р ст ва п ро м ы шл ен ност и ст ро ит е ль н ых мат ер иалов. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 374, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання будівлі Міністерства промисловості будівельних матеріалів
(тепер адміністративна будівля Міністерства аграр ної політики України), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є генеральним планом ділянки, відведеної
під будівництво по вул. Хрещатик №28 (тепер вул. Хрещатик №24) із позначенням елементів
благоустрою. У складанні документа брали участь архітектори Г. О.Осмер, Л. Д. Куліков.
Калька, туш; 1:1 000; 862х572 мм
3208. Рест оран “ М л ы н” на П ред мост но й слобод ке. Ге н п лан и ве рт ика ль ная пла н иро вка
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 471, арк. 1, 1967 р.
План входить до проектного завдання будинку ресторану “Млин” у м. Київ, розробленого працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Комплекс ресторану розташовано у парку
Передмістна слобідка поблизу Венеціанського моста. Документ є генеральним планом ділянки,
відведеної під будівництво (тепер просп. Броварський №9 б), із позначенням елементів благоустрою. У
складанні документа брали участь архітектори О. І. Малиновський, Берлінська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:500; 818х590 мм
3209. До м св язи 3 - й ва риа нт . Ге н пла н у част ка
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 555, арк. 1–2, 1950 р.
План входить до проектного завдання Будинку зв’язку (тепер будівля Головпоштампу УДППЗ),
розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є генеральним
планом ділянки, відведеної під будівництво по вул. Хрещатик №22, з позначенням елементів
благоустрою.
У складанні
документа
брали
участь архітектори Б. І. Приймак, В. Є. Ладний,
З. Г. Хлєбнікова, Г. М. Слуцький.
Калька, туш; 1:500; 806х677 мм, 1468х360 мм
3210. До м св язи в г. К ие ве. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 589, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Будинку зв’язку (тепер будівля Головпоштампу УДППЗ),
розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є одним з
варіантів розміщення будівлі (вул. Хрещатик №22). У складанні документа брали участь архітектори
Б. І. Приймак, В. Є. Ладний, З. Г. Хлєбнікова, Г. М. Слуцький Л. Д. Куліков.
Калька, туш; 1:500; 1040х740 мм
3211. Адм и н ист рат ив ное здан ие М и н ист ер ст ва ку льт ур ы УС СР. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 730, арк. 98, 1953 р.
План входить до проектного завдання будинку Міністерства культури УРСР (тепер будинок Державного
комітету України з питань телебачення і радіомовлення), розробленого в рамках проекту реконструкції
і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані ділянки, відведеної під будівництво вул. Свердлова №2 (тепер
вул. Прорізна №2), позначено будівлі і елементи благоустрою території. У складанні документа брали
участь архітектори В. А. Созанський, В. Бакланов.
Світлокопія; 1:500; 540х327 мм
3212. Ка фе по у л иц е К ре щат и к № 21 – 23. Ген п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 814, ар к. 98, 1959 р.
План входить до проектного завдання павільону кафе, розробленого в рамках проекту реконструкції і
відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані ділянки, відведеної під будівництво (вул. Хрещатик №21–23),
позначено будівлі і елементи благоустрою території. У складанні документа брали участь архітектори
А. В. Добровольський, В. А. Созанський, Кривоглаз.
Світлокопія, туш; 1:500; 582х460 мм
3213. Гост и н ица на К ре щат ик е. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 837, арк. 47, 1957 р.
План входить до проектного завдання широкоекранного кінотеатру на 800 місць (тепер кінотеатр
“Україна”), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у
м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Ген. план
розроблено для будинків готелю, відділення зв’язку і кінотеатру. На плані ділянки по вул. Карла
Маркса №5 (тепер вул. Архітектора Городецького №5), відведеної під нове будівництво, позначено
запроектовані бідівлі і елементи благоустрою території. У складанні документа брали участь
архітектори В. А. Созанський, А. В. Добровольський, А. Я. Косенко.
Світлокопія, туш; 1:500; 1030х665 мм
3214. Ки нот еат р по ул. Кар ла Ма р кса №5/ 7. Ге н пла н с бр ыз галь н ы м басс ей но м

Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 850, арк. 1, 1963 р.
План входить до проектного завдання будівлі широкоекранного кінотеатру на 700 місць (тепер
кінотеатр “Україна”), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул.
Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ
є одним з варіантів генерального плану кінотеатру, запроектованого по вул. Карла Маркса №5 (тепер
вул.
Архітектора
Городецького
№5).
У
скла данні
документа
брали
участь
архітектори
А. В. Добровольський, А. Я. Косенко, О. П. Моніна.
Калька, туш; 1:500; 410х443 мм
3215. Рест оран по ул и це Кре щат и к №19. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 1007, арк. 1, 1957 р.
План входить до проектного завдання будівлі ресторану “Метро” (тепер ресторан швидкого харчування
“МакДоналдз”), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у
м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є
топографічним планом ділянки по вул. Хрещатик №19 а, відведеної під нове будівництво, із
позначенням елементів благоустрою території. Особливістю будівлі ресторану є сумісність її із
пішохідними
тунелями
метрополітену.
У
складанні
документа
брали
участь
архітектори
А В. Добровольський, Юр’єв, П. Шалімов.
Світлокопія, туш, олівець; 1:500; 640х518 мм
3216. Па рк Ве ч ной слав ы во ино в В ел и кой От е чест ве нно й во й н ы. Ге н п лан р -на
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 1201, арк. 47, 1957 р.
План входить до проектного завдання парку Вічної слави воїнам Великої Вітчизняної війни в
Печерському рні м. Київ по вул. Цитадельній (тепер вул. Січневого повстання) №5, розробленого в
рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Ділянка нового парку знаходиться на схилах р.
Дніпро на території колишнього Аносівського парку. На плані ділянки, відведеної під влаштування
парку, позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди, а також елементи благоустрою території.
У складанні документа брали участь архітектори А. М. Мілецький, В. Бакланов, Л. В. Новіков,
скульптор І. Г. Першудчев.
Світлокопія; 1:2 000; 782х578 мм
3217. Па рк веч но й С лав ы вои нов Ве л ико й От е чест в ен но й во й н ы. Прое кт озеле не н ия
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 1201, арк. 51, 1956 р.
План входить до проектного завдання парку Вічної слави воїнам Великої Вітчизняної війни в
Печерському рні м. Київ, розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул.
Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Ділянка
нового парку знаходиться на схилах р. Дніпро, на території колишнього Аносівського парку по вул.
Цитадельній (тепер вул. Січневого повстання). Північнозахідну частину парку з особливо цінними
породами дерев збережено, південно західну – повністю реконструйовано. Документ є планом парку, на
якому позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди, елементи благоустрою. У складанні
документа брали участь архітектори А. М. Мілецький, В. Бакланов, Л. В. Новіков, скульптор
І. Г. Першудчев, архітекторозеленувач Г. Чередниченко.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500; 780х576 мм
3218. Ж и л ые до ма № 3 и № 4 на участ ке № 2 на Кре щат и ке. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 1, од. зб. 1259, а рк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання житлових будинків на вул. Хрещатик, розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є планом ділянки, відведеної під
будівництво по вул. Хрещатик №3–4 (тепер вул. Хрещатик №19–21), на якому позначено запроектовані
будівлі і споруди, а також елементи благоустрою території. У складанні документа брали участь
архітектори О. В. Власов, А. В. Добровольський, В. А. Созанський.
Калька, туш; 1:500; 576х400 мм
3219. Гост и н ица на 417 но ме ров в г. К иев е. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 1352, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання готелю “Москва” (тепер готель “Україна”), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є планом ділянки по вул. Карла Маркса
(тепер вул. Інститутська №4), відведеної під нове будівництво, на якому позначено елементи
благоустрою території. У складанні документа брали участь архітектори А. В. Добровольський,
Б. І. Приймак, В. А. Созанський.
Калька, туш; 1:500; 1495х656 мм
3220. М ногоэт аж ное здан ие Гост и н и ц ы в г. К иеве. П ла н благоуст рой с т ва
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 1405, арк. 1, 1954 р.
План входить до проектного завдання готелю “Москва” (тепер готель “Україна”), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є планом ділянки на вул. Жовтневої
революції (тепер вул. Інститутська №4), на якому позначено запроектовані будівлі і елементи
благоустрою території. У складанні документа брали участь архітектори А. В. Добровольський,
Б. І. Приймак, В. А. Созанський.
Калька, туш; 1:200; 855х1330 мм
3221. П рое кт озеле не ни я с кве ра п еред зда ни е м гост ин и ц ы “ Мос ква”. Де нро п рое кт

Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 1988, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання готелю “Москва” (тепер готель “Україна”), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є планом ділянки на вул. Жовтневої
революції (тепер вул. Інститутська №4), на якому позначено запроектовані будівлі і елементи
благоустрою території. План доповнено переліком зелених насаджень. У складанні документа брали
участь архітектори А. В. Добровольський, Б. І. Приймак, В. А. Созанський.
Калька, туш; 1:200; 2070х833 мм
3222. Об ще жит ие-го ст и н ица в г. К ие ве. Ге н п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 1989, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання готелю “Москва” (тепер готель “Україна”), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є генеральним планом готелю на вул. Карла
Маркса (тепер вул. Інститутська №4), на якому позначено запроектовані будівлі і елементи
благоустрою території. У складанні документа брали участь архітектори О. П. Моніна, Л. В. Новіков.
Калька, туш; 1:500; 437х613 мм
3223. М и ни ст ерст во лес ного хозя йст ва УС СР. Ге н пла н ква рт ала
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 2039, арк. 1, 1950 р.
План входить до проектного завдання адміністративного будинку Міністерства лісового господарства
(тепер адміністративна будівля Міністерства палива та енергетики України), розробленого в рамках
проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного
Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є генеральним планом ділянки по вул.
Хрещатик №30, на якому позначено наявні і запроектовані будівлі і елементи благоустрою території. У
складанні документа брали участь архітектори О. В. Власов, О. І. Заваров, Р. Книжник.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 587х382 мм
3224. П рое кт восст ано вле н ия и ре конст рук ц и и ж и лого дома № 5 по Бе ссарабс ко й п л. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 2319, арк. 1, 1949 р.
План входить до робочого проекту відбудови і реконструкції житлового будинку №5 на пл.
Бессарабська, розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у
м. Київ працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у справах архітектури м. Київ.
На плані ділянки, відведеної під будівництво, позначено контури наявних, запроектованих і
призначених до знесення будинків і споруд. У складанні документа брали участь архітектори
В. Д. Єлізаров, Г. М. Слуцький, Соколовська.
Калька, туш, олівець; 1:1 000; 604х388 мм
3225. Пе ш еходн ы й подзем н ы й пе реход на пе ре кре ст ке у л. Л ен и на и К ре щат и к. П лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 2380, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання підземного переходу на перехресті вул. Хрещатик і вул. Леніна
(тепер вул. Богдана Хмельницького), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення
забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект
(м. Київ). Документ є генеральним планом ділянки, відведеної під нове будівництво, на якому
позначено місця переходів. У складанні документа брали участь архітектори А. Соломко, В. С. Коваль
А. В. Ілляшенко.
Світлокопія, туш, олівець; 1:500; 693х530 мм
3226. Ж и ло й дом по ул. Кр е щат и к №25. Фасад ы и Пасса ж. Прое кт озел ен ен и я
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 2541, арк. 1, 1950 р.
План входить до техн. проекту житлового будинку по вул. Хрещатик №25, розробленого в рамках проекту
реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державних архітектурних
майстерень Управління у справах архітектури м. Київ. На плані ділянки, відведеної під нове
будівництво, позначено запроектовані елементи благоустрою. У складанні документа брали участь
архітектори В. А. Созанський, О. І. Малиновський.
Калька, туш; 1:500; 550х545 мм
3227. Кре щат ик № 25. Благоуст рой ст во дет ск их пло щадо к. Дет сад на 50 чело ве к
Ф. Р6, к. 145, оп. 6, т. 2, од. зб. 2602, арк. 1, 1950 р.
План входить до проектного завдання благоустрою майданчика дитсадка у житловому будинку по
вул. Хрещатик №25, розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик
у м. Київ працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у справах архітектури м. Київ.
На плані ділянки, відведеної під будівництво, позначено елементи благоустрою гральних майданчиків
дитсадка. У складанні документа брали участь архітектори В. А. Созанський, О. І. Малиновський.
Калька, туш; 1:200; 645х420 мм
3228. И нст ит ут общест в ен н ых наук А Н УС СР. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2681, арк. 1, 1953 р.
План входить до проектного завдання будинку Інститутів суспільних наук АН УРСР (тепер будівля
Інститутів НАН України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул.
Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). У
триповерховому будинку передбачалося розмістити Інститути археології, економіки, мистецтвознавства,
фольклору, філософії та історії. Документ є генеральним планом ділянки по вул. Кірова №4 (тепер
вул. Грушевського №4), відведеної під нове будівництво. У складанні документа брали участь
архітектори В. Є. Ладний, З. Г. Хлєбнікова, А. Сірєнєва.
Калька, туш; 1:500; 730х677 мм

3229. Кре щат ик № 32. Г ен п лан у част ка
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2765, арк. 1, 1949 р.
План входить до проектного завдання відбудови і реконструкції корпусів архітектурних майстерень на
вул. Хрещатик №32 а, розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул.
Хрещатик у м. Київ працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у справах архітектури
м. Київ. На плані ділянки, відведеної під будівництво. позначено контури наявних, запроектованих і
призначених до знесення будинків і споруд. У складанні документа брали участь архітектори
Г. О. Осмер, Андрієвський, Мельничук.
Калька, туш; 1:500; 562х408 мм
3230. Бла гоуст ро йст во н еч ет но й ст оро н ы К ре щат ика ме жду ул. Ка р ла Ма р кса и Бе ссарабс ко й п л. П лан (ва р иант )
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2844, арк. 1, 1952 р.
План входить до проектного завдання благоустрою вул. Хрещатик на ділянці від вул. Карла Маркса до
пл. Бессарабська, розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик
у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки,
призначеної до благоустрою, позначено контури наявних і запроектованих будинків і споруд, а також
елементи архітектурного оформлення (зелені насадження, скульптура, фонтани тощо). У складанні
документа брали участь архітектори В. А. Созанський, О. І. Малиновський.
Калька, туш; 1:500; 1545х563 мм
3231. Ж и ло й дом и бар по буль вару Ш е вче н ко №2. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2868, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання житлового будинку, розробленого в рамках проекту реконструкції
і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані ділянки по бр Шевченка №2, відведеної під будівництво, позначено
контури наявних, запроектованих і призначених до знесення будинків і споруд. У складанні документа
брали участь архітектори Колєсов, О. І. Малиновський.
Світлокопія, туш; 1:500; 920х630 мм
3232. Адм и н ист рат ив но -ж и лое здан ие “У к рн е фт есб ыт ” по у л. Ш ев че н ко №1. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2922, арк. 1, 1956 р.
План входить до проектного завдання адміністративножитлового будинку тресту Укрнафтозбут (тепер
будинок Ліги нафтопромисловців України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення
забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект
(м. Київ). Документ є фрагментом топографічного плану м. Київ, на якому позначено відведену під
будівництво ділянку по вул. Шевченко №1 (тепер вул. Велика Васильківська №2), наявні і
запроектовані будинки і споруди. У складанні документа брали участь архітектори Л. Б. Каток,
В. І. Гопкало.
Світлокопія, туш; 1:2000; 410х345 мм
3233. Адм и н ист рат ив но -ж и лое здан ие “У к рн е фт есб ыт ” по у л. Ш ев че н ко №1. Эс к изн ы й прое кт заст ро й ки п лощад и
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2922, арк. 2, 1956 р.
План входить до проектного завдання адміністративножитлового будинку тресту Укрнафтозбут (теп ер
будинок Ліги нафтопромисловців України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення
забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект
(м. Київ). Документ є генеральним планом пл. Бесарабська, на якому позначено наявні, призначені до
знесення і запроектовані будинки. У складанні документа брали участь архітектори Л. Б. Каток,
В. І. Гопкало.
Світлокопія, туш; 1:500; 1170х635 мм
3234. П рое кт верт и каль но й пла н иров к и усадьб ы до ма №6 по ул. Крас ноар м ей ско й. П лан
Ф. Р6, к. 145, оп. 7, од. зб. 2952, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту адміністративножитлового будинку, розробленого в рамках проекту
реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по
проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані ділянки по вул. Червоноармійська №6 (тепер вул. Велика
Васильківська №6), відведеної під нове будівництво, позначено контури наявних і запроектованих
будинків і споруд, а також надано відомості щодо змін рельєфу, які мали відбутися після забудови. У
складанні документа брали участь архітектори А. В. Добровольський, О. І. Малиновський, Лемешко.
Калька, туш, олівець; 1:500; 757х418 мм
3235. Адм и н ист рат ив ное здан ие “ Глав сахар”. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 145, оп. 8, од. зб. 2979, арк . 1, 1949 р.
План входить до проектного завдання будинку тресту Головцукор (тепер будинок Державного
департаменту продовольства України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення
забудови вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державних архітектурних майстерень Управління у
справах архітектури м. Київ. На плані ділянки, відведеної під будівництво (тепер вул. Бориса
Грінченка №1), позначено контури наявних і запроектованих будинків із вказівками на чергу їх
будівництва. У складанні документа б рали участь архітектори Б. І. Приймак, Г. М. Слуцький,
Л. Д. Куліков, Пастухов.
Калька, туш; 1:1000; 590х490 мм
3236. До м арх ит е кт ора. Ге н п лан с верт и каль но й пла н иров ко й
Ф. Р6, к. 145, оп. 8, од. зб. 2983, арк. 9, 1954 р.
План входить до техн. проекту Будинку Спілки радянських архітекторів (тепер будинок Національної
спілки архітекторів України), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови
вул. Хрещатик у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На

плані ділянки по пров. Музичний №7 (тепер вул. Бориса Грінченка №7), відведеної під будівництво,
позначено контури наявних, запроектованих і призначених до знесення будинків і споруд. У складанні
документа брали участь архітектори П. П. Петрушенко, Капоровський, А. Соломко.
Калька, туш, чорнило; 1:500; 622х573 мм
3237. Пе ш еходн ы й подзем н ы й пе реход на пл. Ст ал и на. Ге н пла н подзем ного пе рехода
Ф. Р6, к. 145, оп. 8, од. зб. 2986, арк. 1, 1960 р.
План входить до проектного завдання влаштування підземного переходу на пл. Сталіна (тепер
пл. Європейська), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик
у м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є
генеральним планом ділянки, відведеної під нове будівництво, на якому позначено місця переходів. У
складанні документа брали участь архітектори В. С. Коваль, А. В. Ілляшенко, Б. А. Шаповал.
Світлокопія, туш, чорнило; 1:500; 870х805 мм
3238. Подзе м н ы й п е шеходн ы й пе реход на пл. Кал и н ина. Ге нп ла н. В ерт и каль на я п лан и ров ка и водост о к и
Ф. Р6, к. 145, оп. 8, од. зб. 2990, арк. 1, 1967 р.
План входить до проектного завдання влаштування підземного переходу на пл. Калініна (тепер майдан
Незалежності), розробленого в рамках проекту реконструкції і відновлення забудови вул. Хрещатик у
м. Київ працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Документ є
генеральним планом ділянки, відведеної під нове будівництво, на якому позначено місця переходів. У
складанні документа брали участь архітектори В. С. Коваль, Є. А. Левинський.
Світлокопія, туш, чорнило; 1:500; 545х395 мм
3239. Сит уа цио н н ы й п ла н ж и лого масс ива “ От рад н ы й”
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 7, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Відрадний у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Житловий масив розташовано
у південнозахідній частині Жовтневого (тепер Солом’янського) рну м. Київ. На плані зображено
ділянку, призначену до забудови житлового масиву, позначено запроектовані квартали. У складанні
документа брали участь архітектори О. І. Заваров, Н. Скибицький, А. Корнєєв.
Калька, туш; 1:25 000; 414х352 мм
3240. Ж и ло й масс ив “ От рад н ы й”, Пе рвая о чер едь. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 7, арк. 2, 1959 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Відрадний у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Житловий масив розташовано
у південнозахідній частині Жовтневого (тепер Солом’янського) рну м. Київ. На плані позначено
основні будівлі житлового масиву. План складено за матеріалами геодезичних зйомок 1947, 1954 рр. На
документі є примітки про узгодження проекту з Управлінням планування і забудови м. Київ. У
складанні документа брали участь архітектори О. І. Заваров, Н. Скибицький, А. Корнєєв.
Калька, туш; 1:2000; 772х777 мм
3241. П лан и ров ка и заст рой ка пе рво й очеред и жи лого масс ива “От радн ы й”. Сет ь общест ве н н ых и хозя йст ве н но -быт ов ы х
учре жде н ий и пред п р ият и й
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 7, арк. 3, 1959 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Відрадний у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено основні
будівлі громадськогопобутового призначення (підприємства торгівлі, побутового обслуг., школи, дит.
садки, кінотеатри, гаражі), запроектовані до будівництва у житловому масиві. У складанні документа
брали участь архітектори О. І. Заваров, Н. Скибицький, А. Корнєєв.
Світлокопія, туш; 1:500; 776х734 мм
3242. П лан и ров ка и заст рой ка пер вой очеред и жи лого мас си ва “От радн ы й”. Разм е ще ни е жи л и щ ного ст роит е ль ст ва по сер и я м
т ипо в ых п рое кт ов
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 7, арк. 5, 1959 р.
План входить до проектного завдання заб удови житлового масиву Відрадний у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено місця
розташування будинків, запроектованих у житловому масиві, а також приведено специфікацію типових
проектів, які було застосовано. У складанні документа брали участь архітектори О. І. Заваров, Н.
Скибицький, А. Корнєєв.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 812х687 мм
3243. Ж и л масс ив в р- не хут ора От рад ного. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 7, арк. 7–10, 1956–1959 рр.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Відрадний у Жовтневому рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Житловий масив
розташовано у південнозахідній частині Жовтневого (тепер Солом’янського) рну м. Київ, на території
колишнього хут. Відрадний. На топографічний план хут. Відрадний, виконаний у 1925 р. і уточнений у
1946 р. і 1953 р. Державним трестом Київгеозйомка, нанесено контури запроектованих будівель.
Документ містить примітки розробників і перевіряльників щодо змін у проекті. У складанні документа
брали участь архітектори О. І. Заваров, Н. Скибицький, А. Корнєєв, ГІП Кириченко.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 570х635 мм, 700х620 мм, 595х635 мм, 608х640 мм
3244. Ж и л масс ив в Н ико льс ко й Бо р щагов ке. П лан т ра мва йн ых л и ни й

Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 22, арк. 2, 1961 р.
План входить до проектного завдання інж. підготовки вулиць і зовнішніх мереж житлового масиву
Микільська Борщагівка у м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). Проектом передбачено влаштування чотирьох трамвайних маршрутів від наявного
на той час трамвайного кільця на розі вул. Бульварна і вул. НовоБорщагівська. На плані схематично
позначено наявні, запроектовані і перспективні лінії трамвайних шляхів, а також нові тягові підст.
Схему складено на базі генерального плану зі схемами інж. комунікацій і трансп. житлового масиву
Микільська Борщагівка. У складанні документа брали участь архітектори А. Соломко, Ю. Аншелес,
Н. Шаровольський, М. Савченко, А. В. Ілляшенко.
Калька, туш; 1:2 000; 1690х820 мм
3245. Ж и л масс ив в Н ико льс ко й Бо р щагов ке. Ге нера ль н ы й п ла н т ра мва й ного де по
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 22, арк. 14, 1961 р.
План входить до проектного завдання інж. підготовки вулиць і зовнішніх мереж житлового масиву
Микільська Борщагівка у м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). Проектом передбачено влаштування чотирьох трамвайних маршрутів від наявного
на той час трамвайного кільця на розі вул. Бульварна і вул. НовоБорщагівська. На плані позначено
будівлі (диспетчерська, складські і ремонтні, гаражі тощо) трамвайного депо. У складанні документа
брали участь архітектори А. Соломко, Ю. Аншелес, Н. Шаровольський, М. Савченко, А. В. Ілляшенко.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 956х800 мм
3246. Ж и ло й масс ив на Руса новс ко м п рол ив е. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 32, арк. 1, 1961 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Русанівка в Дарницькому рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено запроектовані будівлі, споруди, інженерні комунікації. На документі є примітки про
узгодження проекту з від. планування і забудови Управління зі справ будівництва і архіт. м. Київ. У
складанні документа брали участь архітектори В. Є. Ладний, Г. С. Кульчицький.
Калька, туш; 1:2 000; 1155х820 мм
3247. Ж и ло й масс ив на Руса новс ко м п рол ив е. Де нрд росхе ма
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 32, арк. 13, 1962 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Русанівка в Дарницькому рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено основні будівлі і споруди, а також запроектовані до висадження зелені насадження
житлового масиву. У складанні документа брали участь архітектори В. Є. Ладний, Г. С. Кульчицький,
Є. А. Атаманенко.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 1233х817 мм
3248. Заст рой ка Ру са новс кого жи лого масс ива. Ге нп ла н. Мост ы и подход ы к н и м
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 35, арк. 4, 1961 р.
План входить до проектного завдання забудови житлового масиву Русанівка в Дарницькому рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено основні будівлі і споруди житлового масиву, а також запроектовані до будівництва 8 мостів
через Русанівську протоку. У складанні документа брали участь архітектори В. Є. Ладний,
Г. С. Кульчицький, інженери Матвієвський, Пестряков, В. С. Коваль.
Світлокопія, туш, олівець; 1:2 000; 1355х873 мм
3249. Ж и ло й масс ив Бе резн як и. Схе ма дорог и п роездов
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 42, арк. 123, 1966 р.
План входить до проектного завдання забудови першої черги мікрорайонів №1 і №2 житлового масиву
Березняки в Дарницькому рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по
проектуванню Київпроект (м. Київ). Рн забудови обмежено вул. Серафимовича і вул. Тельбінська. На
плані позначено запроектовані будівлі і споруди, а також автомобільні шляхи житлового масиву. У
складанні документа брали участь архітектори О. І. Малиновський, С. Б. Шпільт, В. М. Гречина, В.
Козлова.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1127х823 мм
3250. Ж и ло й масс ив “ Бер езня к и”. Ге н п ла н
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 47, арк. 105, 1967 р.
План входить до проектного завдання забудови другої черги мікрорайонів №1 і №2 житлового масиву
Березняки в Дарницькому рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по
проектуванню Київпроект (м. Київ). Рн забудови обмежено вул. Серафимовича і вул. Тельбінська. На
плані позначено запроектовані до будівництва будівлі і споруди, мережу тепло водо
і
енергопостачання житлового масиву. У складанні документа брали участь архітектори
О. І.
Малиновський, С. Б. Шпільт, В. М. Гречина, В. Козлова.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1510х796 мм
3251. Ж и ло й масс ив Бе резн як и. Вт орая о че редь. П лан оз. Т ельб и н
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 53, арк. 17, 1967 р.
План входить до проектного завдання забудови другої черги мікрорайонів №1 і №2 житлового масиву
Березняки в Дарницькому рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по
проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено оз. Тельбін, контури якого розширено через
те, що з нього брали піски для намиву територій під забудову житлового масиву. Документ містить
примітки щодо особливостей розробки кар’єру озера, укріплення його берегів, винесення окремих

споруд із зони підтоплення. У складанні документа брали участь архітектори О. І. Малиновський,
С. Б. Шпільт, В. М. Гречина, В. Козлова.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 543х590 мм
3252. Ж и ло й масс ив “ Левобе реж н ы й”. М и кро райо н №1. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 58, арк. 1, 1971 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання забудови першої черги житлового
масиву Лівобережний в Дарницькому рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по
проектуванню Київпроект (м. Київ). запроектовані до першочергової будівництва будівлі і споруди
житлового масиву. У складанні документа брали участь архітектори В. Л. Суворов, І. П. Шпара,
інженери М. Н. Панич, Є. А. Левитський, В. Срібна.
Калька, туш; 1:1 000; 923х760 мм
3253. М и кро райо н № 10 ж илого мас си ва “Св ят ош и но”. Орга н изац ия ст ро ит ель ст ва. Ст ро йге н п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 73, арк. 7 –12, 1978 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини проектного завдання забудови першої черги житлового
масиву Святошино у м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На топографічному плані позначено основні будівлі, запроектовані у житловому
масиві і тимчасові допоміжні споруди, необхідні для будівництва. У складанні документа брали участь
архітектори В. Є. Ладний, З. Г. Хлєбнікова, Дентліна, Дем’янчук.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 1140х567 мм, 1130х558 мм, 1116х543 мм, 1050х607 мм, 1034х608 мм, 1130х598 мм
3254. Ж и ло й масс ив “ Оболо нь”. М и кро райо н 3. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 86, арк. 1, 1970 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Оболонь у Подільському рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). У документі
надано відомості щодо системи мікрорайонів житлового масиву. На плані позначено межі мікрорайонів,
місця розташування кар’єрів місцевих будівельних матеріалів. У складанні документа брали участь
керівник АПМ Г. М. Слуцький, ГАП Г. С. Кульчицький, архітектори З. Г. Хлєбнікова, Ю. А. Паскевич.
Світлокопія на кальці, туш; 1:10 000; 595х1053 мм
3255. Ж и ло й масс ив “ Оболо нь”. М и кро райо н № 3. Ге н пла н. Схе ма заст ро й к и
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 86, арк. 2, 1970 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Оболонь у Подільському рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено основні будівлі і споруди, запроектовані у мікрорайоні №3 житлового масиву і надано
відомості щодо використання під час будівництва типових проектів. Документ містить примітки про
узгодження у відділі планування і забудови Управління зі справ будівництва і архіт. м. Київ. У
складанні документа брали участь керівник АПМ Г. М. Слуцький, ГАП Г. С. Кульчицький, архітектори
З. Г. Хлєбнікова, Ю. А. Паскевич.
Світлокопія на кальці, туш; 1:2 000; 853х607 мм
3256. Ж и ло й масс ив “ Оболо нь”. М и кро райо н № 3. Ге н пла н. Де ндро п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 90, арк. 1, 1970 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Оболонь у Подільському рні м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено будівлі, споруди і запроектовані до висадження зелені насадження житлового масиву. У
складанні документа брали участь керівник АПМ Г. М. Слуцький, ГАП Г. С. Кульчицький, архітектори
З. Г. Хлєбнікова, Ю. А. Паскевич.
Світлокопія на кальці, туш, кольорові олівці; 1:2000; 880х620 мм
3257. П лан зем ел ьної ді ля нк и в м. К иї в, по Ве л и ко -к руж ні й дорозі Моско всь кого р-ну, що рі ше н ня м ви ко н кому К иї всь кої мі ської
ради де пут аті в т рудящ их ві д 19 лют ого 197 3 ро ку №258 за прое кт о м У прав лі н ня у спра вах архі т ект ур и м. К иї в ві дведе но в
кор ист ува н ня Уп рав лі н ня капі т аль ного буді вн ицт ва мі сь кв и кон ко му пі д жит лове і кул ьт ур но -побут ове буді вн и цт во
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 97, арк. 22, 1973 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Теремки 2 по Великій кільцевій дорозі в
Московському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані позначено межі ділянки, відведеної під забудову житлового масиву. У
складанні документа брали участь архітектори М. А. Левчук, В. Б. Жежерин, В. Л. Суворов, голов.
конструктор М. Н. Панич.
Світлокопія; 1:10 000; 210х303 мм
3258. Ж и ло й масс ив “ Тер е мк и-2”. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 112, арк. 1, 1976 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Теремки 2 по Великій кільцевій дорозі в
Московському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані позначено межі ділянки, відведеної під нову забудову, а також наявні
і запроектовані будівлі житлового масиву. У складанні документа брали участь архітектори
М. А. Левчук, В. Б. Жежерин, В. Л. Суворов, голов. конструктор М. Н. Панич.
Світлокопія на кальці, туш; 1:10 000; 974х593 мм
3259. Ж и ло й масс ив “ Тер е мк и-2”. Де ндро п лан
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 115, арк. 1 –4, 1976 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Теремки 2 по Великій кільцевій дорозі в
Московському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані позначено основні будівлі і споруди, а також запроектовані до

висадження зелені насадження у новому житловому масиві. У складанні документа брали участь
архітектори М. А. Левчук, В. Б. Жежерин, В. Л. Суворов, голов. конструктор М. Н. Панич.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:1 000; 1193х863 мм, 1206х615 мм, 1230х866 мм, 1100х620 мм
3260. Ж и ло й масс ив “ Тер е мк и-2”. А куст ич ес кая оц ен ка т е рр ит ор и и масс ива от т ран спо рт н ых ист о чн и ков шу ма. Ноч но й ре ж и м
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 115, арк. 5, 1976 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Теремки 2 по Великій кільцевій дорозі в
Московському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані позначено основні будівлі і споруди житлового масиву із наданням
оцінки захищеності території від шумів міського транспорту в нічний час. Очікуваний рівень шуму
розраховано на базі схеми розвитку транспорту м. Київ (АПМ №7) і карти рівня транспортного шуму у
м. Київ (1972 р.). У складанні документа брали участь архітектори М. А. Левчук, В. Б. Жежерин, В.
Л. Суворов, голов. конструктор М. Н. Панич.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:2 000; 988х600 мм
3261. Ж и ло й масс ив “ Тер е мк и-2”. А куст ич ес кая оц ен ка т е рр ит ор и и масс ива от т ран спо рт н ых ист о чн и ков шу ма. Д нев но й ре ж и м
Ф. Р6, к. 1277, оп. 10, т. 1, од. зб. 115, арк. 6, 1976 р.
План входить до техн. проекту забудови житлового масиву Теремки 2 по Великій кільцевій дорозі в
Московському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). На плані позначено основні будівлі і споруди нового житлового масиву із
наданням оцінки захищеності території від шумів трансп. в денний час. Очікуваний рівень шуму
розраховано на базі схеми розвитку транспорту м. Київ (АПМ №7) і карти рівня транспортного шуму у
м. Київ (1972 р.). У складанні документа брали участь архітектори М. А. Левчук, В. Б. Жежерин, В.
Л. Суворов, голов. конструктор М. Н. Панич.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:2 000; 933х595 мм
3262. Дво ре ц пио не ров в г. К иев е. Э ск из н ы й п рое кт заст рой к и
Ф. Р6, к. 1278, оп. 11, од. зб. 4, арк. 1, 1959 р.
План входить до проектного завдання Палацу піонерів і школярів (тепер Київський палац дітей та
юнацтва) у Печерському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). Проектом передбачено будівництво голов. корпусу Палацу піонерів на
вул. Січневого повстання №. 13 (тепер вул. Івана Мазепи №13), а тако ж влаштування міського стадіону
юних піонерів на 8 тис. глядачів і Республіканської педагогічної виставки на території колишнього
іподрому. На плані зображено ділянку, призначену до забудови комплексу, з позначенням наявних і
запроектованих будівель і споруд. У складанні документа брали участь архітектори А. М. Мілецький,
А. Н. Лобода, Кривоглаз, Є. Бєльський, інженери О. М. Печенов, Кузнєцов.
Калька, туш, олівець; 1:2 000; 816х640 мм
3263. Дво ре ц пио не ров в г. К иев е. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1278, оп. 11, од. зб. 4, арк. 4, 1959 р.
План входить до проектного завдання Палацу піонерів і школярів (тепер Київський палац дітей та
юнацтва) у Печерському рні м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню
Київпроект (м. Київ). Документ є генеральним планом Палацу піонерів на вул. Січневого повстання №13
(тепер вул. Івана Мазепи №13). У складанні документа брали участь архітектори А. М. Мілецький,
А. Н. Лобода, Кривоглаз, Є. Бєльський, інженери О. М. Печенов, Кузнєцов.
Світлокопія, туш; 1:500; 1370х872 мм
3264. Ки евс к ий государст в ен н ы й у ни ве рс ит ет . Сит уа ц ион н ы й пла н
Ф. Р6, к. 1279, оп. 11, од. зб. 1, арк. 205, 1967 р.
План входить до проектного завдання навчальнолабораторних корпусів фізичного факультету Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка і форпроекту навчальнолабораторних корпусів фізичного,
радіофізичного,
механікоматематичного
і
біологічного
факультетів,
розроблених
працівниками
Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Проектом передбачено будівництво
навчальнолабораторного комплексу на 4 тис. студентів стаціонару і приміщень для занять фізичною
культурою з плавальним басейном. Документ є ситуаційним планом ділянки по просп. 40 річчя Жовтня
№130 у м. Київ (тепер просп. Голосіївський), призначеної для будівництва уні верситетського
комплексу. У складанні документа брали участь архітектори В. Є. Ладний, Ю. Москальцев,
М. Будиловський.
Світлокопія; 1:2 000; 974х570 мм
3265. Ки евс к ий государст в ен н ы й у ни ве рс ит ет . Ге нп ла н
Ф. Р6, к. 1279, оп. 11, од. зб. 5, арк. 2 –5, 1967 р.
План входить до проектного завдання навчальнолабораторних корпусів фізичного факультету Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка і форпроекту навчальнолабораторних корпусів фізичного,
радіофізичного,
механікоматематичного
і
біологічного
факультетів,
розроблених
працівниками
Державного
Інституту
по
проектуванню
Київпроект
(м. Київ).
На
плані
зображено
ділянку
університетського
комплексу
з
позначенням
наявних
і
запроектованих
будівель
і
споруд.
Проектувальниками представлено різні варіанти прив’я зки будівель до рельєфу місцевості. У складанні
документа брали участь архітектори В. Є. Ладний, Ю. Москальцев, М. Будиловський.
Світлокопія, туш; 1:500; 1230х850 мм, 1222х785 мм, 1190х718 мм, 1008х870 мм
3266. Реко нст ру к ц ия К ие вс кого зоопар ка. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 1280, оп. 11, од. зб. 6, арк. 1, 1967 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розвитку Київського зоопарку, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Зоопарк розташовано на
БрестЛитовському шосе №80 Жовтневого рну м. Київ. У проекті як першочергові об’єкти, що підлягають

реконструкції визначено споруди для утримання приматів і птахів. На плані зображено ділянку
комплексу зоопарку з позначенням наявних, запроектованих і призначених до реконструкції будівель і
споруд. У складанні документа брали участь архітектори О. І. Малиновський, В. А. Михайлов, Г.
Гонцевич.
Калька, туш; 1:2 000; 648х690 мм
3267. Ки евс к ий зоо пар к. Ост ро в звер ей ( к руп н ые ко ш ки). Ге нп ла н
Ф. Р6, к. 1280, оп. 11, од. зб. 6, арк. 3, 196 9 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розвитку Київського зоопарку, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Одним із першочергових
об’єктів будівництва визнано комплекс для утримання крупних хижаків родини котячих (приміщення з
літнім вигулом). На плані зображено ділянку, відведену під будівництво, з позначенням наявних,
запроектованих і призначених до реконструкції будівель і споруд. У складанні документа брали участь
архітектори О. І. Малиновський, В. А. Михайлов, інженер М. Н. Панич.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 1152х610 мм
3268. Реко нст ру к ц ия К ие вс кого зоопар ка. Обезь ян н и к. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1280, оп. 11, од. зб. 6, арк. 5, 1963 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розвитку Київського зоопарку, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Одним із першочергових
об’єктів будівництва визнано комплекс для утримання приматів загальною площею близько 4 тис. м2,
запроектований у західній частині зоопарку. На плані зображено ділянку, відведену під будівництво,
з позначенням наявних, запроектованих і призначених до реконструкції будівель і споруд. У складанні
документа брали участь архітектори О. І. Малиновський, В. А. Михайлов, Г. Гонцевич.
Світлокопія, туш; 1:500; 1155х845 мм
3269. Реко нст ру к ц ия К ие вс кого зоопар ка. Пт ич н и к. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1280, оп. 11, од. зб. 6, арк. 7, 1963 р.
План входить до проектного завдання реконструкції і розвитку Київського зоопарку, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). Одним із першочергових
об’єктів будівництва визнано комплекс для утримання птахів. На плані зображено ділянку, відведену
під будівництво, з позначенням наявних, запроектованих і призначених до реконструкц ії будівель і
споруд. У складанні документа брали участь архітектори О. І. Малиновський, В. А. Михайлов, Г.
Гонцевич.
Світлокопія, туш; 1:500; 730х890 мм
3270. Тех ни ку м го ст и н ич ного хозя йст ва. В ы коп и ров ка из прое кт а ж и лого р - на
Ф. Р6, к. 1303, оп. 12, од. зб. 10, арк. 1, 1971 р.
План входить до техн. проекту комплексу споруд Технікуму готельного господарства у м. Київ,
розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані
позначено ділянку по вул. Генерала Жмаченка №26 у м. Київ, відведену під будівництво комплексу. У
складанні документа брали участь керівник АПМ В. М. Шарапов, ГАП Р. Книжник, архітектори Є. Бикова,
О. Дзисюк, Ю. Олейник.
Калька, туш; 1:5 000; 760х560 мм
3271. Тех ни ку м го ст и н ич ного хозя йст ва по ул. Ж ма че н ка. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1303, оп. 12, од. зб. 10, арк. 2, 1971 р.
План входить до техн. проекту комплексу споруд Технікуму готельного господарства по вул. Жмаченка у
м. Київ, розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На
плані позначено наявні і заплановані будівлі комплексу. У складанні документа брали участь керівник
АПМ В. М. Шарапов, ГАП р. Книжник, архітектори Є. Бикова, О. Дзисюк, Ю. Олейник.
Світлокопія, туш; 1:500; 710х710 мм
3272. До м бра косо чет ан и й и ре ги ст ра ци и новоро жде н н ых по Бр ест -Л ит овс ко му прос пе кт у №1/ 5. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р6, к. 1305, оп. 12, од. зб. 4, арк. 1, 1973 р.
План входить до техн. проекту Будинку реєстрації шлюбу і новонароджених у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено ділянку
по просп. БрестЛитовський №1/5 у м. Київ, відведену під будівництво комплексу. У складанні
документа брали участь керівник АПМ В. І. Гопкало, архітектори В. М. Гречина, О. І. Галатін,
В. С. Коваль.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 1300х620 мм
3273. До м бра косо чет ан и й и ре ги ст ра ци и новоро жде н н ых по Бр ест -Л ит овс ко му прос пе кт у №1/ 5. Ге н пла н
Ф. Р6, к. 1305, оп. 12, од. зб. 5, арк. 1, 1973 р.
План входить до техн. проекту Будинку реєстрації шлюбу і новонароджених у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено наявні і
заплановані будівлі Будинку реєстрації шлюбу. У складанні документа брали участь керівник АПМ В. І.
Гопкало, архітектори В. М. Гречина, О. І. Галатін, В. С. Коваль.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 1314х627 мм
3274. До м бра косо чет ан и й и ре ги ст ра ци и новоро жде н н ых по Бр ест -Л ит овс ко му прос пе кт у №1/ 5. Д енд ро пла н
Ф. Р6, к. 1305, оп. 12, од. зб. 5, арк. 19, 1973 р.
План входить до техн. проекту Будинку реєстрації шлюбу і новонароджених у м. Київ, розробленого
працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На плані позначено місця
для висадки зелених насаджень, призначених для благоустрою ділянки Будинку реєстрації шл юбу, надано

відомості щодо їхніх форм (дерева, кущі або трав’янисті рослини). У складанні документа брали
участь керівник АПМ В. І. Гопкало, архітектори В. М. Гречина, О. І. Галатін, В. С. Коваль.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:500; 1336х624 мм
3275. Ки евс к ий ф и л иал Це нт раль ного музея В. И. Ле ни на. С ит уа цио н н ы й п ла н
Ф. Р6, к. 1306, оп. 12, од. зб. 1, арк. 1, 1976 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту будинку Київського філ. Центрального
музею В. І. Леніна (тепер Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український
дім”), розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На
плані позначено ділянку по вул. Хрещатик №2, відведену під будівництво музею. У складанні документа
брали участь керівник АПМ В. І. Гопкало, архітектори В. М. Гречина, В. Є. Коломієць, Л. І. Філенко.
Світлокопія на кальці; 1:2000; 620х694 мм
3276. Ки евс к ий ф и л иал Це нт раль ного музея В. И. Ле ни на. С ит уа цио н н ы й п ла н с пер спе кт иво й разв ит ия
Ф. Р6, к. 1306, оп. 12, од. зб. 1, арк. 2, 1976 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту будинку Київського філ. Центрального
музею В. І. Леніна (тепер Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український
дім”), розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На
плані позначено наявну забудову пл. Ленінського комсомолу (тепер пл. Європейська) і намічено
контури нових будівель. У складанні документа брали участь керівник АПМ В.І. Гопкало, архітектори
В. М. Гречина, В. Є. Коломієць, Л. І. Філенко.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 620х696 мм
3277. Ки евс к ий ф и л иал Це нт раль ного музея В. И. Ле ни на. Г ен п лан
Ф. Р6, к. 1306, оп. 12, од. зб. 1, арк. 3 –4, 1976 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту будинку Київського філ. Центрального
музею В. І. Леніна (тепер Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український
дім”), розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ).
Документ є генеральним планом комплексу музею. Основою для генплану послужили матеріали зйомок
Інституту Київпроект 1970–1975 рр. У складанні документа брали участь керівник АПМ В.І. Гопкало,
архітектори В. М. Гречина, В. Є. Коломієць, Л. І. Філенко.
Світлокопія на кальці, чорнило; 1:500; 1075х620 мм, 1153х603 мм
3278. Ки евс к ий ф и л иал Це нт раль ного музея В. И. Ле ни на. Де нд роп лан
Ф. Р6, к. 1306, оп. 12, од. зб. 1, арк. 8, 1976 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту будинку Київського філ. Центрального
музею В. І. Леніна (тепер Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український
дім”), розробленого працівниками Державного Інституту по проектуванню Київпроект (м. Київ). На
плані позначено місця для висадки зелених насаджень, призначених для благоустрою ділянки музею,
надано відомості щодо їхніх форм (дерева, кущі або трав’янисті рослини). У складанні документа
брали участь керівник сектору озеленення Тітов, архітектори В.І. Гопкало, В. М. Гречина,
В. Є. Коломієць, Л. І. Філенко.
Світлокопія на кальці, туш, олівець; 1:500; 1164х625 мм
3279. Мост чер ез р. Дн еп р. Ре гуля ц ио нн ы е соору же ни я л евого бе рега ( пла н)
Ф. Р59, к. 163, оп. 1, од. зб. 9, арк. 3, 1962 р.
План входить до матеріалів узгодження знесення споруд, розташованих на лівобережній дамбі р. Дніпро
для проекту мостаметро через р. Дніпро у м. Київ. Документ складено працівниками Київської філ.
Державного Інституту по вишукуваннях та проектуванню автомобільних шляхів Союздорпроект. При будві
моста заплановано реконструкцію регуляційних споруд лівого берегу р. Дніпро, що зумовлювало
знесення споруд різної відомчої належності з дамби, що існувала. Документ є планом лівобережної
дамби з позначенням будівель і споруд, які підлягали знесенню. На зворотньому боці документа є
примітки олівцем про вартість будівель, що розміщувалися на дамбі.
Світлокопія, чорнило, туш, олівець; 1:1 000; 847х532 мм
3280. П лан Русанов ско го п рот ока в р-н е ст роя щ егося мост а д ля К ие вс кого мет ро
Ф. Р59, к. 163, оп. 1, од. зб. 344, арк. 1, 1962 р.
План входить до матеріалів узгодження знесення споруд, розташованих на лівобережній дамбі р. Дніпро
для проекту мостаметро через р. Дніпро у м. Київ. Документ складено працівниками Київської філ.
Державного Інституту по вишукуваннях та проектуванню автомобільних шляхів Союздорпроект. На плані
Русанівської протоки на р. Дніпро у м. Київ позначено контури запроектованого моста.
Папір, туш, кольорове чорнило, олівець; 1:1 000; 605х700 мм
3281. Ки евс к ий м ет ро пол ит е н ст ан ц ия “ Ун ив ерс ит ет с кая”. Назе м н ы й вест иб юл ь. Ге н пла н уча ст ка
Ф. Р59, к. 163, оп. 1, од. зб. 472, арк. 1, 1960 р.
План входить до архітектурно будівельної частини робочого проекту ст. Університетська Київського
метрополітену, розробленої працівниками Київської філ. Державного Інституту по вишукуваннях та
проектуванню автомобільних шляхів Союздорпроект. Документ є генеральним планом ділянки на бр
Шевченка у м. Київ, на якій розташовано ст., з позначенням її споруд, зелених насаджень і малих
архітектурних форм. У складанні документа брали участь архітектори Г. В. Головко, М. М. Сиркін,
Б. В. Дзбановський.
Калька, туш, олівець; 1:200; 670х1100 мм
3282. Ки евс к ий м ет ро пол ит е н ст ан ц ия “ Ун ив ерс ит ет с кая”. Назе м н ы й вест иб юл ь. Ге н пла н уча ст ка

Ф. Р59, к. 163, оп. 1, од. зб. 473, арк. 1, 1960 р.
План входить до архітектурно будівельної частини робочого проекту ст. Університетська Київського
метрополітену, розробленої працівниками Київської філ. Державного Інституту по вишукуваннях та
проектуванню автомобільних шляхів “Союздорпроект”. Документ є генеральним планом ділянки на бр
Шевченка у м. Київ, на якій розташовано ст., з позначенням її споруд, зелених насаджень і малих
архітектурних форм. На плані є примітки про узгодження проекту з директором ботанічного саду
м. Київ др. біол. наук проф. Д. Ф. Проценком. У складанні документа брали участь архітектори
Г. В. Головко, М. М. Сиркін, Б. В. Дзбановський.
Калька, туш, олівець; 1:200; 737х1200 мм
3283. Газопро вод Да шава – Ки ев. Го лов ная газорас п реде лит е ль ная ст а н ци я №1 в г. К ие ве. Г ен п лан, верт и каль ная п лан и ров ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 24, арк. 20, 19 46 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського
відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого палива та газу
Діпрогазпалпром
(м. Київ).
Документ
є
генеральним
планом
гол овної
газорозподільчої
ст.,
запланованої до будівництва у кінцевому пункті газопроводу – на заході м. Київ. У складанні
документа
брали
участь
керівник
будівельної
групи
А. В. Полуектов,
ГІП
М. І. Лапкін,
інженери Р. М. Ліспектор, С. В. Риндик.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:5000; 570х590 мм
3284. Газопро вод Да шава – Ки ев. Го лов ная газорас п реде лит е ль ная ст а н ци я. Схе мат ич ес ки й с ит уацо н н ы й п ла н
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 31, арк. 6, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського
відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого палива та газу
Діпрогазпалпром (м. Київ). Документ є ситуаційним планом місцевості Микільська Борщагівка на заході
м. Київ, де заплановано було побудувати головну газорозподільчу ст. У складанні документа брали
участь
керівник
будівельної
групи
А. В. Полуектов,
старш.
інженер
А. А. Григор’єв,
інженери Р. М. Ліспектор, І. М. Коблєнц.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:10 000; 685х420 мм
3285. Газопро вод Да шава – Кие в. Голов ная газорасп реде л ит ель ная ст анц и я. Ген п ла н, гор изонт аль ная пла н иро вка и
благоуст ро йст во
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 31, арк. 8, 1946 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками Українського
відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого палива та газу
Діпрогазпалпром
(м. Київ).
Документ
є
генеральним
планом
головної
газорозподільчої
ст.,
запланованої до будівництва у м. Київ. У складанні документа брали участь керів ник будівельної
групи А. В. Полуектов, старш. інженер А. А. Григор’єв, інженери Р. М. Ліспектор, І. М. Коблєнц.
Світлокопія; 1:500; 738х453 мм
3286. Схе ма распо ложе н ия т расс ы п роект и руе мого газопро вода Да шава – Кие в – Бря нс к – Мос к ва на участ ке Свят о ши но –
П рио р ка
Ф. Р84, к. 197, оп. 14, од. зб. 3467, арк. 1, 1949 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва,
складеного працівниками Українського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств
промислового рідкого палива та газу Діпрогазпалпром (м. Київ). Документ є топографічним планом
місцевості від рну Святошине до рну Пріорка у м. Київ, якою прямувала траса газопроводу.
Калька, туш; 1:10 000; 1440х430 мм
3287. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ко м п рессо рна я ст а н ц ия (го лов ная). Схе ма ге нера ль ного пла на
Ф. Р84, к. 197, оп. 21, од. зб. 5003, арк. 1, 1950 р.
План входить до проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого
палива та газу Діпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом головної компресорної ст.
газопроводу у м. Київ.
Калька, туш; 1:1 000; 570х387 мм
3288. Газопро вод Да шава – Ки ев. Ге н п лан ж илого посе л ка газорас пред ел ит е ль ной ст а н ци и № 1 в г. Ки еве
Ф. Р84, к. 197, оп. 23, од. зб. 5135, арк. 1, 1946 р.
План входить до техн. проекту магістрального газопроводу Дашава – Київ, складеного працівниками
Українського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого
палива та газу Діпрогазпалпром (м. Київ). Документ є генеральним планом житлового сща робітників
газорозподільної ст. №1 у м. Київ.
Калька, туш; 1:500; 780х578 мм
3289. Ук ра ин ское ре спуб ли ка нс кое от деле ни е Всесо юз ной т оргово й палат ы. Ге нп ла н с на несе н и е м пло щаде й и объе кт ов по
благоуст ро йст ву и ко нд иц ио н ирова н и ю
Ф. Р105, к. 1122, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1969 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання Українського республіканського
відділення Всесоюзної торгової палати (тепер Торговопромислова палата України), розробленого
працівниками Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових та громад.
будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). Документ є генеральним планом комплексу торгової палати,
запроектованого по вул. Велика Житомирська №33 у м. Київ. У складанні документа брали участь
керівник АКБ Іванов, голов. інженер АКБ Семак, ГАП Старикова.
Світлокопія, туш; 1:500; 642х462 мм

3290. От кр ыт ая в ыст аво чна я п ло щадка Тор гово - про м ы ш ле нно й палат ы. Ге нп ла н
Ф. Р105, к. 1122, оп. 1, од. зб. 280, арк. 2, 1972 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання Українського республіканського
відділення Всесоюзної торгової палати (тепер Торгово промислова палата України), розробленого
працівниками Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових та громад.
будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). Документ є генеральним планом відкритого виставочного майданчика
комплексу торгової палати, запроектованого по вул. Велика Житомирська №33 у м. Київ. У складанні
документа брали участь керівник АКБ Іванов, голов. інженер АКБ Семак, ГАП Старикова.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 622х500 мм
3291. Це нт р п ро фесс ио нал ьно -т ех н ич. обуче н ия на 3210 уч. ма ши ност рит е ль н ых про фе сс ий в г. К ие ве. С ит уац ио н н ы й п ла н
Ф. Р105, к. 1369, оп. 3, од. зб. 1, арк. 4, 1977 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання експериментального проекту
центру професійнотехнічного навчання машинобудівних професій (тепер Mіжрегіональний центр
професійнотехнічної освіти автомобільного трансп. та будівельної механізації) в м. Київ. Проект
розроблено
працівниками
Зонального
науководослідного
і
проектний
Інститут
типового
і
експериментального проектування житлових та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані
позначено ділянку по вул. Сім’ї Сосніних №15, відведену під будівництво навчального центру. У
складанні документа брали участь керівник АКБ І. Подольський, голов. конструктор проекту
П. Безродний, ГАП С. Є. Яхненко.
Світлокопія на кальці; 1:500; 620х465 мм
3292. Це нт р про ф есс иона ль но -т ехн и чес кого обуче н ия на 3210 учащ ихся ма ши ност рит е ль н ых про фес си й в г. Киеве. Ген ера ль н ы й
пла н
Ф. Р105, к. 1369, оп. 3, од. зб. 1, арк. 5 –6, 1977 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання експериментального проекту
центру професійнотехнічного навчання машинобудівних професій (тепер Mіжрегіональний центр
професійнотехнічної освіти автомобільного трансп. та будівельної механізації) в м. Київ. Проект
розроблено
працівниками
Зонального
науководослідного
і
проектний
Інститут
типового
і
експериментального проектування житлових та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані
позначено запроектовані будівлі і споруди комплексу навчального центру (навчальні, спортивні,
адміністративні корпуси, будівлі гуртожитків, спортивнорозважальні майданчики, господарчі споруди
тощо). У складанні документа брали участь керівник АКБ І. Подольський, голов. конструктор проекту
П. Безродний, ГАП С. Є. Яхненко.
Світлокопія на кальці; 1:500; 1180х357 мм, 1210х620 мм
3293. 16 этаж н ые жи л ые до ма по Дар н иц ко му буль вару в Д не п ровс ко м р - не г. К иева. Кор пус 1. С ит уац ио нна я схе ма
Ф. Р105, к. 1375, оп. 3, од. зб. 5, арк. 1, 1980 р.
План входить до техн. проекту висотних будинків у Дніпровському рні м. Київ, розробленого
працівниками Зонального науководослідного і проектний Інститут типового і експериментального
проектування житлових та громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані позначено ділянку по бру
Дарницький, відведену під будівництво висотних житлових будинків. У складанні документа брали
участь ГАП І. Л. Козлінер, архітектор Б. Житомирський.
Світлокопія на кальці, туш; 1:500; 1200х620 мм
3294. Ки евс кая Т Э Ц-5. Обзор ная карт а р- на в ыбора п ром п ло щадк и
Ф. Р159, к. 1239, оп. 1, од. зб. 1, арк. 27, 1952 р.
План входить до складу проектного завдання Київської ТЕЦ5, розробленого працівниками Київського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. ТЕЦ призначено для теплофікації Жовтневого і Теличанського
рнів м. Київ. На плані м. Київ позначено ділянки, що розглядалися як варіанти майданчиків для
будівництва ТЕЦ, зокрема, обрано майданчик №1, розташований у Жовтневому рні, поблизу
Лук’янівського кладовища.
Світлокопія; 1:25 000; 770х630 мм
3295. Ки евс кая Т Э Ц-5. Пла н бла гоуст ро йст ва и озеле не н ия
Ф. Р159, к. 1239, оп. 1, од. зб. 13, арк. 22, 1966 р.
План входить до складу проектного завдання Київської ТЕЦ 5, розробленого працівниками Київського
відділення ВДПІ Теплоелектропроект. На плані позначено основні і допоміжні будівлі і споруди ТЕЦ
(корпуси, труби, склади тощо), а також елементи благоустрою території (зелені насадження, стенди).
У складанні документа брали участь ГІП Шпаковська, ГАП Крупін.
Калька, туш, кольорові олівці; 1:1000; 860х615 мм
3296. Ком п ле кс. Науч но - исс ледоват е льс к ие ин ст ит ут ы по у л. Ново - Бел и чан ско й № 32 – 34 в г. К ие ве
Ф. Р194, к. 1349, оп. 1, од. зб. 1, арк. 220, 1966 р.
План входить до проектного завдання лабораторного корпусу Інституту металофізики АН УРСР (тепер
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) у м. Київ, складеного працівниками
Державного республіканського Інституту по вишукуванням та проектуванню житлового цивільного
будівництва та підприємств будівельної індустрії Діпроцивільпромбуд (м. Київ). Документ є планом
майданчика по вул. НовоБеличанська (тепер пров. Академіка Палладіна) у м. Київ, відведеного для
будівництва комплексу науководослідних Інститутів АН УРСР. У складанні документа брали участь ГАП
О. О. Тацій, керівник АПМ А. І. Козаков, архітектор І. А. Дроботун.
Світлокопія; 1:2000; 710х1000 мм
3297. И нст ит ут мет а лло ф изи к и А Н У ССР в Нов ых Бел и чах. Ге не раль н ы й пла н

Ф. Р194, к. 1349, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1, 1966 р.
План входить до проектного завдання лабораторного корпусу Інституту металофізики АН УРСР (тепер
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) у м. Київ, складеного працівниками
Державного республіканського Інституту по вишукуванням та проектуванню житлового цивільного
будівництва та підприємств будівельної індустрії “Діпроцивільпромбуд” (м. Київ). Документ є
генеральним планом комплексу Інституту, із позначенням наявних і запроектованих будівель і споруд.
У складанні документа брали участь ГАП О. О. Тацій, керівник АПМ А. І. Козаков, архітектор
І. А. Дроботун.
Світлокопія, туш; 1:500; 710х1000 мм
3298. И нст ит ут ботан и к и и музе й л ит от е ки. Ве рт и ка ль ная пла н иров ка и п ла н подзе м н ых сет е й
Ф. Р194, к. 1351, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1951 р.
План входить до проектного завдання Музею літотеки АН УРСР (тепер Національний науковоприродничий
музей НАН України) у м. Київ, складеного працівниками Державного республіканського Інституту по
вишукуванням та проектуванню житлового цивільного будівництва та підприємств будівельної індустрії
Діпроцивільпромбуд
(м. Київ).
Будівля
музею
планувалася
як
частина
проекту
комплексу
науководослідних
Інститутів
АН
УРСР.
Документ
є
генеральним
планом
майданчика
по
вул. Б. Хмельницького №15, відведеного під будівництво комплексу, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі, а також мережі водоводу, газопроводу, телефонного зв’язку. У складанні
документа брали участь член Акад. архітект. УРСР др архіт. проф. П. Ф. Альошин, архітектор Орлов.
Калька, туш; 1:500; 1005х610 мм
3299. П лан ма йда нч и ка Музе ю лі т от ек и
Ф. Р194, к. 1351, оп. 1, од. зб. 1, арк. 5, 1951 р.
План входить до проектного завдання Музею літотеки АН УРСР (тепер Національний науковоприродничий
музей НАН України) у м. Київ, складеного працівниками Державного республіканського Інституту по
вишукуванням та проектуванню житлового цивільного будівництва та підприємств будівельної індустрії
“Діпроцивільпромбуд”
(м. Київ).
Документ
є
топографічним
планом
майданчика,
по
вул. Б. Хмельницького №15, відведеного під будівництво комплексу, на якому позначено наявні і
запроектовані будівлі. У складанні документа брали участь член Академії архіт. УРСР др архіт.
проф. П. Ф. Альошин, архітектор Орлов.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:500; 540х855 мм
3300. П ри ст ро йка к здани ю А Н УС СР, ре конст рук ц ия и надст ро й ка здан ия Ин ст ит ут а бот ани к и А Н УСС Р по ул. Реп и на №2 и №4 в
г. К иеве. Лаборат ор ия И нст ит ут а орга ни чес ко й хи м и и, Музе й л ит от ек и. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р194, к. 1351, оп. 1, од. зб. 12, ар к. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання Музею літотеки АН УРСР (тепер Національний науковоприродничий
музей НАН України) у м. Київ, складеного працівниками Державного республіканського Інституту по
вишукуванням та проектуванню житлового цивільного будівництва та підприємств будівельної індустрії
Діпроцивільпромбуд
(м. Київ).
Будівля
музею
планувалася
як
частина
проекту
комплексу
науководослідних Інститутів АН УРСР. Документ є генеральним планом кварталу комплексу по вул.
Репіна (тепер вул. Терещенківська), на якому позначено наявні і запроектовані до будівництва,
реконструкції або знесення будівлі. Документ містить примітки про узгодження проекту з від. охорони
пам’яток архіт. управління архіт. м. Київ. У складанні документа брали участь член Академії архіт.
УРСР др архіт. проф. Альошин, архітектор І. А. Дроботун.
Калька, туш; 1:500; 990х610 мм
3301. Восст а новл ен ие до мов № 5 и 7 по бул ьв. Ш ев че н ко под го ст и н ицу. Ге нп ла н, заглав н ы й ли ст
Ф. Р194, к. 1353, оп. 1, од. зб. 1, арк. 1, 1946 р.
План входить до архітектурнобудівельної частини техн. проекту відновлення будинків №5/7 по бру
Шевченко в м. Київ для використання цих будинків як готелю (тепер готель “Прем’єрпалас”). Проект
складено працівниками Державного республіканського Інституту по вишукування м та проектуванню
житлового цивільного будівництва та підприємств будівельної індустрії Діпроцивільпромбуд (м. Київ).
Документ є генеральним планом готелю, на якому надано відомості щодо складу проекту і площі
приміщень. У складанні документа брали участь керівник архітектурної групи Толмачев, архітектори
І. А. Дроботун, Шкарцуба.
Калька, туш; 1:500; 785х500 мм

Ки йлів, с. Б ори спіл ьсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3302. Ки й лов Бор ис поль ско го р- на К иев ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 569, арк. 55, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно розвідувального
Інституту “Гідропроект” ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Кийлів
Бориспільського рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист В. П. Богдан.
Світлокопія; 1:5 000; 730х410 мм
3303. Кане вс кое в- ще. Схе ма т овар ного р ыб ного хозя йст ва “К и йло в”
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 178, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарств а на дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект. Документ є схематичним планом товарного рибного господарства поблизу

с. Кийлів Бориспільського рну Київської обл. на Канівському
гідроспоруди (дамби, канали, штучні ставки тощо).
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 337х285 мм

вдсх, на

якому позначено основні

Ко да ки, с. Ва сил ьк івськ о го р - ну Київськ о ї о бл .
3304. Кодак и Васи ль ковс кого р- на К иевс ко й обл.
Ф. Р98, к. 1115, оп. 1, од. зб. 1, арк. 6, 1965 р.
План
входить
до
проекту
планування
експериментального
с. Кодаки
Васильківського
рну
Київської обл., розробленого працівниками Київської обласної проектної організації Київоблпроект.
На плані позначено наявні і запроектовані будівлі (житлові будинки, правління колгоспу, школа, клуб
тощо) і споруди (теплиці, протипожежна вежа тощо); показано, яким чином вирішувалася проблема
озеленення населеного пункту. У складанні документа брали участь керівник АПМ Л. Л. Семенюк, ГАП
Б. О. Прицкер, голов. інженер М. М. Мельников.
Світлокопія; 1:2 000; 1180х840 мм
3305. Кодак и Васи ль ковс кого р- на К иевс ко й обл. То по -геодези чес к и й пла н
Ф. Р98, к. 1115, оп. 1, од. зб. 2, арк. 60, 1964 р.
План входить до матеріалів з топогеодезичних робіт до проекту планування експериментального
с. Кодаки Васильківського рну Київської обл., розробленого працівниками Київської обласної
проектної організації Київоблпроект. Документ є детальним топографічним планом с. Кодаки. У
складанні документа брали участь ГІП І. Яценко, начальник від. розвідувань Я. Густинський,
геодезист О. Л. Кірзнер.
Світлокопія; 1:2 000; 1330х870 мм
3306. Схе ма зем ле пол ьзован ия с. Кодак и
Ф. Р98, к. 1115, оп. 1, од. зб. 7, арк. 1, б. р.
Схематична карта входить до проекту плану вання експериментального с. Кодаки Васильківського рну
Київської обл., розробленого працівниками Київської обласної проектної організації Київоблпроект.
На плані надано відомості щодо функціонального розподілу земель, що належали сільськогосподарській
артілі ім. Ілліча, до якої входило с. Кодаки.
Калька, туш, олівець; 1:50 000; 423х500 мм
3307. С. Кодак и Вас ил ько вс кого р- на. Ге н пла н. Заст рой ка це нт ра
Ф. Р98, к. 1115, оп. 1, од. зб. 10, арк. 1, 1963 р.
План
входить
до
проекту
планування
експериментального
с. Кодаки
Васильківського
рну
Київської обл., розробленого працівниками Київської обласної проектної організації Київоблпроект.
На плані позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди, елементи озеленення і комунікаційні
мережі центральної частини с. Кодаки. У складанні документа брали участь керівник АПМ Л. Л.
Семенюк, ГАП Б. О. Прицкер, голов. інженер М. М. Мельников.
Калька, туш, олівець; 1:500; 895х620 мм
3308. С. Кодак и. П лан и ров ка па р ка
Ф. Р98, к. 1115, оп. 1, од. зб. 18, арк. 1, 1966 р.
План
входить
до
проекту
планування
експериментального
с. Кодаки
Васильківського
рну
Київської обл., розробленого працівниками Київської обласної проектної організації Київоблпроект.
На плані позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди, елементи озеленення парку культури і
відпочинку в с. Кодаки. У складанні документа брали участь керівник АПМ Л. Л. Семенюк, ГАП Б. О.
Прицкер, архітектори Лук’янець і Соловйова.
Калька, туш, олівець; 1:500; 1190х723 мм

Коз ин , с- щ е О бу хівсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3309. Кози н Кага рл ы к ско го р- на К иев ско й обл. П лан т е р рит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 189, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є топографічним планом смт Козин Кагарлицького (тепер Обухівського) рну Київської обл.,
на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа
брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський,
геодезист Л. С. Сващенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 1360х405 мм

Коз ин ці, с. П ереясла в- Хм ел ьн иц ько го р -н у Ки ївськ ої об л. (т еп ер н е існ у є)
3310. Кози нц ы Пер еяс лав- Х мел ьн и ц кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 68, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Козинці ПереяславХмельницького рну
Київської обл., яке повністю опинилося в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа
брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський,
геодезист Білоконенко.
Світлокопія, олівець; 1:5000; 720х415 мм

М ир оц ьке, с. Ки є во- Свято ш ин сько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3311.

М иро ц к ий сп и рт ов ы й завод. К иевс к и й с пи рт от рест . Г ен ера ль н ы й п ла н т е р рит о ри и завода

Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 114, арк. 112, 1961 р.
План входить до матеріалів проектного завдання реконструкції заводу кормових антибіотиків
Київського
спиртотресту
у
смт
Немішаєве
Бородянського
рну
Київської обл.,
розробленого
працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. Документ є генеральним
планом спиртового заводу у с. Мироцьке КиєвоСвятошинського рну Київської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 884х544 мм

М он а ст иро к, с. П ер еясл а в- Хм ел ьни ц ьк о го р- ну Київсь ко ї о бл . ( теп ер н е існу є)
3312. Мо наст ыр ек П ере яс лав-Х ме ль н и цко го р- на К иев ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 63, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Монастирок ПереяславХмельницького
рну Київської обл., яке повністю опинилося в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні
документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи
С. А. Гаєвський, геодезист Вовченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 570х290 мм

Н еміш а є ве, сел. Б оро д янсько го р -н у Ки ївськ ої о бл.
3313. В ы коп и ров ка из т опо съ е мк и с. Н е ме шаево
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 114, арк. 110, 1966 р.
План входить до проектного завдання реконструкції заводу кормових антибіотиків Київського
спиртотресту у смт Немішаєве Бородянського рну Київської обл., розробленого працівниками
Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. На плані частини смт Немішаєве
Бородянського рну Київської обл. позначено межі ділянки заводу.
Світлокопія; 1:5 000; 394х292 мм
3314. Не м е шаевс к и й завод кор мов ых ант ибиот и ков. Не ме шаев о. В ы коп и ров ка из ген ера ль ного п лана завода. Схе ма рас полож ен и я
очи ст н ых соо руже н и й
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 114, арк. 111, 1961 р.
План входить до проектного завдання реконструкції заводу кормових антибіотиків Київського
спиртотресту у смт Немішаєве Бородянського рну Київської обл., розробленого працівниками
Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів Укрдіпропрод. На плані заводського майданчика
позначено наявні і запроектовані до реконструкції і будівництва будівлі і споруди підприємства.
Світлокопія; 1:5 000; 440х393 мм

П ер еясл а в- Хм ел ьн иц ьки й, м. Київськ о ї о бл .
3315. Карт огра м м ы ледово й обст ано вк и на Д не пре у г. Пер еяс лав -Х м ель н и цк и й в ос ен не-з и м ни й пе реходн ы й пе риод 1955 –1956 гг.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 894, арк. 141, 1955 р.
Документ входить до огляду фізикогеографічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого Українським відділенням ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ
складається з трьох різночасових картограм основних явищ льодового режиму р. Дніпро поблизу
м. ПереяславХмельницький Київської обл.
Світлокопія; б. м-бу; 376х285 мм
3316. Схе мат и чес к ий п лан сост оян и я лед яно го по кро ва по да нн ы м мар шрут ного обс ледова ни я с 14 до 22 янва ря 1956 г.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 894, арк. 143, 1956 р.
План входить до огляду фізико географічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро,
розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). План є
результатом спостережень за станом льодового покріву р. Дніпро поблизу м. ПереяславХмельницький
Київської обл.
Світлокопія; б. м-бу; 435х287 мм

Пл ю ти , с. О бу х івсько го р -н у Ки ївськ ої о бл.
3317. П л ют ы Кага рл ы к ско го р- на К иев ско й обл. П лан т е р рит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 188, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Плюти Кагарлицького (тепер
Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Б. С. Захаров.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 420х290 мм

Пр оц ів, с. Бор и сп іл ьськ о го р - ну Київсько ї обл .
3318.

П роц ев Бор ис пол ьс кого р- на К иев ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а

Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 569, арк. 57, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Проців Бориспільського рну
Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У
складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж.
групи С. А. Гаєвський, геодезист В. П. Богдан.
Світлокопія; 1:5 000; 1170х560 мм

Р жи щ ів, м. Київсько ї обл .
3319. Защ ит а г. Рж и ще ва от подт оп ле ни я Ка нев ск и м водох ран и ли щ е м. Карт а г ид роизог и пс
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 325, арк. 129, 1964 р.
Карта входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ складено в лабораторії фільтраційних досліджень Харківського
відділення ДНДПВІ Водоканалпроект. Документ є планом м. Ржищів Київської обл., на якому надано
відомості щодо рівня ґрунтових вод на цій території після затоплення Канівським вдсх. У складанні
документа брали участь керівник лабораторії А. С. Цейтлін, мол. наук. співроб. В. Кондратьєв,
інженер П. Проць.
Калька, туш; 1:5 000; 750х285 мм
3320. П лан бе ре говой по лос ы г. Р ж ищ ева
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 179 –180, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом м. Ржищів Київської обл., на якому
позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали
участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський,
начальник геодезичної партії Горштейн.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 1170х410 мм, 540х400

Ста ви щ е, с- щ е Київськ о ї о бл .
3321. Маг ист раль н ы й газо провод Ур ен гой – По ма р ы – У жгород . Ком п рессо р ная ст ан ц ия Ст ав и ще нс кая. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р84, к. 1379, оп. 36, од. зб. 2041, арк. 3, 1982 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є планом смт Ставище Київської обл., на території
якого планувалося побудувати компресорну ст. газопроводу.
Світлокопія на кальці; 1:5 000; 435х410 мм

Та ц ен ки, с. О бу хівсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3322. Та цен к и Кагар л ы кс кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 186, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Таценки Кагарлицького (тепер
Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Л. С. Сващенко.
Світлокопія, олівець; 1:5000; 760х290 мм

Тр ип ілл я, с. О бу х івсько го р -н у Ки ївськ ої о бл.
3323. Тр и пол ье Ка гар л ы кс кого р- на К иев ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 185, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Трипілля Кагарлицького (тепер
Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Євпатченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 880х410 мм

Укр а їн ка, м. О бу хівсько го р -н у Ки ївсько ї об л.
3324. Ук ра ин ка Ка гар л ы кс кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 187, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Українка Кагарлицького (тепер
м. Українка Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні
затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії
В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Л. С. Сващенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 790х570 мм

Хал еп’ я, с. О бу хівсько го р- н у Київсько ї об л.
3325. Хале пье Кага рл ы кс кого р-на Ки евс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 567, арк. 183, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українськ ого відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Халеп’я Кагарлицького (тепер
Обухівського) рну Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Євпатченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 580х290 мм

Ц иб лі, с. П ер еясл а в- Хм ел ьн иц ько го р- н у Київсько ї об л.
3326. Ц ыб л и Пер еяс лав-Х м ель н и ц кого р- на К ие вс кой обл. П ла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 66, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Циблі ПереяславХмельницького рну
Київської обл., на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У
складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж.
групи С. А. Гаєвський, геодезист Білоконенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 960х410 мм
3327. Кане вс кое водохра н ил и ще. Схе ма т овар ного р ыб ного хозя йст ва “ Ц ыб ли”
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 179, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект (м. Київ). Документ є схематичним планом товарного рибного господарства
поблизу с. Циблі ПереяславХмельницького рну Київської обл. на Канівському вдсх, на якому позначено
основні гідроспоруди (дамби, канали, штучні ставки тощо).
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 337х285 мм

Чер во на Сл об о да, с - щ е М ак ар івсько го р -н у Ки ївськ ої о бл.
3328. Кре м ен чугс кое вод -ще. Схе ма т овар ного р ы бно го хозяйст ва “ Крас ная Слобода”
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 181, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект (м. Київ). Документ є схематичним планом товарного рибного господарства
поблизу сща Червона Слобода Макарівського рну Київської обл. на Кременчуцькому вдсх, на якому
позначено основні гідроспоруди (дамби, канали, штучні ставки тощо).
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 337х285 мм

Ягот ин , м. Яго ти н сько го р -н у Ки ївськ ої о бл.
3329. Збі р ни й п лан зе м ле кор ист ува н ня Я гот и нсь кого пт ахорадгос пу Я гот и нсь кого р -ну Киї всь кої обл.
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 45, арк. 7, 1970 р.
План входить до проектного завдання фабрики з вирощування і відгодовування 1 млн. качокбройлерів і
з виробництва 2 тис. т качи ного м’яса на рік поблизу м. Яготин Яготинського рну Київської обл.
Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані
позначено межі і розподіл земель Яготинського птахорадгоспу за призначенням, серед яких виділено
ділянку для будівництва запроектованої птахофабрики. У складанні документа брали участь ГІП О.
Апєльцин, архітектор В. Калашников.
Світлокопія, кольорові олівці; б. м-бу; 635х607 мм
3330. Совхоз Ягот и нс к ий Кие вс кой об л. Схе ма ге нера ль ного пла на спе ц иал из ирова н н ого хозяйст ва по безводно му в ыра щ ива н и ю
1,0 мл н. ут ок в год
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 45, арк. 8, 1963 р.
План входить до проектного завдання фабрики з вирощування і відгодовування 1 млн. качокбройлерів і
з виробництва 2 тис. т качиного м’яса на рік поблизу м. Яготин Яготинського рну Київської обл.
Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані
позначено будівлі і споруди нової птахофабрики. У складанні документа брали участь ГІП О. Апєльцин,
архітектор В. Калашников.
Калька, кольорові олівці, чорнило; б. м-бу; 564х415 мм
3331. Фабр и ка по в ыра щ ива н и ю и от кор му 1 м лн. ут ок и про изводст ву 2 т ыс. т мяса в год. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р103, к. 1119, оп. 2, од. зб. 45, арк. 10, 1964 р.
План входить до проектного завдання фабрики з вирощування і відгодовування 1 млн. качокбройлерів і
з виробництва 2 тис. т качиного м’яса на рік поблизу м. Яготин Яготинського рну Київської обл.
Документ складено працівниками Українського ДГПНДІ УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ). На плані
позначено будівлі і споруди птахофабрики, мережу водопроводу, каналізації і енергопостачання,
зелені насадження поблизу будівель. У складанні документа брали участь ГІП О. Апєльцин, архітектор
В. Калашников.
Світлокопія; 1:1 000; 837х590 мм

Кір о во гра д ськ а о бл .
3332. Схе ма водоснаб же н ия про м райо на А ле кса ндр ия – З на ме н ка – К ирово град
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 48, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті Кіровоградської обл. позначено варіанти проходження траси
водопроводу, запроектованої для водопостачання Олександрійського, Знам’янського і Кіровоградського
рнів.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 380х287 мм
3333. П рое кт и руе мая ли н ия До л инс ка я – По мо ш ная в сет и же лезн ых до рог
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 1, арк. 6, 1969 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з
будівництвом
другої
колії
і
організацією
диспетчерської
централізації
Одесько Кишинівської
залізниці, розробленого працівниками ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Нова залізнична гілка входила
до складу широтного напрямку Волноваха – Запоріжжя – Кривий Ріг – Долинська – Помічна – Котовськ і
проектувалася для забезпечення додаткового зв’язку Криворіжжя і Придніпров’я з західними областями
України. Документ є схемою мережі залізниць південно західної частини України, на якій позначено
нову гілку. У складанні документа брав участь ГІП В. І. Христич.
Фото, акварель; б. м-бу; 289х183 мм
3334. Схе ма п рое кт и руе мой же лезно й доро ги До л ин ска я – Помо ш ная
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 1, арк. 8, 1969 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з
будівництвом
другої
колії
і
організацією
диспетчерської
централізації
Одесько Кишинівської
залізниці, розробленого працівниками ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Нова залізнична гілка входила
до складу широтного напрямку Волноваха – Запоріжжя – Кривий Ріг – Долинська – Помічна – Котовськ і
проектувалася для забезпечення додаткового зв’язку Криворіжжя і Придніпров’я з західними областями
України. Документ є демонстраційною схемою гілки у межах Кіровоградської обл. з позначенням окремих
ст. Схему доповнено таблицею основних технічних показників гілки. У складанні документа брав участь
ГІП В. І. Христич.
Фото, акварель; б. м-бу; 360х290 мм
3335. П рое кт ная схе ма развязо к узла По мош ная
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 13, арк. 1, 1972 р.
Схематична карта входить до техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з будівництвом другої колії
і
організацією
диспетчерської
централізації
Одесько Кишинівської
залізниці,
розробленого
працівниками ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Залізнична ст. у м. Помічна Добровеличківського рну
Кіровоградської обл. є вузловою станцією на перехресті залізничних ліній Шевченко – Одеса і
Котовськ – Знам’янка. Для забезпечення нормальної роботи залізниці проектом передбачався розвиток
передвузлових роздільних пунктів – Бешкетове, Висоцьке і Олійникове. На плані схемі, що охоплює
Добровеличківській і Новоукраїнський рни Кіровоградської обл., позначено запроектовану гілку і
роздільні пункти.
Калька, туш, кольорова туш; 1:25 000; 820х310 мм

Кар ти р- нів Кіро во гр ад сько ї обл .
Світло во дськи й р -н Кіро во гр ад сько ї обл .
3336. П лан т расс ы авт одоро ги Че рка сс ы – К ре ме н чуг на участ ке г ран и ца Че р касс кой об л. – с. Табу ри щ е (гид роузел)
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1475, арк. 40, 1956 р.
План входить до техн. проекту реконструкції автодороги Черкаси – Кременчук через підтоплення цієї
території
вдсх
Кременчуцької
ГЕС
на р. Дніпро,
складеного
працівниками
Дніпропетровського
відділення ДПВІ Укрдіпродортранс. Документ є планом частини автодороги Черкаси – Кременчук у межах
Світловодського рну (від кордону Черкаської обл. до гідровузлу Кременчуцької ГЕС у м. Світловодськ
Кіровоградської обл.).
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 745х287 мм
3337. Схе мат и чес к ий п лан т расс ы
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1475, арк. 41, 1956 р.
План входить до техн. проекту реконструкції автодороги Черкаси – Кременчук через підтоплення цієї
території вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками Дніпропетровського
відділення
ДПВІ
Укрдіпродортранс.
Документ
є
схематичним
планом
Світловодського
рну
Кіровоградської обл., на якому позначено наявний і запроектований (на південь від дороги,
затопленої вдсх) варіанти прямування автодороги Черкаси – Кременчук.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:2 000; 503х287 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Кіро во гр ад сько ї о бл .
Бо бр ин ец ь, м. Кіро во гра д ськ ої о бл.
3338. П рое кт н ы й пла н ст . Бобр ин ец
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 10, арк. 1, 1972 р.
План входить до техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з будівництвом другої колії і
організацією диспетчерської централізації ОдеськоКишинівської залізниці, розробленого працівниками
ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Ст. Бобринець – одна зі станцій зазначеної залізничної лінії.

Документ є планом залізничної ст. у м. Бобринець Кірвоградської обл., на якому позначено її основні
будівлі і споруди.
Калька, туш, кольорова туш; 1:2 000; 1935х300 мм

Бул а ївк а, с. Но во геор гіївсько го р -н у Кіро во гра д ськ ої о бл. (т епер не існу є)
3339. С. Бу лаев ка Новогео рг ие вс кого р- на К иро воград ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 135, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Новогеоргіївського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Булаївка
Новогеоргіївського рну Кіровоградської обл. позначено затоплювані селянські господарства.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 495х290 мм

В ели ка Анд ру сівк а, с. Світл о во д ськ о го р- ну Кіро во гр ад сько ї обл .
3340. Боль ша я А ндрусо вка Но вогеор г иевс кого р -на К ирово градс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас ел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 5, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено межі зони залягання
ґрунтових вод, а також запроектовані межі 10 річної переробки берегової лінії у с. Велика Андрусівка
Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. У складанні документа брали
участь старш. геолог Семенова, інженер В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 825х540 мм
3341. Боль ша я А ндрусо вка Но вогеор г иевс кого р -на К ирово градс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас ел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 122, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Велика
Андрусівка Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. поозначено 209
затоплюваних селянські господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 850х575 мм
3342. П ри ст ань Бо ль шая А нд русов ка . Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1657, арк. 81 а, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
портівукриттів, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового
транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Згідно з проектом пристань у с. Велика Андрусівка
Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. влаштовано через затоплення
пристані Коропівка. На плані зображено наявні і запроектовані будівлі і споруди пристані. У
складанні документа брали участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1 000; 845х410 мм
3343. По рт Бо ль шая А нд русов ка. Пла н пло щад ки
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1683, арк. 21, 1955 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). План знайомить з інженерногеологічними умовами
майданчика, на якому заплановано побудувати порт у с. Велика Андрусівка Новогеоргіївського (тепер
Світловодського) рну Кіровоградської обл.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 803х735 мм

Ви соц ьке, с. Н о во у кра їн сько го р -н у Кір о во гра д ськ ої о бл.
3344. П рое кт н ы й пла н ст . В ысо ц кое
Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 15, арк. 1, 1972 р.
Схематична карта входить до техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з будівництвом другої колії
і
організацією
диспетчерської
централізації
Одесько Кишинівської
залізниці,
розробленого
працівниками ДПВІ Київдіпротранс (м. Київ). Залізнична станція у с. Висоцьке Новоукраїнського рну
Кіровоградської обл. розташована на лінії Одеса – Помічна – Хіровка. На плані позначено передбачені
проектом розвитку ст. об’єкти (додаткові колії, платформи тощо).
Калька, туш, кольорова туш; 1:1 000; 2940х430 мм

Вл асівка, с - щ е Кір о во гра д сько ї об л.
3345. Схе мат и чес к ий п лан пов ерх ност и ледово го по кро ва р. Д не пр по сост оя н и ю на 15 я нва ря 1947 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, ар к. 23, 1947 р.
План входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро – звіту
про спостереження за льодовим покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного тресту по
проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу
смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового покриву цієї частини
річки
станом
на
15
січня
1947 р.
У
складанні
документа
брав
участь
інженер гідролог
А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 425х282 мм

3346. Схе ма №1. 10 де кабря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 24, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 10 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 730х343 мм
3347. Схе ма №2. 11 де кабря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 27, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 11 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 375х343 мм
3348. Схе ма №3а. 12 де кабря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 28, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 12 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 710х320 мм
3349. Схе ма №3. 13 де кабря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 29, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 13 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 732х345 мм
3350. Схе ма №4. 14 де ка бря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 31, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 14 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 730х342 мм
3351. Схе ма №6. 18 де кабря 1946 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 110, арк. 33, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за крижаним покривом на р. Дніпро, складеного працівниками Всесоюзного
тресту по проектуванню гідротехнічних споруд Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р.
Дніпро поблизу смт Власівка Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей крижаного
покриву цієї частини річки станом на 18 грудня 1946 р. У складанні документа брав участь інженергідролог А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 730х340 мм
3352. Ст рой мат е р иал ы. Карт а мо щност и р ы хло й вс к р ы ши п о Вла совс ко му м ест оро жден и ю г ра нит ов
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 12, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті позначено ділянки з різними показниками міцності пухкого розкриву гранітного родовища,
розташованого поблизу смт Власівка Кіровоградської обл.
Світлокопія, акварель, кольорові олівці; 1:2 000; 685х940 мм

Зо ло та рівка , с. Світл о во дсько го р -н у Кіро во гра д ськ ої о бл.
3353. С. Золот аре вка Но вогео рг иевс кого р -на К ирово градс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 114, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременч уцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Золотарівка

Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну
селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 752х290 мм

Кіровоградської обл.

позначено 211 затоплюваних

Кір о во гра д, м . Кір о во гр а дсько ї об л.
3354. Конд ит ер ска я фабр и ка в г. К и ровог раде. Про м п лощад ка. Ге не рал ьн ы й п лан ( ре кон ст ру кц и я)
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 137, арк. 38, 1962 р.
План входить до складу проекту реконструкції Кіровоградської кондитерської фабрики Черкаського
раднаргоспу,
розробленого
Харківським
відділенням
Республіканського
проектного
Інституту
Укрдіпропрод. На генеральному плані фабрики, розташованої у м. Кіровоград по вул. К. Лібкнехта,
позначено наявні, запроектовані до будівництва, рек онструкції або знесення будівлі і споруди.
Світлокопія; 1:500; 765х494 мм
3355. Ки ровог радс ки й мас лож и рко мб и нат . П ро м пло щад ка. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 155, арк. 4, 1966 р.
План входить до проектного завдання Кjровоградського масложирокомбінату, розробленого Харківським
відділенням Республіканського проектного Інституту Укрдіпропрод. Документ є генеральним планом
майданчика комбінату з позначенням запроектованих будівель і споруд, автомобільних і залізничних
під’їзних шляхів підприємства. У складанні документа брали участь ГІП Єрофеєв, інженери Поляков,
Юрченко, Спиридович.
Світлокопія; 1:500; 1344х590 мм

Кол он та їве, с. Но во геор гіївськ ого р -н у Кіро во гра д ськ ої о бл. (т епер не існу є)
3356. Коло нт аево Новог еорг ие вс кого р- на К и ровог радско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 109, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Колонтаїве
Новогеогріївського рну Кіровоградсь кої обл. позначено 449 затоплюваних селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1240х575 мм

М ик іл ьськ е, с. Світл о во д ськ ого р-н у Кіро во гра д ськ ої о бл.
3357. Н и коль ское Но вогео рг иев ско го р- на К ирово градс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 4, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленої працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено межі зони залягання ґру нтових
вод,
а
також
запроектовані
межі
10річної
переробки
берегової
лінії
в
с. Микільське
Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. Документ складений на основі
генплану сща. У складанні документа брала участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 553х288 мм
3358. Н и коль ское Но вогео рг иев ско го р- на К ирово градс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 123, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Микільське
Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. позначено 28 затоплюваних
селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 512х287 мм
3359. О пор н ы й пла н с. Н и коль ско го
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1529, арк. 23, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення територій с. Микільське Кіровоградської обл.
через підтоплення вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено наявні наприкінці 1950 х роках будівлі
с. Микільське Новогеоргіївського (тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл., а також межі
затоплення і підтоплення його території вдсх. У складанні документа брав участь інженер Т. Г. Туз.
Світлокопія; 1:5 000; 1194х837 мм
3360. В ы коп и ров ка из схе м ы зе м ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Молот ова Зо лот оревс кого с ель совет а К и ровог радско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1529, арк. 25, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення с. Микільське Новогеоргіївського (тепер
Світловодського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення його територій вдсх Кременчуцької ГЕС.
Проект складено працівниками Українського відділ ення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
територію колгоспу ім. В. М. Молотова, до якого входило с. Микільське, розподілено за напрямками
госп. використання.
Світлокопія; 1:25 000; 580х777 мм
3361. Ген ера ль н ы й п ла н с. Н ико льс кого
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1529, арк. 27, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення територій с. Микільське Новогеоргіївського
(тепер Світловодського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект
складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані

позначено наявні у 1956 р. і запроектовані будівлі і споруди с. Микільського. У складанні документа
брав участь інженер Т. Г. Туз.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 1193х981 мм

Н о ва Па влівка , с. Кіро во гра д ськ о го р- ну Кіро во гр ад сько ї обл .
3362. Схе ма зем ле пол ьзован ия ко лхоза и м. Во ро ши лова Пав ловс кого с ел ьсовет а Новог еорг ие вс кого р - на К и ровог радско й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1515, арк. 12, 1955 р.
План входить до техн. проекту планування доселення територій с. Нова Павлівка Новогеоргіївського
(тепер Кіровоградського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект
складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Нова
Павлівка надано відомості щодо землекористування колгоспу ім. К. Є. Ворошилова, а також межі
територій, відведених під чашу вдсх, влаштування лісозахисних ділянок, переселення населення з зони
затоплення. У складанні документа брав участь інженер О. Пивонос.
Світлокопія; б. м-бу; 615х615 мм
3363. П лан до пр ис ел ен ия с. Павло вк и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1531, арк. 15, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування доселення територій с. Павлівка (тепер Нова Павлівка)
Новогеоргіївського (тепер Кіровоградського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення вдсх
Кременчуцької ГЕС. Проект складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На плані с. Павлівка позначено межі територій, відведених для переселення населення з зони
затоплення вдсх. У складанні документа брав участь інженер О. Пивонос.
Світлокопія; 1:5 000; 530х460 мм
3364. Ген п ла н доп ри сел ен и я с. Пав лов ки Па влов ско го се льсовет а Ново геор ги евс кого р - на К и ровог радс кой об л.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1531, арк. 17, 1956 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Павлівка
(тепер
Нова
Павлівка)
Новогеоргіївського (тепер Кіровоградського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення вдсх
Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м.
Харків). На генеральному плані с. Павлівка вказано запроектовані житлові квартали і зелені зони.
Документ доповнено відомостями щодо оновленого балансу території. У складанні документа брав участь
інженер О. Пивонос.
Світлокопія; 1:5 000; 570х527 мм
3365. До пр ис еле н ие с. Пав лов к и Новог еорг ие вс кого р- на К и ровог радско й обл. О по рн ы й п лан
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1532, арк. 17, 1957 р.
План
входить
до
техн.
проекту
планування
доселення
с. Павлівка
(тепер
Нова
Павлівка)
Новогеоргіївського (тепер Кіровоградського) рну Кіровоградської обл. через підтоплення вдсх
Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м.
Харків). Документ є основою для складання генерального плану реконструкції с. Павлівка. У складанні
документа брав участь інженер О. Пивонос.
Світлокопія; 1:5 000; 604х430 мм

Н о во геор гіївськ , м. Кіро во гра д ськ ої о бл. (т еп ер не існу є)
3366. Ново геор ги евс к К и ровог радс кой обл. П ла н т ер р ит ори и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 1–2, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено межі зони залягання
ґрунтових вод, а також запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії в м. Новогеоргіївськ
Кіровоградської обл. У складанні документа брали участь старш. геолог Семенова, інженер
В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 1117х726 мм, 562х285 мм
3367. Ново геор ги евс к Новог еорг ие вс кого р- на К и ровог радс кой обл. П ла н т ер р ит ори и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 3, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані позначено межі зони залягання
ґрунтових вод,
а також запроектовані межі
10 річної
переробки
берегової
лінії в
рні
м. Новогеоргіївськ Кіровоградської обл. У складанні документа брали участь старш. геолог Семенова,
інженер В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5000; 498х287 мм
3368. Ново геор ги евс к К и ровог радс кой обл. П ла н т ер р ит ори и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 134, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м.
Харків).
На
плані
м. Новогеоргіївськ позначено 1108 затоплюваних селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1170х700 мм

О си к у ва те, с. Кіро во гра д ськ о го р - ну Кіро во гр ад сько ї обл .
3369.

П рое кт н ы й пла н ст . Ос и коват а

Ф. Р195, к. 1346, оп. 1, од. зб. 9, арк. 1, 1972 р.
План входить до техн. проекту залізниці Долинська – Помічна з будівництвом другої колії і
організацією диспетчерської централізації Одесько Кишинівської залізниці, розробленого працівниками
ДПВІ
Київдіпротранс
(м. Київ).
Залізнична
станція
у
с. Осикувате
Кіровоградського
рну
Кіровоградській обл. – одна зі станцій зазначеної залізничної лінії. Документ є планом
ст. Осикувата, на якому позначено її основні будівлі і споруди.
Калька, туш, кольорова туш; 1:2 000; 1995х305 мм

Р евівк а, с. Ка м ’ ян сько го р- ну Кір о во гр а дсько ї об л.
3370. Ревов ка Новогео рг иев ско го р- на К иро воградс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1508, арк. 105, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому підраховано обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Світловодського
рну Кіровоградської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Ревівка
Новогеоргіївського (тепер Кам’янського) рну Кіровоградської обл. позначено 278 затоплюваних
селянських господарств.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 527х573 мм

Світло во дськ, м . Кір о вгра д ськ ої о бл.
3371. П лан д ет аль ной п лан и ров ки
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1700, арк. 7, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки до проекту детального планування нового населеного пун кту,
запроектованого для переміщення населення м. Новогеоргіївськ Кіровоградської обл. через затоплення
територій міста вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані відведеної для населеного пункту (тепер
м. Світловодськ Кіровоградської обл.) позначено запроектовані до будівництва основні споруди. У
складанні документа брали участь архітектори П. В. Мозговой, Д. І. Черепанова, К. Т. Ліхтенберг, О.
Я. Мошенський, Н. П. Коваль, Н. С. Мосенжик, Ю. М. Демюр.
Фото; б. м-бу; 227х110 мм
3372. Пе рвая о че редь ст роит е льст ва города Новогео рг ие вск. П рое кт к рас н ых л и н и й и о пор н ы й пла н по сост оя ни ю на 1/ VI II -55 года
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1700, арк. 99, 1955 р.
План входить до пояснювальної записки до проекту детального планування нового населеного пункту,
запроектованого для переміщення населення м. Новогеоргіївськ Кіровоградської обл. через затоплення
територій міста вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані відведеної для населеного пункту (тепер
м. Світловодськ Кіровоградської обл.) позначено наявні і запроектовані будівлі і споруди. У
складанні документа брали участь архітектори П. В. Мозговой, Д. І. Черепанова, К. Т. Ліхтенберг, О.
Я. Мошенський, Н. П. Коваль, Н. С. Мосенжик, Ю. М. Демюр.
Світлокопія, г уаш,кольорова туш; 1:2 000; 1900х856 мм
3373. П лан р- на, п ри ле гаю щ его к г. Новогео рг ие вс ку
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1700, а рк. 100, 1955 р.
План входить до пояснювальної записки до проекту детального планування нового населеного пункту,
запроектованого для переміщення населення м. Новогеоргіївськ Кіровоградської обл. через затоплення
територій міста вдсх Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро. Проект складено працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані відведеної для населеного пункту (тепер
м. Світловодськ Кіровоградської обл.) позначено забудовані і резервні селитебні території. У
складанні документа брали участь архітектори П. В. Мозговой, Д. І. Черепанова, К. Т. Ліхтенберг, О.
Я. Мошенський, Н. П. Коваль, Н. С. Мосенжик, Ю. М. Демюр.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 000; 665х500 мм
3374. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 1
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 1, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на ранок 25 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 450х280 мм
3375. р. Д не п р у с. Табу ри щ е. Карт ог ра м ма №2
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 2, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на день 25 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець, кольорові олівці; 1:25 000; 470х278 мм
3376. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 3

Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 3, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на ранок 26 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 470х282 мм
3377. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 4
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 4, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на вечір 26 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 473х277 мм
3378. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 5
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 5, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки ста ном на вечір 27 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 472х276 мм
3379. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 6
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 21, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на 23 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 460х278 мм
3380. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 7
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 22, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на 24 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 460х280 мм
3381. Р. Д не пр у с. Табур и ще. Карт ог рам ма № 8
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 113, арк. 23, 1947 р.
Карта входить до частини техноробочого проекту комплексного використання ресурсів р. Дніпро –
звіту про спостереження за льодоходом на р. Дніпро, складеного працівниками Українського відділення
Всесоюзного тресту Гідроелектропроект (м. Харків). На карті русла р. Дніпро поблизу с. Табурище
(тепер у складі м. Світловодськ) Кіровоградської обл. надано відомості щодо особливостей льодового
покриву цієї частини річки станом на день 25 березня 1947 р. У складанні документа брали участь
начальник гіпсометричної партії Крещановський, інженеригідрологи Г. І. Клюс і А. Я. Запорожець.
Калька, олівець; 1:25 000; 468х273 мм
3382. П рое кт н ы й пла н пут евого развит ия ст . Табур и ще
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1636, арк. 5, 1956 р.
План входить до техн. проекту будівництва залізничного переходу на греблі Кременчуцької ГЕС,
складеного працівниками Державного проектновишукувального Інституту “Київдіпротранс” (м. Київ).
Документ є планом шляхового розвитку залізничної ст. Табурище. Згідно з проектом допоміжну
сортувальну ст. Табуріще (тепер у складі м. Світловодськ Кіровоградської обл.) реконструйовано з
максимальним використанням наявних споруд і устаткування і доповнено трьома приймально відправними
коліями.
Світлокопія; 1:2 000; 1555х595 мм
3383. По рт Табур и ще. Сит уа цио н н ы й пла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1655, арк. 37, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
портівукриттів, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового
транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). До Кременчуцького гідровузла, розташованого в рні
с. Табуріще (тепер у складі м. Світловодськ Кіровоградської обл.), відноситься аванпорт при вході
до судноплавного шлюзу з боку верхнього б’єфу. Аванпорт планувалося використовувати як захищену

стоянку для флоту, що очікує заходження до шлюзу. На акваторії аванпорту планувалося побудувати
пасажирський і вантажний порти на місцях тимчасових причалів, які використовувалися в процесі
будівництва ГЕС. На плані позначено наявні будівлі і споруди порту. У складанні документа брали
участь ГІП В. О. Голомшток, керівник інж. групи Г. С. Птичкін.
Світлокопія; 1:10 000; 790х288 мм
3384. По рт Табур и ще. П лан п ло щадк и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1682, арк. 12, 1955 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і орган ізації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані надано відомості щодо інженерногеологічних умов майданчика, на якому заплановано побудувати порт Табуріще (тепер у складі
м. Світловодськ Кіровоградської обл.).
Світлокопія; 1:2 000; 828х1330 мм

Усп ен ка , с. О ну ф ріївськ о го р- ну Кіро во гр ад сько ї о бл .
3385. Д не продзе рж и нс кое водохр. Схе ма т овар ного р ыб ного хозя йст ва “ Ус пе нка”
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 187, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на вдсх р. Дніпро, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект. Документ є схематичним планом товарного рибного господарства поблизу
с. Успенка Онуфріївського рну Кіровоградської обл. на Дніпродзержинському вдсх, на якому позначено
основні гідроспоруди (дамби, канали, штучні ставки тощо).
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 343х285 мм

Ц иб ул еве, с. Зн ам ’ ян сько го р -н у Кір о во гра дсько ї об л.
3386. Ст рой мат е р иал ы. Карт а мо щност и вс к р ы ш и р ых л ых пород по Цибу ль ни ков ско му ме ст орожде н и ю г ран ит ов
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 2, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті позначено ділянки з різновеликими показниками міцності пухкого розриву Цибульниківського
гранітного родовища, розташованого поблизу с. Цибулеве Знам’янського рну Кіровоградської обл.
Світлокопія, акварель; 1:2 000; 430х665 мм
3387. Ст рой мат е р иал ы. Карт а кров л и гра н ит ов Ц ибуль н и ковс кого мест о рожде н ия
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 3, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Карту складено для визначення запасів граніту в Цибульниківському родовищі, розташованого поблизу
с. Цибулеве
Знам’янського
рну
Кіровоградської обл.
Якісні
граніти
цього
родовища
було
рекомендовано використати для будівництва Кременчуцької ГЕС у першу чергу, через те, що його
територія в результаті будівництва вдсх опинялася в зоні затоплення.
Світлокопія; 1:2 000; 407х555 мм
3388. Ст рой мат е р иал ы. П ла н и т абл и ца подсчет а запасо в Ц ибуль н ико вс кого мест оро жде ни я г ран ит ов
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 4, 1956 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
План складено для визначення запасів граніту Цибульниківського родовища, розташованого поблизу
с. Цибулеве Знам’янського рну Кіровоградської обл. Документ доповнено таблицями розрахунку
середніх потужностей і обсягів корисних копалин родовища.
Світлокопія; 1:2 000; 1080х405 мм
3389. Ст рой мат е р иал ы. Карт а изуче н ност и и оп робова ни я Ц ибуль н и ковс кого мест оро жде н ия г ран ит ов
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1045, арк. 1, 1956 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На карті
надано відомості щодо
особливостей (питомої
ваги,
пористості, межи міцності,
гранулометричного складу, водопоглинання тощо) гранітів Цибульниківського родовища, розташованого
поблизу с. Цибулеве Знам’янського рну Кіровоградської обл.
Світлокопія, кольорова туш; 1:2 000; 450х725 мм

Черк а ська о бл.
3390. Схе ма раз ме ще ни я во лно ло м н ых ле сн ых наса жде ни й по защ ит е бе регов Кр е ме нчуг ско го в - ща от разруш ен и я
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1454, арк. 1, 1957 р.
Карта входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому досліджено способи
захисту берегів вдсх ГЕС. Документ складено працівниками Проектновишукувального об’єднання
Агроліспроект (м. Харків). На карті Черкаської обл., позначено ділянки, на яких передбачалася
висадка хвильоломних лісонасаджень. У складанні документа брали участь керівник експедиції інженер
П. І. Солоухов, наук. співроб. Українського ордена “Знак Пошани” НДІ лісового господарства та
агролісомеліорації ім Г. М.Висоцького УкрНДІЛГА (м. Харків) канд. с.г. наук Ю. П. Бяллович.
Світлокопія, акварель, туш; 1:100 000; 1580х840 мм
3391. Гид рог ра фи чес кая сет ь р- на Ч ер касс кого водох ран и ли ща

Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 1689, арк. 1, б. р.
Карта входить до частини проекту комплексного використання р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського
відділення ВДПІ
Гідроелектропроект (м. Харків).
Документ є картою території
Черкаської обл. із позначенням гідрографічної мережі.
Калька, туш; 1:1 000 000; 230х260 мм
3392. Схе ма водоснаб же н ия го родов Че р касс кой об л.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 63, 1965 р.
Карта входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків). На схематичній карті позначено гідроспоруди (греблі, вдсх), заплановані для
забезпечення водопостачання Черкаської обл.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 397х288 мм
3393. Схе мат и чес кая карт а Ч ер касс кого э ко но ми чес кого р -на
Ф. Р3, к. 1320, оп. 13, од. зб. 12, арк. 7, 1960 р.
Карта входить до матеріалів ген. схеми комплексного використання водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків). На карті
Черкаської обл. позначено траси запроектованих водоканалів і надано відомості про водоспоживання,
зокрема, перспективні (на 1980 р.) промислових рнів. У складанні документа брали участь начальник
від. водопостачання О. М. Лобінцева, ГІП І. В. Середин, керівник інж. групи Корзовський.
Калька, туш, олівець; 1:750 000; 590х418 мм

Кар ти р- нів Ч ер ка сько ї о бл .
Звен и го ро дськи й р -н Ч ер ка сько ї обл .
3394. К рабоче й ги пот езе Боль шого Д не п ра. Схе ма рас по ложе н ия соо руже н и й И нгул ец кого узла (ва р иант раздель н ых т он не ле й)
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 6, арк. 49, 1933 р.
Карта входить до загальної пояснювальної записки техноробочого проекту комплексного використання
ресурсів р. Дніпро, складеного працівниками Інституту по проектуванню гідротехнічних споруд
Укргідровод (м. Харків). Одним з питань проекту було влаштування НижньоДніпровської ГЕС. Фахівцями
розглядалися два варіанти розміщення майданчика ст.: з греблею поблизу с. Козацьке Звенигородського
рну,
Черкаської обл.;
прийнятий
до
подальших
розробок
з
розташуванням
греблі
нижче
гирла р. Інгулець. Після затвердження місця для будівництва об’єкту проект ГЕС розроблено у кількох
варіантах. На схематичному плані Звенигородського рну Черкаської обл. показано принципове
розміщення споруд ГЕС за одним з варіантів, згідно з яким водозлив передбачалося проводити
тунелями, пробитими у скелях правого берега. У складанні документа брав участь інженер Могилко.
Фото; б. м-бу; 104х103 мм

Зо ло то ніськи й р -н Ч ер ка ськ ої о бл.
3395. Защ ит н ы е соору же ни я. Золот о нош ск и й масс ив. Карт а г идро изог и пс п р и Н ПГ 81,0 м с э ле ме нт а ми гео мор фо лог и и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1041, арк. 27, 1955 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
Документ є гідрогеологічною картою Золотоніського рну Черкаської обл., складеною для визначення
заходів щодо захисту Золотоніського лісового масиву від затоплення вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 966х600 мм
3396. Схе ма Золот оно шс кого мас си ва
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1406, арк. 57, 1957 р.
Схематична карта входить до пояснювальної записки для техн. проекту захисних споруд вдсх
Кременчуцької
ГЕС
на р.
Дніпро,
складеної
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект (м. Харків). На карті позначено основні споруди (дамби, скидний канал),
призначені для захисту 8814 га територій Золотоніського рну при споруджені Кременчуцької ГЕС.
Фото, кольорова туш; 1:125 000; 190х173 мм

Черк а ськи й р-н Ч ер ка сько ї обл .
3397. Талд ы к и и Худя к и Ч ер касс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 8, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Черкаського
рну
Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії території с. Талдики і с. Худяки. У складанні
документа брали участь старш. геолог Семенова, інженер В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 840х440 мм
3398. Талд ы к и и Худя к и Ч ер касс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 215, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Черкаського
рну
Черкаської обл. позначено 35 затоплюваних селянських господарств у с. Талдики і с. Худяки.
Світлокопія, кольорові олівці; 1:50 00; 790х415 мм

Чи гири н ськ ий р- н Ч ерк асько ї об л.
3399. Адамо вка, Муд ров ка, Шабе ль н ик и Чи г ир и нс кого р - на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 13, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Чигиринського
рну
Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії території с. Адамівка, с. Мудрівка і
с. Шабельники. У складанні документа брали участь старш. геолог Семенова, інженер В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 980х285 мм
3400. П лан ст рое ни й с. Шабе ль ни к и, с. Адамо вка, с. Муд ров ка Ч иг ир и нс кого р-на Чер касс ко й обл., находя щихс я в зоне
подт оп ле ни я (81 – 83 гориз.).
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 239, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані Чигиринського рну Черкаської обл.
позначено території с. Адамівка, с. Мудрівка і с. Шабельники, які опинилися в зоні підтоплення
після заповнення вдсх Кременчуцької ГЕС. План доповнено переліком будівель цих населених пунктів з
відомостями щодо їх власників.
Калька, туш; 1:5 000; 865х577 мм
3401. Т ы нь к и, Шабе ль н ик и, Адамо вка и Мудро вка Ч иг ир и нс кого р - на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1516, арк. 134, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Чигиринського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків).
На
плані
Чигиринського
рну
Черкаської обл. позначено 198 затоплюваних селянських господарств у с. Тинькі, с. Шабельники,
с. Адамівка і с. Мудрівка.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 957х284 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Ч ер ка ськ о ї о бл .
Бо бр иц я, с. Кан івськ о го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
3402. Бобр и ца Кор сунь- Ш е в че нко вс кого р- на Че р касс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 3753, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є планом с. Бобриця КорсуньШевченківського (тепер Канівського)
рну Черкаської обл., на якому надано відомості щодо прогнозного рівня ґрунтових вод на цій
території після затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору
інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський, начальник геодезичної партії
Горштейн.
Калька, туш; 1:5 000; 720х4500 мм

Бор о виц я, с. Чи гири н ськ о го р- ну Ч ер ка ськ ої о бл.
3403. Боров и ца Ч и ги р ин ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 12, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Боровиця Чигиринського рну
Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії населеного пункту. У складанні документа брав
участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 865х305 мм
3404. П лан ст рое н ий с. Бо ров ица Ч иг ир и нс кого р- на Ч ер касс ко й обл., находящ ихс я в зон е подт о пле н ия (81 –83 от мет ка)
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 237, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом сел. Боровиця
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні підтоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС. План доповнено переліком будівель населеного пункту з відомостями щодо їх
власників. У складанні документа брали участь керівник топографічних робіт Гордієнко, керівник
топографічної групи С. І. Бугаєнко.
Калька, туш; 1:5 000; 860х584 мм
3405. Боров и ца Ч и ги р ин ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1516, арк. 137, 1954 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Боровиця позначено 117
селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 810х290 мм
3406. Ген ера ль н ы й п ла н с. Бо ров и ц ы

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1588, арк. 23, 1955 р.
План входить до техн. проекту планування с. Боровиця Чигиринського рну Черкаської обл., складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект розроблено через
необхідність заснування нових і розширення старих поселень після затоплення територій вдсх
Кременчуцької ГЕС. На плані с. Боровиця позначено території площею 285,83 га, на яких п ередбачено
розмістити господарські двори з зони затоплення. У складанні документа брали участь ГІП Сурков,
архітектор Семикіна.
Світлокопія; 1:5 000; 1225х757 мм

Бур ти , с. Ш п ол янсько го р -н у Черк а ськ ої об л.
3407. П рое кт н ы й пла н ст . Бурт ы
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1636, арк. 4, 1956 р.
План входить до техн. проекту будівництва залізничного переходу на греблі Кременчуцької ГЕС,
складеного працівниками Київського державного проектно вишукувального Інституту Київдіпротранс. На
плані с. Бурти Шполянського рну Черкаської обл. позначено чотирьохколійні шляхи, запроектовані на
заміну одноколійних на ст. Бурти Одесько Кишинівської залізниці. ст. призначено для приймання і
сортування вагонів із вантажами, що надходять до Кременчуцької ГЕС з боку м. Знам’янка
Кіровоградської обл. і м. Кременчук Полтавської обл.
Світлокопія; 1:1 000; 2280х287 мм

Ва сют и нц і, с. Ч орн о ба ївсько го р -н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3408. Вас ют и н ц ы И р кле евс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 35, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному
на
основі генерального
плану с. Васютинці Іркліівського
(тепер
Чорнобаївського) рну Черкаської обл., позначено прогнозовані дослідниками зони затоплення і
підтоплення території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 1027х310 мм
3409. Чер касс кая об л. Ир к лее вск и й р-н., с. Вас ют ин ц ы
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 222, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Васютинці
Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС. План доповнено переліком будівель населеного пункту з
відомостями щодо їх власників. У складанні документа брали участь керівник геодезичних робіт
С. Д. Гордієнко, топограф П. С. Наседкін.
Калька, туш; 1:5 000; 578х580 мм
3410. Вас ют и н ц ы И р кле евс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1513, арк. 80, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Іркліївського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект був складений
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Васютинці
Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл. позначено позначено 992 селянських
гоподарства, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 960х288 мм

Віто ве, с. Чи гири н ськ о го р- ну Ч ер ка ськ ої о бл.
3411. П рое кт п лан и ров ки с. В ит ово в зо не Тяс м и нс кого масс ива Чи ги р и нс кого р - на Ч ер касс ко й обл. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1589, арк. 19, 1957 р.
Схематична карта входить до техн. проекту планування с. Вітове Чигиринського рну Черкаської обл.,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект
розроблено через необхідність заснування нових і розширення старих поселень після затоплення
територій вдсх Кременчуцької ГЕС. У с. Вітове передбачалося розмістити 300 господарських подвір’їв
на нових територіях. У складанні документа брали участь ГІП Сурков, інженер Т. Г. Туз.
Світлокопія; 1:5 000; 850х580 мм

Гал а га нівка , с. Чи гир ин ськ о го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
П рое кт пла н иров к и допр ис ел яе мой ча ст и с. Га лагано вка Ч иг и р ин ско го р-на. Ге нера ль н ы й п лан доп р исе ляе мо й част и
с. Галага нов к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1590, арк. 27, 1956 р.
Схематична
карта
входить
до
техн. проекту
планування с. Галаганівка
Чигиринського
рну
Черкаської обл.,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). Проект розроблено через необхідність заснування нових і розширення старих поселень
після затоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС. У селі передбачено розмістити 100 господарських
подвір’їв на нових територіях. У складанні документа брали участь ГІП Сурков, архітектор Ситнік.
Світлокопія; 1:5 000; 760х570 мм
3412.

Гри горівк а, с. Ка н івсько го р -н у Черк а ськ ої о бл.
3413.

Гр иго ров ка Пер еяс лав-Х м ель н и цко го р- на К иев ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а

Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 61, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Григорівка ПереяславХмельницького
рну Київської обл. (тепер Канівського рну Черкаської обл.), на якому позначено території, що
опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору
інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Вовченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 620х290 мм

Д ми тр івк а, с. Зол от он іськ о го р- ну Ч ер ка ськ о ї о бл .
3414. Д м ит ров ка Зо лот оно шс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 4, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У
документі,
складеному
на
основі
генерального
плану
с. Дмитрівка
Золотоніського
рну
Черкаської обл., позначено прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які
утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 1000х600 мм
3415. Д м ит ров ка Зо лот оно шс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1512, арк. 84, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Золотоніського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект був складений
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Дмитрівка
Золотоніського рну Черкаської обл. позначено 74 селянських гоподарства, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 978х572 мм

Д ом ан то ве, с. Золо то н ісько го р -н у Черк асько ї об л.
3416. Бурдо носов Хут ор и Кр ест ы Золот о нош ско го р - на Че р касс кой об л. Пла н т е рр ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 37, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділе ння ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
У документі, складеному на основі генерального плану хут. Бурдоносів і с. Хрести (тепер у складі
с. Домантове Золотоніського рну Черкаської обл.), позначено прогнозовані дослідниками зони
затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької
ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 884х320 мм
3417. До ма нт ово Золот оно шс кого р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985 , арк. 39, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Домантове Золотоніського рну Черкаської обл., позначено прогнозовані дослідниками зони
затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької
ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 830х630 мм
3418. Золот оно шс к ий р- н. с. Дома нт ово
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 215, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Домантове
Золотоніського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС. У складанні документа брали участь інженер Ковтун, начальник геодезичної партії
С. Д. Гордієнко.
Калька, туш; 1:5 000; 594х550 мм
3419. До ма нт ово Золот оно шс кого р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1512, арк. 78, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Золотоніського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Домантове Золотоніського
рну Черкаської обл. позначено позначено 66 селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 840х580 мм
3420. П ри ст ань До ма нт ово. Пла н пло щад к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1688, арк. 22, 1955 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані надано відомості щодо інженерногеологічних умов майданчика поблизу с. Домантове Золотоніського рну Черкаської обл., на якому
запроектовано побудувати пристань.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:1 000; 740х635 мм

Жо вн ин е, с. Ч ор но ба ївськ о го р - ну Ч ер ка ськ о ї о бл.
3421. П ри ст ань Ж ов н ино. Ге нера ль н ы й пла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1664, арк. 98, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Згідно з проектом пристань у с. Жовнине
Чорнобаївського рну Черкаської обл. влаштовано через затоплення пристані Богун, яка обслуговувала
лівобережний рн в гирлі р. Сула. На плані зображено наявні і запроектовані будівлі і споруди
пристані. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1 000; 832х410 мм
3422. Водн ы е подходы к пр ист а ни Ж ов н и но
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1664, арк. 102, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Згідно з проектом пристань у с. Жовнине
Чорнобаївського рну Черкаської обл. влаштовано через затоплення пристані Богун, обслуговувала
лівобережний рн в гирлі р. Сула. Документ складається з двох різномасштабних планів водних
підходів до пристані Жовнине. На першому плані позначено територію, прилеглу до пристані. На
другому надано відомості щодо кромки судового ходу, створних знаків, місць запроектованого
розчищення і поглиблення дна. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж.
групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:25 000, 580х674 мм
3423. П ри ст ань Ж ов н ино. П ла н п ло щадк и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1686, арк. 24, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані надано відомості щодо інженерногеологічних умов майданчика у с. Жовнине Чорнобаївського рну Черкаської обл., на
якому
запроектовано пристань.
Світлокопія, туш; 1:2 000; 1040х870 мм
3424. Кре м ен чугс кое водохран и ли щ е. Схе ма т овар ного р ыб ного хозяйст ва Ж ов н и но
Ф. Р149, к. 1212, оп. 1, од. зб. 3, арк. 183, 1968 р.
План входить до ТЕО розвитку рибного господарства на дніпровських вдсх, складеного працівниками
Київського відділення Державного Інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводномеліоративних
споруд Гідрорибпроект. Документ є схематичним планом товарного рибного господарства поблизу
с. Жовнине Чорнобаївського рну Черкаської обл. на Кременчуцькому вдсх, на якому позначено основні
гідроспоруди (дамби, канали, штучні ставки тощо).
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 327х285 мм

За ру би нц і, с. М он а ст ири щ енсько го р -н у Черк а ськ ої о бл.
3425. Заруби н ц ы Пе рея слав- Х ме ль ни ц кого р- на Ки евс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 62, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Зарубинці ПереяславХмельницького
рну Київської обл. (тепер Монастирищенського рну Черкаської обл.), на якому позначено території,
що опинилися в зоні затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник
сектору інж. геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Білоконенко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 500х290 мм

Іркл іїв, с. Чо рн об а ївсько го р -н у Черк а ськ ої об л.
3426. П ри ст ань И р кл еев. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1666, арк. 107, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Згідно з проектом пристань Іркліїв влаштовано для
обслуг. Чорнобаївського рну Черкаської обл. На плані зображено наявні і запроектовані будівлі і
споруди пристані. У складанні документа брал и участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи
О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1 000; 976х412 мм
3427. Водн ы е подходы к пр ист а ни И р кл еев

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1666, арк. 111, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ складається з двох різномасштабних планів
водних підходів до пристані у с. Іркліїв Чорнобаївського рну Черкаської обл. На першому плані
позначено територію, прилеглу до пристані. На другому надано відомості щодо кромки судового ходу,
створних знаків, місць запроектованого розчищення і поглиблення дна. У складанні документа бра ли
участь ГІП В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:25 000, 985х580 мм
3428. П ри ст ань И р кл еев. П лан п лощад к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1687, арк. 14, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Креме нчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані надано відомості щодо інженерногеологічних умов майданчика, на якому запроектовано пристань у с. Іркліїв Чорнобаївскього рну
Черкаської обл.
Світлокопія, туш, олівець; 1:2 000; 832х1034 мм

Ка нів, м. Ч ерк а ськ ої о бл.
3429. Лет няя гост и н и ца на 106 мест . Ге не рал ьн ы й п лан ( пр и вязка гост и н и ц ы под г. Ка нево м)
Ф. Р105, к. 1123, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1, 1962 р.
План входить до робочого проекту готелю у м. Канів Черкаської обл., розробленого працівниками
Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових та громад. будівель КиївЗНДІЕП
(м. Київ). На плані показано, яким чином організовано майданчик комплексу готелю – позначено
основні будівлі і споруди (будинок готелю, автомобільна стоянка тощо). У складанні проекту брали
участь керівник від. міських комплексів Хоменко, ГАП Н. Б. Чмутина, ГКП Ігнатенко, архітектор
О. О. Зубок.
Калька, туш; 1:500; 957х630 мм

Кеди на Гора , с. Зол ото н ісько го р -н у Черк а ськ ої о бл.
3430. Золот оно шс к ий р- н. с. Кед и на Гора
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 218, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Кедина Гора
Золотоніського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш, чорнило; 1:5 000; 583х600 мм
3431. П ри ст ань Кед и на Гора. Г ен ера ль н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1668, арк. 91, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Пристань Кедина Гора на Кременчуцькому вдсх
влаштовано для обслуг. Золотоніського рну Черкаської обл. На плані зображено наявні і
запроектовані будівлі і споруди пристані. У складанні документа брали участь ГІП В. М. Андреєв,
керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1 000; 716х412 мм
3432. Водн ы е подходы к пр ист а ни Кед и на Гора
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1668, арк. 94, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Пристань Кедина Гора на Кременчуцькому вдсх
влаштовано
для
обслуг. Золотоніського
рну
Черкаської обл. Документ складається з
двох
різномасштабних планів водних підходів до пристані Кедина Гора. На першому плані позначено
територію, прилеглу до пристані. На другому надано відомо сті щодо кромки судового ходу, створних
знаків, місць запроектованого розчищення і поглиблення дна. У складанні документа брали участь ГІП
В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:25 000, 1285х593 мм

Кор об івка, с. Зо ло то нісько го р- н у Ч ер ка сько ї об л.
3433. П лан съ е мк и с. Коробов ка
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 240, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Коробівка
Золотоніського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні підтоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш; 1:5 000; 572х577 мм
3434. Коробов ка Золот о нош ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1512, арк. 45, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Золотоніського рну

Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Коробівка позначено
позначено 37 селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5000; 625х415 мм

Л еськи , с. Ч ерк а ськ о го р- ну Ч ер ка ськ ої о бл.
3435. Лесь к и Чер касс кого р-на Че рка сс кой обл. П ла н т ер р ит ори и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 14, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Леськи Черкаського рну
Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії населеного пункту. У складанні документа брав
участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 1210х440 мм
3436. Лесь к и Чер касс кого р-на Че рка сс кой обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 230, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект
(м. Харків). Документ
є топографічним планом с. Леськи
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш; 1:5 000; 1065х760 мм
3437. Лесь к и Чер касс кого р-на Че рка сс кой обл. П ла н т ер р ит ори и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 222, 19 55 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Леськи Черкаського рну
Черкаської обл. позначено 166 селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 1144х405 мм

Ліпл яве, с. Ка нівськ о го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
3438. Ле пл яво. Ка рт а глуб и н гру нт ов ых вод
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 461, арк. 6, 1974 р.
Карта входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків). Документ є гідрогеологічною картою с. Ліпляве Канівського рну
Черкаської обл. У складанні документа брали участь голов. геолог експедиції Новіков, геолог Іванов.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 620х290 мм

Л ящівк а, с. Ч орн об а ївсько го р -н у Черк а ськ ої о бл.
3439. Ля ще вка И р кле евс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 5, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Лящівка Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл., позначено
прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 767х780 мм
3440. Ля ще вка И р кле евс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1513, арк. 98, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з т ериторій Іркліївського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Лящівка Іркліївського
(тепер Чорнобаївського) рну Черкась кої обл. позначено 168 селянських гоподарств, які підлягали
підтопленню.
Світлокопія, кольорова туш, кольорові олівці; 1:5 000; 716х767 мм

М ат віївк а, с. Ч и гир ин сько го р -н у Черк асько ї об л.
3441. Мат ве ев ка Золот оно шс кого р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 38, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Матвіївка Золотоніського (тепер Чигиринського) рну Черкаської обл., позначено
прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 785х345 мм
3442. Золот оно шс к ий р- н. с. Мат веев ка

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 221, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Матвіївка
Золотоніського (тепер Чигиринського) рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш; 1:5 000; 570х563 мм
3443. Мат ве ев ка Золот оно шс кого р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1512, арк. 92, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Золотоніського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Матвіївка Золотоніського
(тепер Чигиринського) рну Черкаської обл. позначено 78 селянських гоподарств, які підлягали
підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 720х287 мм

М о ск ал ен ки , с. Чо рн об аївсько го р -н у Черк асько ї об л.
3444. Мос кал ен к и И рк лее вс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 32, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Москаленкі Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл., позначено
прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 757х310 мм
3445. Чер касс кая об л. Ир к лее вск и й р-н. с. Мос ка ле нк и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 223, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Москаленки
Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС. План доповнено переліком будівель населеного пункту з
відомостями щодо їх власників. У складанні документа брали участь керівник геодезичних робіт
С. Д. Гордієнко, топограф П. С. Наседкін.
Калька, туш; 1:5 000; 602х602 мм

М ох на ч, с. Ч ор но ба ївськ о го р- ну Ч ер ка ськ ої о бл.
3446. Мох нач Чер нобаев ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 7, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Мохнач Чорнобаївського рну Черкаської обл., позначено прогнозовані дослідниками зони
затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті будівництва вдсх Кременчуцької
ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 637х342 мм

М о шн и, с. Ч ер к асько го р -н у Черк асько ї об л.
3447. С. Мо ш н и Ч ер касс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 15, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Мошни Черкаського рну
Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії населеного пункту. У складанні документа брав
участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 750х585 мм
3448. Мо ш н ы Ч ер касс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 232, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Мошни Черкаського
рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш, кольорові олівці; 1:5 000; 875х660 мм
3449. Мо ш н ы Ч ер касс кого р-на Че ркас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле н ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 201, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Мошни Черкаського рну
Черкаської обл. позначено 564 селянських гоподарства, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 707х577 мм

П ан ськ е, с. Золо то н ісько го р -н у Черк асько ї об л.
3450. П лан же лезнодо рож ного участ ка к м. 215 – 221 и разъ езда Па нс кое
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 14 60, арк. 22, 1956 р.
План входить до техн. проекту реконструкції частини залізниці Золотоноша – Сміла у зв’язку із
підтопленням цієї території вдсх Кременчуцької ГЕС, складеного працівниками ДПВІ Київдіпротранс
(м. Київ). На плані позначено захисні споруди ділянки залізниці Золотоноша – Сміла поблизу
с. Панське Золотоніського рну Черкаської обл.
Світлокопія, олівець; 1:2 000; 3465х560 мм

П ер во ма й ськ е, с. Ч ер ка сько го р- н у Ч ер к асько ї об л.
3451. Пе рво ма йс к Ч ер касс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 234, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Первомайське
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш; 1:5 000; 572х570 мм
3452. Пе рво ма йс к Ч ер касс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 262, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Первомайське Черкаського
рну Черкаської обл. позначено 327 селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, чорнило, олівець; 1:5 000; 523х407 мм

Пр ох ор івка, с. Кан івськ о го р- ну Ч ер ка сько ї о бл .
3453. П рохоров ка Ге ль м язовс кого р- на Че р касс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас еле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 1, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерногеологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Прохорівка Гельмязевського (тепер Канівського) рну Черкаської обл., позначено
прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 826х480 мм
3454. П рохоров ка Ге ль м язевс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1511, арк. 22, 1957 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Гельмязівського
рну Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект був складений
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Прохорівка
Гельмязевського (тепер Канівського) рну Черкаської обл. позначено 16 селянських гоподарств, які
підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 844х430 мм

Р ац еве, с. Ч и гир ин сько го р -н у Ч ерк асько ї об л.
3455. Ген ера ль н ы й п ла н с. Рац ево
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1591, арк . 23, 1955 р.
План входить до техн. проекту планування с. Рацеве Чигиринського рну Черкаської обл., складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект розроблено через
необхідність заснування нових і розширення старих поселень після затоплення територій вдсх
Кременчуцької ГЕС. У селі передбачено перемістити 1158 господарських подвір’їв на нові території. У
складанні документа брали участь архітектор Пухальський, ГІП Сурков.
Світлокопія; 1:5 000; 645х970 мм

Р убл івка, с. Чи гири н ськ о го р- ну Ч ер ка ськ ої о бл.
3456. П рое кт н ы й пла н пут евого развит ия ст . Руб лев ка
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1636, арк. 6, 1956 р.
План входить до техн. проекту будівництва залізничного переходу на греблі Кременчуцької ГЕС,
складеного працівниками Київського ДПВІ Київдіпротранс. Документ є планом частини с. Рублівка
Чигиринського рну Черкаської обл., на якому детально позначено елементи реконструкції ст. Рублівка
Південної залізниці.
Світлокопія; 1:1 000; 1925х285 мм

Са гу н івк а, с. Ч ер ка сько го р- ну Ч ер ка сько ї об л.
3457. Ло моват ое Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 231, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Ломовате (тепер у

складі с. Сагунівка) Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 1052х317 мм
3458. Ло моват ое и Сагу нов ка Че р касс кого р - на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 7, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Ломовате (тепер у складі
с. Сагунівка) і с. Сагунівка Черкаського рну Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і
глибини залягання ґрунтових вод, а також запроектовані межі 10 річної переробки берегової лінії
населених
пунктів.
У
складанні
документа
брав
участь
старш.
геолог
Семенова,
інженер
В. Г. Зміївська.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 1035х287 мм
3459. П лан ст рое н ий с. Сагу нов ка Че р касс кого р- на Ч ер касс ко й обл., находя щихс я в зон е подт о пле н ия
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 235, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Сагунівка
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні підтоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС. План доповнено переліком будівель населеного пункту з відомостями щодо їх
власників.
Калька, туш; 1:5 000; 548х633 мм
3460. Ло моват ое и Сагу нов ка Че р касс кого р - на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 210, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Ломовате (тепер у складі
с. Сагунівка) і с. Сагунівка Черкаського рну Черкаської обл. позначено 37 селянських господарств,
які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, олівець; 1:5 000; 975х285 мм

Сели щ е, с. Кор су н ь- Ш евч ен ківсько го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
3461. Сел и ще Корсу нь- Ш е вче н ковс кого р-на Че рка сс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 3754, арк. 1, 1963 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро в м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект
ім. С. Я. Жука
(м. Харків).
Документ
є
планом
с. Селище
КорсуньШевченківського
рну
Черкаської обл., на якому надано відомості щодо прогнозного рівня ґрунтових вод на цій території
після затоплення Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж.
геодезії В. І. Сердюков, керівник інж. групи С. А. Гаєвський, начальник геодезичної партії
Горштейн.
Калька, туш; 1:5 000; 720х320 мм
3462. П лан пе ре кат а С - щан сь кого 1 -го по с ъе м ке 30 – 31 мая 1949 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 140, арк. 167, 1952 р.
План входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, у якій розглянуто питання
організації водного трансп. і вивчення шляхових умов цієї водної магістралі. Проект розроблено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є планом частини
русла р. Дніпро поблизу с. Сще КорсуньШевченківського рну Черкаської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв, інженер Г. І. Матлін.
Світлокопія; 1:5 000; 670х290 мм

Ск оро ди сти к, с. Ч орн о ба ївськ ого р-н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3463. Ско роди ст и к Ир к лее вс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 33 –34, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Скородистик Іркліївського (тепер Чорнобаївського) рну Чер каської обл., позначено
прогнозовані дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті
будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 1175х595 мм, 1112х455 мм
3464. Ско роди ст и к Ир к лее вс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1513, арк. 89 –90, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Іркліївського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Скородистик Іркліївського
(тепер Чорнобаївського) рну Черкаської обл. позначено 35 селянських гоподарств, які підлягали
підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 1383х574 мм, 1040х432 мм

См іл а, м . Ч ер ка сько ї об л.
3465. В ы коп и ров ка из пла на г. С мела
Ф. Р10, к. 114, оп. 1, од. зб. 49, арк. 22, 1960 р.
План входить до складу завдання на проектування заводу лимонної кислоти цукрового комбінату в
м. Сміла Черкаської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих
товарів Укрдіпропрод. Для будівництва заводу відведено ділянку по вул. Леніна №133–135 на території
цукрового комбінату. На плані позначено межі ділянки, призначеної для нового будівництва.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:2 000; 205х266 мм
3466. С мел ян ск и й сахаро мо лоч н ы й ко мби нат . Завод л и мо н н ой к ислот ы. Ге нп ла н с наруж н ы м и т ех нолог и чес к и м и т рубоп ровода м и
Ф. Р10, к. 1243, оп. 3, од. зб. 4, арк. 1, 1962 р.
План входить до складу проектного завдання проекту заводу лимонної кислоти цукрового комбінату в
м. Сміла Черкаської обл., розробленого працівниками Харківського відділення Республіканського
проектного Інституту Укрдіпрохарчопром. На плані показано наявні і запроектовані будівлі комбінату,
а також мережу трубопроводів для повітря і сірчаної кислоти. У складанні документа брали участь ГІП
Я. О. Куц, голов. спеціаліст Лісова, керівник інж. групи Любарев.
Калька, туш, олівець; 1:500; 545х575 мм

Со кир на , с- щ е Ч ерк а ськ о го р-н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3467. П ри ст ань Се к ир на. Ге не рал ьн ы й п лан
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1670, арк. 92, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Згідно з проектом пристань на Кременчуцькому вдсх
у сщі Сокирна Черкаського рну Черкаської обл. влаштовано для обслуг. Черкаського рну. На плані
зображено наявні і запроектовані будівлі і споруди пристані. У складанні документа брали участь ГІП
В. М. Андреєв, керівник інж. групи О. М. Ожогіна.
Світлокопія; 1:1 000; 855х417 мм
3468. П ри ст ань Се к ир но. Пла н пло щад к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1689, арк. 11, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
транзитних пристаней, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств
річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ є топографічним планом майданчика у сщі
Сокирна Черкаського рну Черкаської обл., на якому запроектовано пристань.
Світлокопія, туш; 1:1 000; 1295х840 мм

Со ф іївка , с. Ч ерк а ськ о го р- ну Ч ер ка ськ о ї о бл.
3469. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Со ф иевс кая. Сит уа ц ион н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 154, арк. 12, 1983 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, у
якій вивчено питання відведення земель для будівництва компресорної ст. Софіївська. Проект
розроблено працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного
газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є планом с. Софіївка Черкаського рну Черкаської обл.,
поблизу якого передбачалося будівництво ст.
Світлокопія; 1:10 000; 840х578 мм
3470. Ком п рессо р ная ст ан ц ия Со ф иевс кая. Ге н. п ла н
Ф. Р84, к. 1379, оп. 8, од. зб. 154, арк. 13, 1983 р.
План входить до частини робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, у
якій вивчено питання відведення земель для будівництва компресорної ст. поблизу с. Софіївка
Черкаського рну Черкаської обл. Проект розроблено працівниками Всесоюзного ордена Трудового
Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним
планом компресорної ст.
Світлокопія; 1:1 000; 1320х580 мм
3471. Маг ист раль н ы й газопровод Уре нго й – По ма р ы – Ужго род. Ко м пре ссор ная ст анц ия №34 Со ф иев ска я. Под ъ езд ная дорога к
КС. П лан от вода
Ф. Р84, к. 1379, оп. 36, од. зб. 1928, арк. 2 –3, 1982 р.
План входить до робочого проекту магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород,
розробленого працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту
природного газу ВНІПІтрансгаз (м. Київ). Документ є генеральним планом під’їзної дороги до
компресорної ст. поблизу с. Софіївка Черкаського рну Черкаської обл. У складанні документа брали
участь ГІП Кордонський, голов. спеціаліст Гребельник, керівник інж. групи Осадча.
Світлокопія на кальці; 1:2 000; 1260х300 мм, 1242х295 мм

Ст ец івк а, с. Ч и ги ри нсько го р -н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3472.

Защ ит н ы е меро п ри ят и я. Пла н пло щад ки под карь ер г ра нит а с. Ст ецо вка, да мба №14 на р. Тя с ми н

Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1041, арк. 25, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро,
розробленого
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). План складалася для визначенн я захисних заходів родовища граніту, розташованому
поблизу с. Стецівка Чигиринського рну Черкаської обл. Також на плані позначено свердловини наявні
і призначені для розвідувань до проекту ГЕС.
Світлокопія; 1:2000; 365х300 мм
3473. Карт а к ров ли гра н ит а по Ст е цо в ско му ме ст орожде н и ю
Ф. 3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1041, арк. 26, 1955 р.
Карта входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенерг опроект (м. Харків).
Карту складено для визначення запасів граніту в родовищі, розташованому поблизу с. Стецівка
Чигиринського рну Черкаської обл. Також на карті позначено свердловини наявні і призначені для
розвідувань до проекту ГЕС.
Світлокопія; 1:1 000; 438х287 мм
3474. Защ ит н ы е соору же ни я. Ст е цовс к и й ка рье р ка м ня. П ла н мест оро жде ни я г ран ит а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1436, арк. 66, 1957 р.
План входить до пояснювальної записки, у якій розглянуто захисні споруди Стецівського кар’єру
граніту, який був джерелом будівельних матеріалів для будівництва Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро.
Записку складено працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані
надано відомості щодо геологічної структури родовища граніту поблизу с. Стецівка Чигиринського рну
Черкаської обл., розташування місць інтенсивного вивітрювання, рівень ґрунтових вод, міцність
розкриву тощо. Документ доповнено таблицями розрахунку запасів корисних копалин кар’єру.
Світлокопія; 1:1 000; 785х570 мм
3475. П рое кт п лан и ров ки ново го нас еле н ного пун кт а в р -не с. Ст е цов ка Ст ецовс кого сель совет а Чиг и р ин ско го р - на Че р касс кой об л.
Ген ера ль н ы й п ла н
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1594, арк. 17, 1956 р.
План входить до техн. проекту планування с. Стецівка Стецівського (теп ер Чигиринського) рну
Черкаської обл.,
складеного
працівниками
Українського
відділення
ВДПІ
Гідроенергопроект
(м. Харків). Проект складався через необхідність заснування нових і розширення старих поселень
після затоплення територій вдсх Кременчуцької ГЕС. У селі передбачено перемістити 300 господарських
подвір’їв на нові території.
Світлокопія; 1:5 000; 900х1180 мм

Су ш ки, с. Кан івськ о го р- ну Ч ер ка сько ї о бл .
3476. Суш к и Ге ль м язовс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 985, арк. 2, 1955 р.
План входить до розділу вивчення інженерно геологічних умов для техн. проекту Кременчуцької ГЕС
на р. Дніпро, розробленого працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків).
На плані с. Сушки Гельмязівського (тепер Канівського) рну Черкаської обл., позначено прогнозовані
дослідниками зони затоплення і підтоплення території, які утворюються в результаті будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 770х438 мм
3477. Суш к и Ге ль м язевс кого р-на Чер кас ско й обл. П ла н т ер рит о ри и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1511, арк. 19, 1957 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Гельмязівського
рну Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Сушки
Гельмязівського (тепер Канівського) рну Черкаської обл. позначено 14 селянських гоподарств, які
підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 747х442 мм

Та льн е, м . Ч ер ка сько ї об л.
3478. Маг ист раль н ы й газо провод О ре нбург – За пад ная гос гра н ица СС СР. Ко м пр ессо рна я ст ан ц ия Тал ьное. С ит уац ион н ы й пла н
Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 96, арк. 57, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід, у якій
вивчено питання будівництва компресорної ст. у м. Тальне Черкаської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані позначено межі майданчика, відведеного під нове будівництво.
Світлокопія; 1:10 000; 590х425 мм
3479. Маг ист раль н ы й газопровод Оре нбур г – Западная госг ран и ца ССС Р. Ком пр ессор ная ст ан ц ия Тал ьное. Подъезд ная авт одорога.
П лан т расс ы

Ф. Р84, к. 1288, оп. 5, т. 3, од. зб. 96, арк. 60, 1974 р.
План входить до частини проектного завдання магістрального газопроводу Оренбург – Захід, у якій
вивчено питання будівництва компресорної ст. у м. Тальне Черкаської обл. Проект розроблено
працівниками Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора НДПІ з транспорту природного газу
ВНІПІтрансгаз (м. Київ). На плані позначено під’їзну автодорогу, запроектовану для забезпечення
транспортного зв’язку компресорної ст. з дорогами загальної мережі.
Світлокопія; 1:2 000; 1010х296 мм

Тін ьк и, с. Ч и ги ри нсько го р -н у Черк а ськ ої об л.
3480. Ген ера ль н ы й п ла н с. Т и нь к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1596, арк. 23, 1955 р.
План входить до техн. проекту планування с. Тіньки Чигиринського рну Черкаської обл., складеного
працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект розроблено через
необхідність заснування нових і розширення старих поселень після затоплення територій вдсх
Кременчуцької ГЕС. У с. Тіньки передбачалося розмістити 1134 господарських подвір’їв із затоплених
територій с. Бужин Чигиринського рну Черкаської обл. і. У складанні документа брали участь ГІП
Сурков, інженер Т. Г. Туз.
Світлокопія; 1:5 000; 1100х780 мм

То пи лівка , с. Чи гир ин ськ о го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
3481. То пи лов ка Ч иг и р ин ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 9, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Топилівка Чигиринського
рну Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії населеного пункту. У складанні документа брав
участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 508х288 мм
3482. То пи лов ка Ч иг и р ин ско го р- на Че р касс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1516, арк. 141, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення го сподарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Топилівка Чигиринського
рну Черкаської обл. позначено 126 селянських господарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 467х285 мм
3483. Ген ера ль н ы й п ла н с. То п и лов ки Ч иг ир и нс кого р- на Чер касс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1598, арк. 20, 1957 р.
План входить до техн. проекту планування с. Топилівка Чигиринського рну Черкаської обл.,
складеного працівниками Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Проект
розроблено через необхідність заснування нових і розширення старих поселень після затоплення
територій вдсх Кременчуцької ГЕС. У селі передбачено розмістити 600 господарських подвір’їв із
затоплених територій. У складанні документа брали участь ГІП Сурков, архітектор Пухальський.
Світлокопія; 1:5 000; 820х605 мм

Тр ахт ем ир ів, с. Ка н івсько го р -н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3484. Трахт е м иро в Пе реяс лав- Х мел ьн и ц кого р- на К ие вс кой об л. Пла н т ер р ит ор ии насе ле н ного пун кт а
Ф. Р3, к. 1130, оп. 7, од. зб. 568, арк. 64, 1964 р.
План входить до робочого проекту Канівської ГЕС на р. Дніпро у м. Канів Київської обл.,
розробленого працівниками Українського відділення ВПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є топографічним планом с. Трахтемирів ПереяславХмельницького рну Київської обл. (тепер
Канівського рну Черкаської обл.), на якому позначено території, що опинилися в зоні затоплення
Канівським вдсх. У складанні документа брали участь начальник сектору інж. геодезії В. І. Сердюков,
керівник інж. групи С. А. Гаєвський, геодезист Вовченко.
Світлокопія, олівець; 1:5 000; 700х290 мм

Ту біл ьц і, с. Ч ер ка сько го р- н у Ч ер к асько ї об л.
3485. Тубел ьц ы Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 236, 1956 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Тубільці
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш; 1:5 000; 617х712 мм
3486. Тубел ьц ы Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 181, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками

Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Тубільці Черкаського рну
Черкаської обл. позначено 187 селянських господарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 650х575 мм

Хр ещат и к, с. Ч ер ка ськ о го р- ну Ч ер ка сько ї о бл .
3487. Чер касс кая об л. Ч ер касс к ий р- н. с. К ре щат и к
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 229, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Хрещатик
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш, кольорова туш; 1:5 000; 616х410 мм
3488. Кре щат ик Че р касс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и на сел ен ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 250, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Хрещатик позначено 175
селянських гоподарств, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, чорнило, кольорові олівці; 1:5 000; 637х440 мм

Ча па є вк а, с. Зо ло то ніськ о го р- ну Ч ер ка сько ї обл .
3489. Ген ера ль н ы й п ла н ст ро ит ел ьст ва рабо чего посе лка
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1464, арк. 3, 1956 р.
План входить до техн. проекту реконструкції частини залізниці Золотоноша – Сміла, яка проводилася
через підтоплення цієї території вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект складено працівниками ДПВІ
Київдіпротранс (м. Київ). Документ складається з габаритного плану ділянки, відведеної під
робітниче сще в рні роз’їзду Чапаєвка і генерального плану цього сща. Плани доповнено
відомістями щодо балансу території.
Світлокопія; 1:10 000, 1:2000; 802х486 мм
3490. П лан же лезнодо рож ного участ ка к м. 208 – 214 и разъ езда Чапае в ка
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1460, арк. 21, 1956 р.
План входить до техн. проекту реконструкції частини залізниці Золотоноша – Сміла, яка проводилася
через підтоплення цієї території вдсх Кременчуцької ГЕС. Проект складено працівниками ДПВІ
Київдіпротранс (м. Київ). На плані позначено захисні споруди ділянки залізниці Золотоноша – Сміла
поблизу с. Чапаєвка Золотоніського рну Черкаської обл.
Світлокопія; 1:2 000; 2968х560 мм

Чер во на Сл об о да, с. Черк асько го р -н у Черк а ськ ої о бл.
3491. Крас ная Слобода Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 10, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Червона Слобода Черкаського
рну Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини залягання ґрунтових вод, а також
запроектовані межі 10річної переробки берегової лінії населеного пункту. У складанні документа брав
участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 960х438 мм
3492. Змага й лов ка Че р касс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 986, арк. 11, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, розробленого працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Змагайлівка (тепер у складі
с. Червона Слобода) Черкаського рну Черкаської обл. позначено зони розповсюдження і глибини
залягання ґрунтових вод, а також запроектовані межі 10 річної переробки берегової лінії населеного
пункту. У складанні документа брав участь старш. геолог Семенова.
Світлокопія, туш, кольорові олівці, чорнило; 1:5 000; 957х438 мм
3493. Змага й лов ка Че р касс кого р- на Ч ер касс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 224, 1955 р.
План входить до техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Змагайлівка
(тепер у складі с. Червона Слобода) Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні
затоплення після будівництва вдсх Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш; 1:5 000; 750х623 мм
3494. Крас ная Слобода Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл.
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1257, арк. 227, 1955 р.
План входить до техн. проекту Крем енчуцької ГЕС на р. Дніпро, складеного працівниками Українського
відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом с. Червона Слобода
Черкаського рну Черкаської обл., яке опинялося в зоні затоплення після будівництва вдсх
Кременчуцької ГЕС.
Калька, туш; 1:5 000; 996х635 мм

3495. Крас ная Слобода Че р касс кого р- на Чер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насе ле нно го пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 234, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Червона Слобода позначено
321 селянське госпво, що підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 920х443 мм
3496. Змага й лов ка Че р касс кого р- на Ч ер касс ко й обл. П лан т е рр ит ор и и насел ен ного пу н кт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1514, арк. 244, 1955 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Черкаського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Змагайлівка (тепер у складі
с. Червона Слобода) Черкаського рну Черкаської обл. позначено 227 селянських господарства, які
підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 890х435 мм

Черк а си, м .
3497. Схе ма воднот ранс по рт ного узла г. Че р касс ы
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1652, арк. 7, 1956 р.
План входить до техн. проекту транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
портівукриттів, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового
транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Документ розкриває транспортні зв’язки річкового порту у
м. Черкаси. Схему доповнено діаграмами структури і динаміки вантажообігу, співвідношення переробки
вантажів на різних причалах. У складанні документа брав участь ГІП І. О. Свечинський.
Фото, туш, акварель; б. м-бу; 188х288 мм
3498. Чер касс к и й порт . Г рузовой и пассаж и рс ки й у част к и
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1653, арк. 34, 1956 р.
План входить до проектного завдання транспортного освоєння Кременчуцького вдсх і організації
портівукриттів, зокрема Черкаського порту, складеного працівниками Державного Інс титуту по
проектуванню підприємств річкового транспорту Укрдіпрорічтранс (м. Київ). Наявна у 1950ті роки
пристань на р. Дніпро поглиналася водами Кременчуцького вдсх і порт у м. Черкаси вирішено
розмістити на 3 км нижче, поблизу промислового рну міста. Н а плані зображено основні будівлі і
споруди вантажного і пасажирського майданчиків порту. У складанні документа брали участь голов.
спеціаліст О. Н. Румянцев, керівник інж. групи Р. І. Зільбер.
Світлокопія; 1:2 000; 1180х580 мм
3499. Чер касс к и й р еч но й по рт
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1698, арк. 4, 1957 р.
План входить до альбому ілюстрацій техн. проекту річкового порту в м. Черкаси на Кременчуцькому
вдсх, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню підприємств річкового транспорту
Укрдіпрорічтранс (м. Київ). На плані позначено запроектовані до будівництва основні споруди
пасажирської і вантажної частин порту.
Фото, акварель; б. м-бу; 275х174 мм
3500. Схе ма водоснаб же н ия и водоот веде н ия Ч ер касс кого про муз ла
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 1, арк. 62, 1965 р.
План входить до ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, складеної
працівниками Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Київ). На схематичній карті позначено варіанти проходження трас водогону для водопостачання
м. Черкаси.
Світлокопія, акварель; б. м-бу; 395х290 мм
3501. Чер касс к и й завод си нт ет ич ес кого воло к на. С ит уац ио нн ы й п лан
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 41, арк. 28, 1963 р.
План входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у якій
вивчено питання організації водопостачання і каналізації заводу синтетичного волокна у м. Черкаси.
Це питання розроблялося працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування
підприємств штучного волокна. Документ є ситуаційним планом заводу, на якому позначено
водопостачальну і каналізаційну мережі. У складанні документа брав участь ГІП Г. Туманов.
Світлокопія; 1:25 000; 495х570 мм
3502. Гост и н ица на 342 м ест а. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р105, к. 1120, оп. 1, од. зб. 1, арк. 14, 1962 р.
План входить до архітектурно будівельної частини проектного завдання проекту готелю в м. Черкаси,
розробленого працівниками Зонального НДПІ типового і експериментального проектування житлових та
громад. будівель КиївЗНДІЕП (м. Київ). На плані показано, яким чином організовано майданчик
готельного комплексу. У складанні документа брали участь ГІП Л. Г. Лозовський, ГАП Н. Б. Чмутина,
архітектор В. Г. Штолько.
Калька, туш; 1:500; 600х410 мм

Ш аб ельн ик и, с. Зол от он іськ о го р-н у Ч ерк а ськ ої о бл.
3503. Ш абел ьн и к и Золот о но шс кого р- на Че р касс ко й обл. Пла н т е рр ит ор и и нас еле н ного пу нкт а
Ф. Р3, к. 142, оп. 3, т. 1, од. зб. 1512, арк. 95, 1956 р.
План входить до розділу техн. проекту Кременчуцької ГЕС на р. Дніпро, в якому визначено обсяги
робіт з виселення населення і переведення господарств і підприємств з територій Золотоніського рну
Черкаської обл., які опинилися в зоні затоплення Кременчуцьким вдсх. Проект складено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). На плані с. Шабельники Золотоніського
рну Черкаської обл. позначено 82 селянських гоподарства, які підлягали підтопленню.
Світлокопія, туш, кольорові олівці; 1:5 000; 840х580 мм

Ш евченк о ве, с. Звени гор од сько го р- н у Ч ер к асько ї об л.
3504. П лан пе ре ка т а Ше вч ен ков ско го по с ъе м ке 11 – 12 и ю ля 1949 г.
Ф. Р3, к. 1159, оп. 9, од. зб. 140, арк. 168, 1952 р.
План входить до частини ТЕД схеми комплексного використання р. Дніпро, у якій вивчено питання
організації водного трансп. і шляхових умов цієї водної маг істралі. Проект розроблено працівниками
Українського відділення ВДПІ Гідроенергопроект (м. Харків). Документ є топографічним планом
частини р. Дніпро поблизу с. Шевченкове Звенигородського рну Черкаської обл. У складанні документа
брали участь ГІП Є. А. Бакшеєв, інженер Г. І. Матлін.
Світлокопія; 1:5 000; 490х280 мм

Черн ігівська о бл.
3505. Чер н иго вс кая обл.
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 10, арк. 114 а, 1962 р.
Карта входить до звіту про НДР, у якому вивчено питання визначення водогосподарського балансу і
охорони водних ресурсів ДонецькоПридніпровського, Південно Західного і Південного економічних
рнів. Звіт складено працівниками від. комплексних водогосподарських проблем Інституту гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ) для ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів
УРСР. Документ є гідрологічною картою Чернігівської обл., яка входила до ПівденноЗахідного
економічного рну. У складанні документа брали участь канд. техн. наук І. А. Желєзняк, наук.
співроб. Р. В. Дімінська,
З. П. Лавриненко,
Л. Д. Михальська,
Н. Н. Радзиєвська,
А. І. Шерешевський.
Світлокопія; 1:1 00 000; 295х382 мм
3506. Схе ма Ост ер ско й осу ш ит ель но й с ист е м ы от уст ья до г. Не ж ина
Ф. Р3, к. 1313, оп. 12, од. зб. 3, арк. 11, 1964 р.
План входить до розділу комплексної схеми використання водних і земельних ресурсів УРСР, у якому
розглянуто проблему осушування болот і заболочених земель. Схему розроблено працівниками
Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна ПВНДІ Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків).
Документ є схематичним планом Остерської меліоративної системи, розташованої у заплаві р. Остер у
межах Чернігівської обл. Систему площею 31,3 тис. га побудовано у 1929–1954 рр. У складанні
документа брали участь ГІП Н. Д. Чепков, інженери М. П. Єлагіна, Черничко.
Типог рафський друк; б. м-бу; 394х293 мм

Пл а ни на сел ени х пу нк тів Ч ер нігівськ ої о бл.
Авд іївка , с. Ку ли ківсько го р -н у Ч ерн ігівсько ї о бл .
3507. Газопро вод Да шава – Ки ев – Б ря нс к – Мос ква. П лан пе рехода рус ла р. Де сна у с. Авдее вк и
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 767, арк . 19, 1949 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні роботи, проведені на місці переходу р. Десна
магістральним газопроводом Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського
відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого палива та газу
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). Документ є топографічним планом місцевості поблизу с. Авдіївка
Куликівського рну Чернігівської обл., із позначенням переходу. У складанні до кумента брали участь
начальник загальноінж. від. Н. Айвазов, начальник буд. сектору Г. Нефедов, керівник інж. групи
М. Соколов, старш. інженер Г. Науменко.
Світлокопія; 1:2 000; 725х290 мм
3508. Пе реход ч ерез р. Дес на Г К 161+85 – ГК 177 +35. Пла н бер егоук ре п ит ел ьн ых сооруж ен и й
Ф. Р84, к. 197, оп. 1, од. зб. 99, арк. 21, 1949 р.
План входить до техн. проекту газопроводу Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками
Українського відділення Державного Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого
палива та газу Укрдіпрогазпалпром (м. Київ). На плані позначено берегоукріплювальні споруди
переходу
газопроводом р.
Десна,
розташованого
поблизу
с. Авдіївка
Куликівського
рну
Чернігівської обл. У складанні документа брали участь начальник загальноінж. від. Н. Айвазов,
начальник буд. сектору Г. Нефедов, керівник інж. групи М. Соколов, старш. інженер Г. Науменко.
Світлокопія; 1:1 000; 1190х490 мм
3509. Газопро вод Да шава – Кие в – Бр ян ск – Моск ва. На пра вле н ие пове рхност н ых ст руй и скорост и их на участ ке т расс ы пе рехода
газопроводо м р. Дес на
Ф. Р84, к. 197, оп. 3, од. зб. 767, арк. 20, 1949 р.
План входить до звіту про гідрогеологічні роботи на переході р. Десна магістрального газопроводу
Дашава – Київ – Брянськ – Москва, складеного працівниками Українського відділення Державного
Інституту по проектуванню підприємств промислового рідкого палива та газу Укрдіпрогазпалпром

(м. Київ). План містить інформацію щодо напрямків поверхневих течій р. Десна на місці переходу
газопроводом річки поблизу с. Авдіївка Куликівського рну Чернігівської обл. У складанні документа
брали участь начальник загальноінж. від. Н. Айвазов, начальник буд. сектору Г. Нефедов, керівник
інж. групи М. Соколов, старш. інженер Г. Науменко.
Світлокопія; 1:2 000; 650х288 мм

Пр ил ук и, м . Ч ер н ігівськ о ї о бл .
3510. П ри лу кс ки й м ят н ы й завод. Ге не рал ьн ы й п лан п лощад к и завода для с к лада с ыр ья
Ф. Р10, к. 114, оп. 2, од. зб. 122, арк. 98, 1960 р.
План входить до проектного завдання реконструкції заводу з переробки м’ятної сировини в м. Прилуки
Чернігівської обл., розробленого працівниками Харківського відділення ДПІ продовольчих товарів
Укрдіпропрод (м. Харків). Документ є генеральним планом нового підприємства, на якому позначено
будівлі, споруди, під’їзні шляхи і елементи озеленення території заводу.
Калька, олівець, кольорові олівці; 1:500; 725х515 мм

Черн ігів, м.
3511. Чер н иго вс ки й завод с инт ет и чес кого во лок на. В не шн ие и нж ен ер н ые сет и
Ф. Р3, к. 1310, оп. 12, од. зб. 43, арк. 20, 1964 р.
План входить до частини ген. схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів УРСР, у якій
розглянуто питання з організації водопостачання і каналізації заводу синтетичного волокна у
м. Чернігів. Це питання розроблено працівниками Київського філ. Державного Інституту з проектування
підприємств штучного волокна. Документ є генеральним планом заводу, на якому позначено
водопостачальну і каналізаційну мережі.
Світлокопія, туш; 1:5 000; 980х595 мм
3512. П рое кт уст анов к и эн ерго поезда №116 Б -4000 в г. Ч ер н игове. Ге не раль н ы й пла н
Ф. Р125, к. 1229, оп. 2, од. зб. 1, арк. 1, 1958 р.
План входить до проектного завдання установки енергопоїзду №116 Б 4000 у м. Чернігів, розробленого
працівниками Українського державного республіканського Інституту з проектування енергопостачання
міст Укрдіпроенерго (м. Київ). Документ є генеральним планом майданчика, на якому розташовано
пересувну електростанцію із позначенням наявних і з апроектованих будівель і споруд.
Калька, туш; 1:1 000; 1240х576 мм
3513. Д ра мат и чес к ий т еат р в Ч ер н игове. Ге н пла н
Ф. Р194, к. 1350, оп. 1, од. зб. 1, арк. 20, 1948 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту Чернігівського драматичного театру
ім. Т. Г. Шевченка, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню житлового,
цивільного і с.г. будівництва Діпроцивільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом центральної
площі міста, на якій планувалося поб удувати театр. У складанні документа брали участь ГАП
Я. Т. Кравчук, ГІП А. І. Козаков, керівник АПМ С. Д. Фрідлін.
Світлокопія, олівець; 1:500; 623х990 мм
3514. Чер н иго вс ки й област но й муз. драмт еат р на 800 мест . Г ен п лан
Ф. Р194, к. 1350, оп. 1, од. зб. 7, арк . 3, 1952 р.
План входить до архітектурно будівельної частини техн. проекту Чернігівського драматичного театру
ім. Т. Г. Шевченка, складеного працівниками Державного Інституту по проектуванню житлового,
цивільного і с.г. будівництва Діпроцивільбуд (м. Київ). Документ є генеральним планом театру. У
складанні документа брали участь керівник АПМ С. Д. Фрідлін, архітектори Лібман і Тутученко.
Калька, туш; 1:500; 623х990 мм

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ПЕРЕЛІК ФОНДІВ ЦДНТА УКРАЇНИ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ДОВІДНИКУ
Ф. Р-1 Український державний проектний інститут по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного будівництва
та забудові районів, міст і селищ Укрміськбудпроект, м. Харків
Ф. Р-2 Державний проектний та науково-дослідний інститут промислового будівництва Харківський ПромбудНДІпроект Держбуду
УРСР, м. Харків
Ф. Р-3 Українське відділення Всесоюзного Ордена Леніна проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту Укргідропроект ім.
С. Я. Жука М іністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків
Ф. Р-4 Ордена Леніна та ордена Жовтневої революції металургійний завод Запоріжсталь ім. Серго Орджонікідзе М іністерства чорної
металургії УРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-5 Державний інститут по проектуванню підприємств річкового тр анспорту Укрдіпрорічтранс Головного управління річкового
флоту при Раді М іністрів УРСР, м. Київ
Ф. Р-6 Державний інститут по проектуванню Київпроект Київського міськвиконкому, м. Київ
Ф. Р-7 Державний інститут по проектуванню шахт та збагачувальних фабрик Дондіпрошахт М іністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк
Ф. Р-8 Державний науково-дослідний та проектний інститут вугільної промисловості УкрНДІпроект М іністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-9 Державний Всесоюзний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості Діпрококс М іністерства чорної
металургії СРСР
Ф. Р-10 Харківський філіал Українського державного інституту з проектування підприємств харчової промисловості Укрдіпрохарчопром
М іністерства харчової промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-11 Державний Всесоюзний інститут по проектуванню та науково-дослідних роботах Південдіпроцемент М іністерства
промисловості будівельних матеріалів СРСР, м. Харків
Ф. Р-28 Державний науково-дослідний та проектний інститут металургійної промисловості Діпросталь М іністерства чорної металургії
СРСР, м. Харків
Ф. Р-29 Науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут важкого електромашинобудування Харківського
заводу Електроважмаш ім. В. І. Леніна НДІТЕМ М іністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-31 Харківське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектного інституту Теплоелектропроект М іністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків
Ф. Р-32 Український державний трест цивільного будівництва Укрцивільбуд ВРНГ УРСР, м. Харків
Ф. Р-33 Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування Укрдіпроважмаш М іністерства важкого та
транспортного машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-35 Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів Укрдіпромез М іністерства чорної металургії СРСР, м.
Дніпропетровськ
Ф.

Р-37

Державний

інститут

з

проектування,

дослідження

та

випробовування

сталевих

конструкцій

та

мостів

УкрНДІпроектстальконструкція М іністерства монтажних та спеціальних робіт УРСР, м. Київ
Ф. Р-46 Одеська філія Державного проектно-вишукувального і науково-дослідного інституту морського транспорту СоюзморНДІпроект
ЧорноморНДІпроект М іністерства морського флоту СРСР, м. Одеса
Ф. Р-49 Державний інститут по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості Укрдіпроенергопром М іністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-51 Дніпропетровський Державний інститут по проектуванню шахт Дніпродіпрошахт М іністерства вугільної промислово сті СРСР,
м. Дніпропетровськ
Ф. Р-52 Українське відділення Всесоюзного державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту Енергомережпроект
М іністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків

Ф. Р-57 Державний науково-дослідний і проектний інститут основ ної хімії НІОХім М іністерства хімічної промисловості СРСР , м.
Харків
Ф. Р-59 Київська філ. Державного проектного інституту Союздорпроект М іністерства транспортного будівництва СРСР, м. Київ
Ф. Р-72 Державний проектний інститут по плану ванню та забудові міст Харківпроект Держбуду УРСР, м. Харків
Ф. Р-75 Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості Кривбаспроект М іністерства чорної металургії
УРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Ф. Р-84 Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут по транспорту природного газу ВНІПІтрансгаз М іністерства газової
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-85 Державний проектний інститут по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Харківський Водоканалпроект
Держбуду СРСР, м. Харків
Ф. Р-86 Дніпропетровський державний проектно-розвідувальний інститут Дніпродіпротранс М іністерства транспортного будівництва
СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-89 Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут сірчаної промисловості М іністерства мінеральних добрив СРСР, м. Львів
Ф. Р-98 Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва УкрНДПІцивільсільбуд Держбуду
УРСР, м. Київ
Ф. Р-103 Український Державний головний проектний та науково-дослідний інститут УкрНДІдіпросільгосп М іністерства сільського
господарства УРСР, м. Київ
Ф. Р-105 Зональний науково-дослідний і проектний інститут типового і експериментального проектування житла та громадських
будівель КиївЗНДІЕП Держбуду УРСР, м. Київ
Ф. Р-111 Державний інститут з проектування нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз Південдіпронафтопровід М іністерства
нафтової промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-114 Державний проектний інститут по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних спорудах Укрводоканалпроект Держбуду
СРСР, м. Київ
Ф. Р-124 Державний Союзний інститут по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості,
промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату Південдіпроруда М іністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-125 Український державний республіканський інститут з проектування енергопостачання міст “Укрдіпроенерго” М іністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Київ
Ф. Р-132 Український державний проектний та конструкторський інститут машинобудівної та верстатобудівної промисловості
Укрдіпромаш М іністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-140 Український державний інститут проектування міст Діпромісто Держбуду УРСР, м. Київ
Ф.

Р-149

Київське

відділення

державного

інституту

з

проектування

гідротехнічних,

рибоводно-

меліоративних і ставкових споруд Гідрорибпроект Міністерства рибного господарства СРСР, м. Київ
Ф. Р-150 Всесоюзний інститут з проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і високочистих речовин Діпрохімреактив
М іністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-156 Державний проектний інститут Харківський Промтранспроект Держбуду СРСР, м. Харків
Ф. Р-159 Київське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектного інституту Атоменергопроект М іністерства енергетики
та електрифікації СРСР, м. Київ
Ф. Р-164 Державний інститут з проектування заводів спеціалізованого автомобільного транспорту Діпроспецавтотранс М іністерства
автомобільної промисловості УРСР, м. Львів
Ф. Р-167 Державний проектний інститут по проектуванню житлово-цивільного будівництва Дніпроцивільпроект Держбуду УРСР, м.
Дніпропетровськ
Ф. Р-181 Проектний інститут по проектуванню борошномельної, круп’яної, комбікормової, елеваторної промисловості Харківський
Промзернопроект Державної комісії РМ СРСР по продовольству та закупках, м. Харків
Ф. Р-187 Львівське відділення Всесоюзного Державного Ордена Леніна і Ордена Жовтневої революції науково-дослідного і проектновишукувального інституту з проектування атомних електростанцій і великих паливно-енергетичних комплексів Атомтеплоелектропроект
М іністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Львів

Ф. Р-194 Державний проектний інститут ДІПРОцивільпромбуд М іністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ
Ф. Р-195 Державний проектно-вишукувальний інститут Київдіпротранс М іністерства транспортного будівництва України, м. Київ
Ф. Р-215 ВАТ “Інститут Харківагропроект” М іністерства агропромислового комплексу України, м. Харків
Ф. Р-227 Державне комунальне підприємство каналізаційного господарства Харківкомуночиствод Харківського представництва Фонду
державного майна України при Харківській міській раді, м. Харків

ГЕ О ГР АФ І Ч Н И Й П О КАЖ Ч И К
Авдіївка,
с. Куликівського
Чернігівської обл.
Авдіївський рн Донецької обл.

рну

3507–3509
925

Азовське море

2706–2710, 2712, 2713

Айдар, р., ліва притока р. Сіверський Донець

1417, 1442, 1512–1515

Айдарське, вдсх на р. Айдар

1512–1515

АйСерез, р., ліва притока р. Ворон

2725

Алферове, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Алчевськ, м. Луганської обл.

510

Амвросіївка, м. Амвросіївського рну
Донецької обл.
Амвросіївське, вдсх на р. Севастьянка

1008

Амвросіївський р-н Донецької обл.

941–945

Анастасівка, с. Криворізького рну
Дніпропетровської обл.
Андріївка,
смт
Балаклійського
Харківської обл.
Андріївка, с. Великоновосілківського рну
Донецької обл.
Андріївка, с. Криничанського р-ну

511

1445–1454

943–945, 1009

рну

2310
1009, 1010
512–515

Антонівка, с. Каховського рну Херсонської обл.

2929

Антрацит, м. Антрацитівського рну
Луганської обл.
Антрацитівський рн Луганської обл.

1455, 1456

Апостолівський рн Дніпропетровської обл.

419–437

Артемівка, с. Печенізького рну Харківської обл.

2311

Артемівськ, м. Артемівського рну Донецької обл.

1011–1024

Артемівське, вдсх на р. Саксагань

668, 670, 898, 987

Артемівський рн Донецької обл.

946–951

Архангелівка, с. (див. с. Васильєве Томаківського
рну Дніпропетровської обл.)
Архангельське, с. Ясинуватського рну
Донецької обл.
Бабине,
с. Верхньорогачицького
рну
Херсонської обл.
Бажанівка,
с. Нововоронцовського
рну
Херсонської обл.
Базаліївка, с. Чугуївського рну Харківської обл.

-

Базилівщина, с. Машівського р-ну Полтавської обл.

2003

Балабанівка, с. (див. м. Миколаїв)

-

Балабине, с. Запорізького рну Запорізької обл.

1309, 1310

Балаклійський рн Харківської обл.

2235–2243

Балаклія, м. Балаклійського рну Харківської обл.

2313–2315

БаликоЩучинка,
с. Кагарлицького
рну
Київської обл.
Балки, с. Василівського рну Запорізької обл.

3155

Балтійське море

214, 223

Бар, м. Вінницької обл.

1589, 1590

Барський рн Вінницької обл.

1587

Бахмут, р., права притока р. Сіверський Донець

946, 1011, 1012

1429–1431

1025
2930
2931
2312

1311, 1312

Бахчисарай, м. АР Крим
Безлюдівка,
сще
Харківської обл.
Белякова
бал.
Дніпропетровської обл.
Берда, р.

2730, 2731
Харківського

рну

2316–2321

Жовтневому

рні

439–441
929

Бердичів, м. Житомирської обл.

3111

Бережани, м. Тернопільської обл.

1892

Бережанський рн Тернопільської обл.

1879, 1880

Берислав, м. Херсонської обл.

2932–2935

Бериславський рн Херсонської обл.

2847–2856

Бєлицький, с. Василівського р-ну Запорізької обл.

1313

Бикове, с. Криничанського рну
Дніпропетровської обл.
Бицьке, вдсх на р. Бик

516, 517

Біла, р., права притока р. Айдар

1421, 1507, 1556

Біленьке, с. Запорізького рну Запорізької обл.

1314, 1315

Білий
Колодязь,
смт
Вовчанського
рну
Харківської обл.
Білицьке, м. Добропільського рну Донецької обл.

2322

Біловодськ, смт Біловодського рну
Луганської обл.
Білогір’я, смт Хмельницької обл.

1457–1460

Білогірський рн Хмельницької обл.

1918–1920

Білозерський лиман

1292

Білопілля, м. Сумської обл.

2134

Білоусова,
бал.
П’ятихатському
Дніпропетровської обл.
Білоцерківський рн Київської обл.

898

1026–1029

1929–1931

рні

476
3151

Білоярівське, вдсх на р. Кринка

941, 1124

Білухівка, с. Карлівського рну Полтавської обл.

2004

Біляївський рн Одеської обл.

2805–2809

Бірки, с. Зміївського рну Харківської обл.

2323–2344

Бірловщина,
с. ПереяславХмельницького
рну
Київської обл.
Благовіщенське, с. Кам’янськоДніпровського рну
Запорізької обл.
Благословенна, с. Криничанського рну
Дніпропетровської обл.
Близнюківський рн Харківської обл.

3156

Бобринець, м. Кіровоградської обл.

3338

Бобриця, с. Канівського рну Черкаської обл.

3402

Бовцар, с. Хустського рну Закарпатської обл.

1640–1647

Богданівка,
с. Березанського
рну
Миколаївської обл.
Богданівка, сще Броварського рну Київської обл.

2766

БогданоНадеждівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.

520

1316
518, 519
2244, 2245

3157–3160

Богодухів, м. Харківської обл.

1963

Богородчани, смт ІваноФранківської обл.

1722–1724

Богородчанський рн ІваноФранківської обл.

1711–1716

Бондарівка,
с. Коростенського
рну
Житомирської обл.
Бориничі, с. Жидачівського рну Львівської обл.

3112

Борисів, с. Ізяславського рну Хмельницької обл.

1932

Бориспіль, м. Київської обл.

3161–3163

Борова, р., ліва притока р. Сіверський Донець

1418

Борова, смт Борівського рну Харківської обл.

2345–2348

Боровиця, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3403–3406

БратськоСеменівське, с. Криворізького рну
Дніпропетровської обл
Бритай, р., права притока р. Берека

521–523

Бровари, м. Київської обл.

3164–3168

Броди, м. Львівської обл.

1748–1751

Брусове, с. Семенівського рну Полтавської обл.

2005

Брянськ, м. (Росія)

265

Бужин,
с. Чигиринського
рну
Черкаської обл.
(тепер не існує)
Бузулук, р., права притока р. Дніпро

3480

Бузький лиман

2493, 2494, 2767

1747

122

Булаївка,
с. Новогеоргіївського
Кіровоградської обл.
Булахи Козельщинського рну Полтавської обл.

рну

94, 383

3339
2006

Бурдоносів,
хут.
(див.
с. Домантове
Золотоніського рну Черкаської обл.)
Бурти, с. Шполянського рну Черкаської обл.

-

Бурштин,
м. Галицького
рну
Франківської обл.
Буцнів,
с. Тернопільського
Тернопільської обл.
Буча, м. Київської обл.

1725–1730

Іванорну

3407

1893
3169

Буштино, смт, Тячівського рну Закарпатської обл.

1648, 1649

Варварівка, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2349

Варварівка, с. Карлівського рну Полтавської обл.

2007, 2008

Варварівка, с. Юр’ївського р-ну Дніпропетровської
обл.
Василенкове,
с. Шевченківського
рну
Харківської обл.
Василівський рн Запорізької обл.

524,525

Васильєве, с. Томаківського рну
Дніпропетровської обл.
Василівка, с. Криничанського р-ну
Дніпропетровської обл
Василівка, с. Вассилівського р-ну Запорізької
обл.
Васильків м., Київської обл.

489

Васильківка, сще Дніпропетровської обл.

529

2350
1265–1293

526–528
1317, 1318
3146

Васищеве, смт. Харківського рну Харківської обл.

2351–2353

Васюківка, р. притока р. Вільхівка

1393, 1429

Васюківське, вдсх на р. Васюківка

1378, 1393, 1506

Васьковичи,
с. Коростенського
рну
Житомирської обл.
Васютинці,
с. Чорнобаївського
рну
Черкаської обл.
Велика
Андрусівка,
с. Світловодського
рну
Кіровоградської обл.
Велика Березовиця,
сще Тернопільського рну
Тернопільської обл.
Велика Кам’янка, р., права притока р. Сіверський
Донець
Велика
Лепетиха,
сще Великолепетиського
рну
Херсонської обл.
Велика
Фосня,
с. Овруцького
рну
Житомирської обл.
Велика
Чернігівка,
с. Овруцького
рну
Житомирської обл.
Велике Жовтневе, вдсх на р. Саксагань

3113

Велике Сергіївське, вдсх на р. В’язовок

669

Великий Молодьків, с. НовоградВолинського
Житомирської обл.
Великий
Правутин,
с. Славутського
Хмельницької обл.
Великі
Лучки,
с. Мукачівського
Закарпатської обл.
ВеликоКриничанське, с. Василівського рну
Запорізької обл.
Великолепетиський рн Херсонської обл.

3408–3410
3340–3343
1894
1372, 1374, 1461, 1464, 1470–1475
2936
3114
3115
666, 668

рну

3116

рну

1933

рну

1650
1319
2857–2865

Вербівка, с. Бериславського рну Херсонської обл.

2937

Верхній
Салтів,
с. Вовчанського
Харківської обл.
Верхньодніпровськ, м. Дніпропетровської обл.

2354, 2355

рну

530, 531

ВерхньоКальміуське, вдсх на р. Кальміус

1002

Верхньорогачицький рн Херсонської обл.

2866–2879

ВерхньоХортицький рн Запорізької обл. (див.
Запорізький рн Запорізької обл.)

-

Верхня
Писарівка,
с. Вовчанського
Харківської обл.
Веселовське, вдсх на р. Темрюк

рну

2356–2358
897

Веселі Терни, сще (див. м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл.)
Веселянка, с. Запорізького рну Запорізької обл.

-

Виноградівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Виноградівський рн Закарпатської обл.

532–534

Високоіванівка, с. Слов’янського рну
Донецької обл.
Висоцьке,
с. Новоукраїнського
Кіровоградської обл.
Витачів, с. Обухівського рну Київської обл.

1030, 1031

1320

1619

рну

3344
3170

Вишгород, м. Київської області

3171, 3172

Вишгородське, вдсх на р. Дніпро

3152

Вишгородський рн Київської обл.

3152

Відрадний хут. (див. м. Київ)

-

Вільна
Долина,
бал.
у
Криворізькому
Дніпропетровської обл.
Вільна
Долина,
с. Криворізького
Дніпропетровської обл.
Вільне, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.

рні

535, 536

рну

535, 536
537–539

Вільнюс, м. (Литва)

254, 1576

Вільхівка, р. права притока р. Лугань

1393, 1429, 1493, 1495, 1522

Вільхівський, хут. (див. с. Сніжків Валківського
рну Харківської обл.)
Вільшани, с. Хустського рну Закарпатської обл.

-

Вільшаниця,
Хмельницької обл.
Вінницька обл.

1934

с. Білогірського

рну

1627

1586

Вітове, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3411

Власівка, сще Кіровоградської обл.

3345–3352

Власівка,
сще
Краснодонського
Луганської обл.
Вовча, р. ліва притка р. Самара

рну

1461

Вовчанськ, м. Вовчанського рну Харківської обл.

290, 302, 311, 313, 315, 355–357,
390, 465, 804, 1001, 1009, 1010
2359, 2360

Вовчанський рн Харківської обл.

2246–2265

Водяне, с. Криничанського р-ну Дніпропетровської
обл.
Вознесенський рн Миколаївської обл.

540–544

Волинська обл.

1596, 1597

Волноваський рн Донецької обл.

952, 953

Волнухіне, с. Лутугинського рну Луганської обл.

1462, 1463

Волнухінське, вдсх на р. Луганчик

1378, 1393

Володарський рн Донецької обл.

954–966

Ворошиловськ, м. (див. м. Алчевськ)

-

Ворскла, р. ліва притока р. Дніпро

1954, 1995

В’юнище,
с. ПереяславХмельницького
рну
Київської обл.
В’язова, с. Краснокутського р-ну Харківської обл.

3173

В’язовок, р. притока р. Вовча

830–833

В’ялий, р. ліва притока р. Харків

2298, 2426, 2510, 2524, 2530, 2537,
2557, 2558, 2559–2563
2208, 2209, 2296, 2404, 2405, 2469,
2563
2909

В’ялівське, вдсх на р. В’ялий
Гаврилівка,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Гадяч, м. Полтавської обл.

рну

2763, 2764

2361–2363

2009

Гайсин, м. Вінницької обл.

1591, 1592

Гайсинський рн Вінницької обл.

1588

Гайчур, р. ліва притока р. Вовча

311, 313

Галаганівка,
с. Чигиринського
Черкаської обл.
Ганнівське, вдсх на р. Казенний Торець

рну

3412
969–974

Гатище, с. Вовчанського рну Харківської обл

2364, 2365

Гать, с. Берегівського рну Закарпатської обл.

1651

Гладківка, сще (див. м. Донецьк)

-

Глиніста, бал. у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.
Глиняна, бал. у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.

547
856, 857

Глобинський рн Полтавської обл.

1986–1991

Гнила Липа, р. ліва притока р. Дністер

1725, 1727–1730

Гнилоп’ять, р. права притока р. Тетерів

3068

Гнівань, м. Тиврівського рну Вінницької обл.

1593

Гнізна р. ліва притока р. Серет

1912

Голятин, с. Міжгірського рну Закарпатської обл.

1652

Горбок, с. Іршавського рну Закарпатської обл.

1653–1659

Гориця, с. Славутського рну Хмельницької обл.

1935, 1936

Горінка,
с. Кременецького
Тернопільської обл.
Горіхова,
бал.
у
Краснодонському
Луганської обл.
Горіховське, вдсх на бал. Горіхова

рну

1895

рні

1393, 1510
1510

Горлівка, м. Донецької обл.

1032–1039

Горностаївський рн Херонської обл.

2880–2885

Городище, м. Черкаської обл.

3078

Городнє, с. Болградського рну Одеської обл.

2812

Горошине, с. Семенівського рну Полтавської обл.

2010–2012

Горщик, с. Коростенського рну Житомирської обл.

3117

Грабове, с. Шахтарського рну Донецької обл.

1040

Градизьк, сще Глобинського рну Полтавської обл.

2013–2017

Гракове, с. Чугуївського рну Харківської обл.

2366, 2367

Гранітне, с. Тельманівського рну Донецької обл.

1041

Гребінка, м. Полтавської обл.

2018, 2019

Григорівка, с. Канівського рну Черкаської обл.

3413

Григорівка,
с. Пологівського
Запорізької обл.
Грузька, р., ліва притока р. Кальміус

1321, 1322

рну

1007

Грушівка, с. (див. с. Ленінське Апостолівського
рну Дніпропетровської обл.)
Грушуватка, бал. у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.
Грушуватка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Грядкувата, бал. у Криворізькому рні
Дніпропетровської обл.
Грякове, с. Чутівського рну Полтавської обл.

-

Гуківське, вдсх на р. Медвежа

1505

Гуляйполе, м. Запорізької обл.

1323, 1324

Гусинці, с. Кагарлицького рну Київської обл.

3174

Гусятин, смт Тернопільської обл.

1896–1899

Давидки, с. Коростенського рну Житомирської обл.

3118

Дашава, смт Стрийського рну Львівської обл.

1752–1764

Дебальцеве, м. Донецької обл.

1042–1085

Дебальцевський р-н Донецької обл.

967, 968

Дем’янівка,
с. Семенівського
рну
Полтавської обл.
Демидів, с. Жидачівського рну Львівської обл.

2021–2024

Демурина, р. права притока р. Саксагань

548–550, 671, 829, 844–851

545–546
545–551
452
2020

1765, 1766

Денисів, с. Козівського рну Тернопільської обл.

1899

Дергачі, м. Харківської обл.

2477

Дергачівський рн Харківської обл.

2266–2269

Деркул, р., ліва притока р. Сіверський Донець

1417, 1457–1460

Деркульське, вдсх на р. Деркул

1457, 1459, 1460

Десна, р., ліва притока р. Дніпро

148, 152, 265, 3070, 3071, 3507 –3509

Дзержинське, вдсх на р. Саксагань

377, 642–658, 666, 668–673, 681, 682

Дідове, с. Берегівського рну Закарпатської обл.

1659

Дмитрівка, с. Золотоніського рну Черкаської обл.

3414, 3415

Дмитрівка,
Київської обл.
Дніпро, р.

3175–3178

с. КиєвоСвятошинського

рну

Добропілля, м. Донецької обл.

1–6, 9, 52–93, 95–97, 106, 147, 183,
214, 215, 220, 265, 280, 281, 311–
2693,
2694, 2767,
313, 340–344,
347,3074
373, 380, 382,
384, 392, 393, 414–417, 438, 530,
552–576
531, 532, 552, 555–557, 559, 560,
562, 122,
586, 282,
593, 284,
601, 340,
609, 384,
610, 565–
892,
103,
894,
576 1139, 1289–1293, 1294, 1306–
1308, 1330, 1334, 1986, 2015, 2016,
577–617
2040–2043, 2665, 2675–2691, 2693–
373–418
2696, 2704–2717, 2845, 2895, 2901,
2902,
2945, 2946, 3060, 3072, 3074,
438
3149, 3182–3191, 3279, 3280, 3315,
3317,
3327,
3328,
3340–3343,
3345–
5,
150,
1560,
1562,
1566, 1574,
3351, 1766,
1765,
3374–3384,
1901, 3394,
1930,3420–3424,
1931,2805,
2795
3426–3428,
2806,
3065 3431–3432, 3467, 3468,
3497–3500, 3504
1086

Добропільський рн Донецької обл.

969–974

Добротвір,
сще
Кам’янкаБузького
рну
Львівської обл.
Довгалівка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Довге, оз. у Миргородському рні Полтавської обл.

1767–1774

Довжанка,
с. Тернопільського
Тернопільської обл.
Довжик, р., права притока р. Велика Кам’янка

1900

ДніпровськоБузький лиман
Дніпродзержинськ, м. Дніпропетровської обл.
Дніпродзержинське вдсх на р. Дніпро
Дніпропетровськ, м.
Дніпропетровська обл.
Дніпропетровський р-н Дніпропетровської обл.
Дністер, р.
Дністровський лиман

рну

618
2071–2075

1464

Долина, м. ІваноФранківської обл.

1731, 1732

Долинський рн ІваноФранківської обл.

1717, 1718

Домантове, с. Золотоніського рну Черкаської обл.

3416–3420

Дон, р.

5, 314, 3065

Донецьк, м.

1087–1113

Донецька обл.

888–940

Драгово, с. Хустського рну Закарпатської обл.

1660–1662

Дремайлівка,
с. Бериславського
рну
Херсонської обл.
Дрисіно, с. Мукачівського рну Закарпатської обл.

2847

Дрогобицький рн Львівської обл.

1738

Дружківка, м. Донецької обл.

1114

Дубівка, с. Краснодонського рну Луганської обл.

1464

Дубівське, вдсх на р. р. Довжик

1464

Дубовець, р., ліва притока р. Айдар

1458

Дубова, бал. у Криворізького рну
Дніпропетровської обл.

453–456

1663

Дубок, сще Криворізького рну
Дніпропетровської обл.
Дудчине, сще Каховського рну Херсонської обл.

453, 454

Дунай, р.
Дякове, с. Антрацитівського рну Луганської обл.

343, 2693, 2700, 2713, 2784–2786,
2788, 2796
1465

Есхар, сще Чугуївського рну Харківської обл.

2368–2381

Євпаторія, м. АР Крим

2732–2736

Євсуг, р., ліва притока р. Сіверський Донець

1442

Єлізаветівка, с. Веселівського р-ну Запорізької
обл.
Ємільчинський рн Житомирської обл.

1325

Єнакієве, м. Донецької обл.

1115–1121

Жаб’яча, бал. у Жовтневому рні
Дніпропетровської обл.
Жданів, м. (див. Маріуполь Донецької обл.)

442

Жеребець р., ліва притока р. Сіверський Донець

488, 1421

Житомир, м. Житомирської обл.

3119–3121

Житомирська обл.

3081–3084

Житомирський рн Житомирської обл.

3087–3102

Жихар, сще (див. м. Харків)

-

Жовнине, с. Чорнобаївського рну Черкаської обл.

3421–3424

Жовта, р. ліва притока р. Інгулець

476, 482, 812–815, 820, 821, 869–876

Жовте, с П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Жовтенька, бал. у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.
Жовтневе, вдсх на р. Інгулець

619-622

Жовтневе, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2246

Жовтневе, с. Бориспільського рну Київської обл.

3179

Жовтневе, с. Семенівського рну Полтавської обл.

2025, 2026

Жовтневий рн Дніпропетровської обл.

439–442

Жолобне,
с. НовоградВолинського
рну
Житомирської обл.
Заводівка,
с. Горностаївського
рну
Херсонської обл.
Заводська,
бал.
П’ятихатського
рну
Дніпропетровської обл.
Задовга, с. Козельщинського рну Полтавської обл.

3122

Закарпатська обл.

1603–1618

Залісці,
сще
Збаразького
рну
Тернопільської обл.
Залуж, с. Мукачівського рну Закарпатської обл.

1901

Залужжя, с. Білогірського рну Хмельницької обл.

1937

Запоріжжя, м.

1326–1345

Запорізька обл.

1256–1264

Запорізький рн Запорізької обл.

1294–1307

2938

3085, 3086

-

619–622
3179

2939
798, 799, 1147
2027

1664

Зарічненський рн Рівненської обл.

1876

Зарубинці,
с. Монастирищенського
рну
Черкаської обл.
Заруддя, с. Кременчуцького рну Полтавської обл.

3425

Західний Буг, р. ліва притока Нарева

1561, 1771, 1772, 1873

Захлюпанка, с. Карлівського р-ну Полтавської обл.

2029

Збаразький рн Тернопільської обл.

1881–1884

Зборівський рн Тернопільської обл.

1885, 1886

Збруч, р. ліва притока р. Дністер

1897

Звенигородський рн Черкаської обл.

3394

Зелений
Гай,
с. Нововоронцовського
рну
Херсонської обл.
Зелений Лан, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Зеленківка, с. Чутівського рну Полтавської обл.

2909

Зеленодольськ, сще Апостолівського рну
Дніпропетровської обл.
Зимогір’я, с. Слов’яносербського рну
Луганської обл.
Зінцева, бал. у м. Маріуполь Донецької обл.

624

Златопіль, с. Василівського рну Запорізької обл.

1346, 1347

Злодійка, бал. у Криничанському рні
Дніпропетровської обл.
Змагайлівка,
с. (див
с. Червона
Черкаського рну Черкаської обл.)
Зміїв, м. Харківської обл.

803, 805, 806

2028

623
2030

1466
1184

Слобода

2382–2386

Зміївка, с. Бериславського рну Херсонської обл.

2848

Зміївський рн Харківської обл.

2270–2273

Змійка,
бал.
у
Криничанському
Дніпропетровської обл.
Золота
Балка,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Золота Липа, р. ліва притока р. Дністер

рні

512, 513

рну

2940

Золотарівка,
с. Світловодського
Кіровоградської обл.
Золотоніський рн Черкаської обл.

рну

1892
3353
3395, 3396

Золочів, смт Харківської обл.

2178

Золочівський рн Харківської обл.

2274

Іванівка,
с. Берегівського
Закарпатської обл.
Іванівка, с. Кам’янськоДніпровського рну
Запорізької обл.
Іванівський рн Одеської обл.

рну

1665
1348
2810

Іванівський, хут. Олександрівського рну
Донецької обл.
ІваноФранківська обл.

1122, 1123

Ігрень, с. (див. м. Дніпропетровськ)

-

Ізбицьке, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2387

Ізюм, м. Харківської обл.

2388–2391

Ізюмське вдсх на р. Сіверський Донець

2662–2664

Ізяславський рн Хмельницької обл.

1921–1924

Іква, р. права притока р. Стир

1876

Іллінка, с. Томаківського рну
Дніпропетровської обл.

625–627

1706–1710

Інкерман, м. Балаклавського рну АР Крим

183, 280, 298, 374–376, 646, 657,
659, 660, 667, 681, 725, 737
2737

Іркліїв, с. Чорнобаївського рну Черкаської обл.

3426–3428

Ірпінський рн Київської обл.

3153

Ірпінь, р. права притока р. Дніпро

3153

Ісакіївське, вдсх на р. Біла

1446, 1507

Кагамлик, с. Глобинського рну Полтавської обл.

2031–2033

Кагарлицький рн Київської обл.

3154

Кадіївка, м. (див. м. Стаханів Луганської обл.)

-

Казенний Торець, р., права притока р. Сіверський
Донець
Каїри, с. Горностаївського рну Херсонської обл.

889, 890, 893, 902, 937, 969–974

Калетіна,
бал.
у
Криворізькому
рні
Дніпропетровської обл.
Калинове, с. Амвросіївського рну Донецької обл.

658

Калинове, смт Попаснянського рну Луганської обл.

1467–1469

Калинівське, вдсх на р. Лугань

1467–1469

Калуський рн ІваноФранківської обл.

1719, 1720

Калуш, м. ІваноФранківської обл.

1733

Кальміус, р.
Кальчик, р., права притока р. Кальміус

355–357, 929, 1007, 1041, 1184,
1188, 1190
245, 370, 371, 929, 955–966

Кам’янецьПодільський рн Хмельницької обл.

1925, 1926

Кам’янецьПодільський, м. Хмельницької обл.

1938

Кам’яниста,
бал.
у
Криничанському
рні
Дніпропетровської обл.
Кам’янка
с.
Апостолівського
р -ну
Дніпропетровської обл.
Кам’янка, с. Лутугинського рну Луганської обл.

514, 515

Кам’янське, вдсх на р. Велика Кам’янка

1179

Кам’янське, с. Василівського рну
Запорізької обл.
Кам’янськоДніпровський рн Запорізької обл.

1349, 1350

Комишна, р. права притока р. Повна

1419

Канів, м. Київської обл.

3429

Канівське, вдсх на р. Дніпро

3067, 3149,
3173, 3174,
629–632
3310, 3312,
3402, 3413,
2942

Інгулець, р., права притока р. Дніпро

Капулівка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
КарайДубина,
с. Верхньорогачицького
Херсонської обл.
Карачунівське, вдсх на р. Інгулець

2941

1124

628
1470–1474

1308

рну

280

Карлівка, м. Карлівського рну Полтавської обл.

2034

Карпівка, с. Олександрівського рну
Донецької обл.

1125

3150, 3154–3156, 3171,
3179, 3302, 3303, 3309,
3317–3320, 3322–3327,
3425, 3438, 3461

Катеринівка,
с. Великолепетиського
Херсонської обл.
Каховське, вдсх на р. Дніпро

рну

2943
373, 419, 1289, 1294, 2665–2674,
2886–2901, 2908
2886–2908

Каховський рн Херсонської обл.
Качкарівка,
с. Бериславського
рну
Херсонської обл.
Кашубівка, с. Полтавського рну Полтавської обл.

2849

Кедина
Гора,
Черкаської обл.
Керченський пів

3430–3432

с. Золотоніського

рну

2035

2692, 2721, 2625

Київ, м

3180–3301

Київська обл.

3145–3150

Кийлів, с. Бориспільського рну Київської обл.

3302, 3303

Кирилівка,
с. Звенигородського
рну
Черкаської обл. див. Шевченкове
Кирияківка, с. Глобинського рну Полтавської обл.

-

Кицівка, с. Печенізького рну Харківської обл.

2392

Кіровоград, м. Кіровоградської обл.

3354, 3355

Кіровоградська обл.

3332–3335

Кіровськ, м. Луганської обл.

1475

Клайпеда, м. (Литва)

223

КлебанБицьке, вдсх на р. Кривий Торець

975–986

Клевень, р. права притока р. Сейм

2121, 2122

КлугінеБашкирівка,
с. Чугуївського
Харківської обл.
Клячаново,
с. Мукачівського
Закарпатської обл.
КнязеГригорівка,
с. Великолепетиського
Херсонської обл.
Кобеляки, м. Полтавської обл.

2036

рну

2393

рну

1666

рну

2944
2037

Кодаки, с. Васильківського рну Київської обл.

3304–3308

Кодемське, вдсх на р. Бахмут

1011, 1012

Козацьке,
смт
Бериславського
Херсонської обл.
Козацький,
ов
у
Каховському
Херсонської обл.
Козин, смт Обухівського рну Київської обл.
Козинці,
с. ПереяславХмельницького
Київської обл.
Козівський рн Тернопільської обл.

рну

2945

рні

2982, 2983
3309

рну

3310
1887, 1888

Козова, смт Козівського рну Тернопільської обл.

1902–1904

Козьова, с. Сколівського рну Львівської обл.

1775, 1776

Колодниця, р. права притока р. Дністер

1832, 1833

Коломійцеве,
с.
Криворізького
Дніпропетровської обл.
Колонтаїве,
с. Новогеоргіївського
Кіровоградської обл.
Комісарівка, р. права притока р. Саксагань

р-ну

633

рну

3356

Комісарівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Комсомольськ, м. Полтавської обл.

467–469, 472, 634, 797, 800, 801,
858, 859
634
2038–2043

Комсомольске,
с. Нововодолазького
рну
Харківської обл.
Комунарськ, м. (див. м. Алчевськ Луганської обл.)

2394–2397

Конка, р., ліва притока р. Дніпро

1290, 1305

-

Коновалівка, с. Машівського рна Полтавської обл.

2044

Конотоп, м. Сумської обл.

2135

Коритне, с. Білогірського рну Хмельницької обл.

1939

Коробівка, с. Золотоніського рну Черкаської обл.

3433, 3434

Коробочкине,
с. Чугуївського
Харківської обл.
Коростенський р-н Житомирської обл.

2398, 2399

рну

3103, 3104

Коростень, м. Житомирської обл.

3123, 3124

Коротища,
с. НовоградВолинського
рну
Житомирської обл.
Корчик, с. Шепетівського рну Хмельницької обл.

3125

Костирка, с. Бериславського рну Херсонської обл.

2946

Костянтинівка, м. Донецької обл.

1126–1137

Костянтинівка,
смт
Краснокутського
Харківської обл.
Костянтинівський рн Донецької обл.

рну

1940

2400
975–987

Котельва, смт Полтавської обл.

2045

Котовськ, м. Одеської обл.

2815–2839

Коханівка, с. Збразького рну Тернопільської обл.

1905

Кочеток, смт Чугуївського рну Харківської обл.

2401–2409

Кочетоцьке, вдсх на р. Сіверський Донець

2163, 2195, 2200–2203, 2247–2247,
2283, 2301–2306, 2309, 2394, 2401,
2405–2407, 2421, 2427, 2437, 2467

Кравчий Кут, с. (див. с. Кути
Львівської обл.)
Краматорськ, м. Донецької обл.

Стрийського

рну

1138

Красилів, м. Хмельницької обл.

1941, 1942

Красний Луч, м. Луганської обл.

1476, 1477

Красновське, вдсх на р. Нагільна

1465, 1521

Красногригорівка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Краснодон, м. Луганської обл.

635–636

Краснодонський р-н Луганської обл.

1432–1434

Краснознаменка,
с. Гадяцького
Полтавської обл.
Красноіванівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Краснокутський рн Харківської обл.

1478–1482

рну

2046
637–641
2275, 2276

Краснолиманський рн Донецької обл.

988, 989

Красноперекопськ, м. АР Крим

2738–2753

Красноперекопський рн АР Крим

2728, 2729

Кременчук, м. Полтавської обл.

2047–2053

Кременчуцьке, вдсх на р. Дніпро

Кремінський рн Луганської обл.

6–9, 124–183, 1093, 2015, 2016,
2028, 3066, 3342, 3343, 3383, 3384,
1992
3420–3423, 3426–3428, 3432, 3467,
3468, 3497–3499
1435, 1436

Крепінка, р., ліва притока р. Міус

1455, 1456

Крепінське, вдсх на р. Крепінка

1455, 1456

Кресівське, вдсх на р. Саксагань

377, 642–658

Кривий Ріг, м. Дніпропетровської обл.

642–742

Кривий Торець, р., права притока р. Казенний
Торець

975–986

Кременчуцький р-н Полтавської обл.

Криворізький рн Дніпропетровської обл.

443–456

Крим АР

2718–2727

Кримська обл. (див. Крим АР)

-

Криничка,
бал.
у
П’ятихатському
Дніпропетровської обл.
Кринка, р. права притока р. Міус

рні

477, 479, 520
355–357, 891, 941–945, 1008, 1124

Крисове, с. Хустського рну Закарпатської обл.

1627

Кролевець, м. Сумської обл.

2136

Крута,
бал.
у
Криворізькому
Дніпропетровської обл.
Куйбишевське, вдсх на р. Міус

рні

521, 522, 623, 777–781
1178

Кулиничі, смт Харківського рну Харківської обл.

2410–2412

Куліши, с. Ємільчинського рну Житомирської обл.

3126

Кундрюча, р., права притока р. Сіверський Донець

1373, 1375

Куп’янськ, м. Харківської обл.

2413–2417

Кур’янка, с. Білогірського рну Хмельницької обл.

1943

Курахове, м. Мар’їнського рну Донецької обл.

1139–1148

Кути, с. (кол. Кравчий Кут) Стрийського рну
Львівської обл.
Кушугум, с. Запорізького рну Запорізької обл.

1777

Ладижин, м. Тростянецького рну Вінницької обл.

1594

Лановецький рн Тернопільської обл.

1889–1891

Латориця, р. ліва притока р. Бодрог

1653–1658, 1664, 1667–1669

Леб’яже, с. Чугуївського рну Харківської обл.

2418

Ленінське, с. Апостолівського рну
Дніпропетровської обл.
Леонтівка,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Леськи, с. Черкаського рну Черкаської обл.

743, 744
рну

1351, 1352

2910
3435–3437

Лиман
Перший,
с. Решетилівського
рну
Полтавської обл.
Липова,
бал.
у
П’ятихатському
рні
Дніпропетровської обл.
Липове, с. Глобинського рну Полтавської обл.

2054

Лисичанськ, м. Луганської обл.

1483–1490

Ліпляве, с. Канівського рну Черкаської обл.

3438

Ліскове, с. Мукачівського рну Закарпатської обл.

1667–1669

Лісна
Дача,
сще
Сєверодонецького
Луганської обл.
Лозівський рн Харківської обл.

1491, 1492

рну

852–855
2055, 2056

2277

Лозна, р., права притока р. Айдар

1424

Лозова, м. Харківської обл.

2277

Лозове, с. Краснолиманського рну Донецької обл.

1149, 1150

Лозовенька, р. ліва притока р. Лопань

2266–2269

Лозовеньківське, вдсх на р. Лозовенька

2267–2269

Лозуватка,
бал.
у
П’ятихатському
Дніпропетровської обл.
Лозуватка,
с.
П’ятихатського
Дніпропетровської обл.
Ломовате, с. (див. Сагунівка Черкаського
Черкаської обл.)
Лопань, р. ліва притка р. Уди

рні

475, 710, 711

р-ну

745–747

рну

2190, 2207, 2212, 2321, 2442, 2462,
2513–2516, 2525, 2528, 2551, 2555,
414–416
2564, 2565, 2629

Лоцманська Кам’янка, с. Жовтневого рну
Дніпропетровської обл.
Лубни, м. Полтавської обл.

2057, 2058

Луганка, р., права притока р. Сіверський Донець

947

Луганськ, м.

1493–1503

Луганська обл.

1372–1428

Луганчик, р., ліва притока р. Сіверський Донець

303, 1393, 1462, 1463

Лугань, р., права притока р. Сіверський Донець

289, 302–306, 938, 948, 1007, 1042,
1045, 1050, 1051, 1960, 1065, 1069,
2248
1374, 1375, 1410,1425–1427, 1429,
1461, 1462, 1464, 1467–1470, 1493,
1734,
1735 1510, 1521, 1522, 1551,
1405–1508,
1556
2059

Лужки, с. Вовчанського рну Харківської обл.
Лука, с. Калуського рну ІваноФранківської обл.
Лутовинівка,
с. Козельщинського
Полтавської обл.
Лутугинське, вдсх на р. Суха

рну

1378, 1393

Лутугинський рн Луганської обл.

1437–1440

Луцьк, м. Волинської обл.

1598

Львів, м.

1778–1784

Львівська обл.

1736, 1737

Любимівка, с. Дніпропетровського рну
Дніпропетровської обл.
Любимівка, смт Каховського рну Херсонської обл.

748

Люботин, м. Харківського рну Харківської обл.

2177

Лютарка, с. Ізяславського рну Хмельницької обл.

1944

Лящівка, с. Чорнобаївського рну Черкаської обл.

3439, 3440

Магдалинівка, смт Дніпропетровської обл.

749

Майстрів,
с. НовоградВолинського
Житомирської обл.
Макіївка, м. Донецької обл.

рну

2947

3127
1151–1177

Макіївське, вдсх на бал. Широка

1152

Макортівське, вдсх на р. Саксагань

280, 486, 487, 500, 508, 509, 666,
671, 675–677, 824, 825, 827
2060

Максимівка, с. Карлівського рну Полтавської обл.
Максимівка,
с. Кременчуцького
Полтавської обл.
Максимівський, хут. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Мала
Лепетиха,
с. Великолепетиського
Херсонської обл.
Мала
Цвіля,
с. НовоградВолинського
Житомирської обл.
Мале Сергіївське, вдсх на р. В’язовок
Маламіно, с. Томаківського рну
Дніпропетровської обл.
Малі
Гирли,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Малокатеринівка, с. Комишеваського рну
Запорізької обл.
Малорязанцеве, смт Попаснянського рну
Луганської обл.

рну

2061–2064
457

рну

2948

рну

3128
667
488

рну

2949
1353, 1354
1504

Малоолександрівка, с. Верхньодніпровського рну
Дніпропетровської обл.
Малоянісоль, с. Володарського рну Донецької обл.

750, 751

Манятин, с. Славутського рну Хмельницької обл.

1945

Марешори, с. Хустського рну Закарпатської обл.

1627

Мар’єдмитрівка, сще Софіївського рну
Дніпропетровської обл.
Мар’єкостянтинівка, с. (див. Реп’яхівка)

752–754

Маріуполь, м. Донецької обл.

1179–1221

Мар’ївка, с. Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
Мар’їнський рн Донецької обл.

755–757

Мартове, с. Печенізького рну Харківської обл.

2419–2423

Мар’янівка, с. Карлівського рну Полтавської обл.

2065

Мар’янівка, с. Криворізького рну
Дніпропетровської обл.
Матвіївка, с. Семенівського рну Полтавської обл.

758

Матвіївка, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3441–3443

Машівка, смт Полтавської обл.

2068–2070

Машівський р-н Полтавської обл.

1993

Маяк, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Маячка, р., ліва притока р. Казенний Торець

457

Маячківске, вдсх на р. Маячка

897, 1138

Медвежанка, с. Свердловського рну
Луганської обл.
Межиріччя, с. Сокальського р-ну Львівської обл.

1505

Мелітополь, м. Запорізької обл.

1356, 1357

Менжинське, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Мерефа, м. Харківського рну Харківської обл.

761, 762

Мечетьєвске, вдсх на бал. Мечетна

1461

Мечетна, бал. у Краснодонському рні
Луганської обл.
Мечетне, с. Покровського рну
Дніпропетровської обл.
Мжа, р. права притока р. Сіверський Донець

1461

Микитівка, с. Луганської обл.

1506

Микільське,
с. Світловодського
Кіровоградської обл.
Миколаїв, м.

1178

-

990–1003

2066, 2067

1138

1785–1788

2424–2425

759, 760
2272

рну

3357–3361
2767–2773

Миколаївська обл.

2760–2762

Милове, с. Бериславського рну Херсонської обл.

2950–2952

Миньківці, с. Славутського рну Хмельницької обл.

1946

Миргород, м. Полтавської обл.

2071–2075

Мирний, смт АР Крим

2754

Мирони, с. Семенівського рну Полтавської обл.

2076, 2077

Миронівка, сще Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Миронівське, вдсх на р. Луганка

763–766
947, 948

Мироцьке,
с. КиєвоСвятошинського
рну
Київської обл.
Михайлівка,
с. Бериславського
рну
Херсонської обл.
Михайлівка,
с. Перевальського
рну
Луганської обл.
Михайлівка, с. Харківського рну Харківської обл.

3311

Міжгірський рн Закарпатської обл.

1620

Міус, р.
Міусинськ, м. Луганської обл.

306, 355–357, 891, 954, 1006, 1040,
1178, 1411, 1455, 1465
1509

Млини, с. Лохвицького рну Полтавської обл.

2078

Млинівський рн Рівненської обл.

1875

Мозоліївка, с. Глобинського рну Полтавської обл.

2079–2081

Мойнаки, оз.

2732, 2733

Мокра Волноваха, р., права притока р. Кльміус

912

Мокра Московка, р., ліва притока р. Дніпро

311, 313

Молодецький, хут. (див. с. Сніжків Валківського
рну Харківської обл.)
Молодова, с. Вовчанського рну Харківської обл.

-

Молодогвардійськ,
Луганської обл.
Молочна, р.

1510

м. Краснодонського

рну

2847
1507, 1508
2426

2427

1260, 1262, 2714

Молочний лиман

1260, 1262, 2705, 2706, 2710, 2711

Монастирок,
с. ПереяславХмельницького
рну
Київської обл.
Москаленки,
с. Чорнобаївського
рну
Черкаської обл.
Мохнач, с. Чорнобаївського рну Черкаської обл.

3312

Мошни, с. Черкаського рну Черкаської обл.

3447–3449

Мукачеве, м. Закарпатської обл.

1670–1676

Мукачівський рн Закарпатської обл.

1621–1623

Муром, р. ліва притока р. Харків

2462

Муромське, вдсх на р. Муром

2462

Мусіївка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Нагольна, р., ліва притока р. Міус

767

Нагоряны,
с. Кам’янецьПодільського
Хмельницької обл.
Недогарки,
с. Кременчуцького
Полтавської обл.
Недригайлів,
смт
Недригайлівського
Сумської обл.
Неман, р.

3444, 3445
3446

1422, 1465
рну

1930

рну

2082–2088

рну

2137, 2138
214

Немишля, р. ліва притока р. Харків

2509, 2519, 2540, 2552

Немішаєве, сел. Бородянського рну Київської обл.

3313, 3314

Непокрите,
с. (див.
с. Шестакове
Вовчанського
рну Харківської обл.)
Нижній
Бистрий,
с. Хустського
району
Закарпатської обл.
Нижній
Рогачик,
с. Верхньорогачицького
рну
Херсонської обл.
Нижня Ланна Карлівського рну Полтавської обл.

-

Ніжеголь, р. ліва притока р. Сіверський Донець

2212, 2321, 2442

Нікольське, с. Волноваського рну Донецької обл.

1222, 1223

Нікополь, м. Дніпропетровської обл.

768–774

1677–1697
2953
2089

Нікопольський рн Дніпропетровської обл.

457–463

Нітріус, р., ліва притока р. Сіверський Донець

989, 1125

Нова Водолага, м. Харківської обл.

2179, 2234

Нова Каховка, м. Херсонської обл.

2954–3049

Нова
Павлівка,
с. Кіровоградського
рну
Кіровоградської обл.
Новгородське, смт Дзержинського рну
Донецької обл.
Новий
Бурлук,
с. Печенізького
рну
Харківської обл.
Новий
Калкаїв,
с. Семенівського
рну
Полтавської обл.
Новий Розділ, Миколаївського рну Львівської обл.

3362–3365

Новики, с. Козелецького рну Чернігівської обл.

3078

Новини, с. Млинівського рну Рівненської обл.

1877

Новоайдар, смт Луганської обл.

1511–1514

Новоайдарський рн Луганської обл.

1441–1443

Нововодолазький рн Харківської обл.

2278–2281

Нововоронцовка, смт Херсонської обл.

3050

Нововоронцовський рн Херсонської обл.

2909–2928

Новогеоргіївськ, м. Кіровоградської обл.

3366–3368

НовоградВолинський, м. Житомирської обл.

3129–3131

НовоградВолинський р-н Житомирської обл.

3105, 3106

Новодар’ївка, смт Луганської обл.

1515, 1516

Новодонівка,
с. Вовчанського
Харківської обл.
Новокам’янка,
с.
Томаківського
Дніпропетровської обл.
Новомосковськ, м. Дніпропетровської обл.

1224
2428
2090, 2091
1789–1849

рну

2429

р -ну

775
390

Новомосковський рн Дніпропетровської обл.

464

Новопавлівка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Новопокровка, с. Криворізького рну
Дніпропетровської обл.
Новопсков, смт Луганської обл.

776

Новосанжарівський рн Полтавської обл.

1994, 1995

Новоселівка,
с. Глобинського
рну
Полтавської обл.
Новоселівка, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Новоукраїнка, с. Криворізького рну
Дніпропетровської обл.
Носівці, с. Гайсинського рну Вінницької обл.

2092

Обитічна, р.

929

777–782
1517, 1518

783–785
786
1588

Оболонь, с. Семенівського рну Полтавської обл.

2093, 2094

Обухів, м. Київської обл.

3146

Овруцький р-н Житомирської обл.

3107–3110

Овруч, м. Житомирської обл.

3132

Огірцеве, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2430

Одеса, м.

2815–2839

Одеська обл.

2783–2804

Октябрьське,
с. Вовчанського
Харківської обл.
Олександрівка,
с. Вознесенського
Миколаївської обл.
Олександрівка, с. Криничанського рну
Дніпропетровської обл.
Олексіївка,
с.
Нікопільського
Дніпропетровської обл.
Олексіївка, с. Куйбишевського рну
Запорізької обл.
Ольгівка,
с. Верхньорогачицького
Херсонської обл.
Опари, с. Стрийського рну Львівської обл.

рну

2431

рну

2774–2779
787, 788

р-ну

790–794
1358

рну

2866
1850–1860

Орджонікідзе,
м. Нікопольського
Дніпропетровської обл.
Оріль, р., ліва притока р. Дніпро

рну

795
103

Орелька, смт Лозівського рну Харківської обл.

2277

Оріхуватка, с. Слов’янського рну Донецької обл.

1225

Осикувата, бал. у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.
Осикувата, р. ліва притока р. Вовча

825, 1002
483–485

Осикувате,
с. Кіровоградського
Кіровоградської обл.
Оскол, р. ліва притка р. Сіверський Донець

рну

Осокорівка,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Остер, р. Ліва притока р. Десна

рну

3369
2162, 2188
3051
3506

Охтирка, м. Сумської обл.

2139

Павлівка, с. Василівського рну Запорізької обл.

1359, 1360

Павлоград, м. Дніпропетровської обл.

796

Павлоградський рн Дніпропетровської обл.

465

Пальмирівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.

797–801

Панське, с. Золотоніського рну Черкаської обл.

3450

Панютине, смт Харківської обл.

2277

Пацканьово,
с. Мукачівського
Закарпатської обл.
Первозванівське, вдсх на бал. Горіхова

рну

Первомаївка,
с. Верхньорогачицького
Херсонської обл.
Первомайськ, м. Луганської обл.

рну

1698
1393
3052
1519

Первомайськ, м. Миколаївської обл.

2780–2782

Первомайське, с. Черкаського рну Черкаської обл.

3451, 3452

Первомайський рн Миколаївської обл.

2765

Первомайський рн Харківської обл.

2282

Первомайський, м. Харківської обл.

2432

Перевальськ, м. Луганської обл.

1520

Перевід, р., права притока р. Удай

194, 3075

ПереяславХмельницький, м. Київської обл.

3315, 3316

Першотравневе,
сще
Харківської обл.
Петрикова,
бал.
у
Дніпропетровської обл.
Петрівка, с. Криничанського
Дніпропетровської обл.
Петровське, с. Вовчанського

Вовчанського

рну

2433

Криничанському

рні

525, 667, 752, 786

рну

802

рну Харківської обл.

2434

Петропавлівський рн Дніпропетровської обл.

466

Печеніги, смт Харківської обл.

2435–2443

Печенізьке, вдсх на р. Сіверський Донець

2161, 2171, 2194, 2195, 2203, 2211,
2213, 2250–2265, 2284–2295, 2355,
2283–2295
2357, 2358, 2365, 2366, 2395, 2396,
2401, 2422, 2423, 2430, 2433, 2434,
3133
2439, 2455, 2457, 2458, 2468, 2472–
2477, 2248,
2479, 2250
2565, 2649
2247,

Печенізький рн Харківської обл.
Пилиповичі,
с. НовоградВолинського
рну
Житомирської обл.
Писарівка, с. Вовчанського рну Харківської обл.
Південне,
с.
Дніпропетровської обл.
Південний Буг, р.

Криничанського

Північна Червона, бал. у Криворізькому
Дніпропетровської обл.
Підгорівка,
с. Козельщинського
Полтавської обл.
Підгородне, с. Дніпропетровського рну
Дніпропетровської обл.
Підгороднянське вдсх на р. Солона

р -ну

803

рні

51, 149, 155, 183, 2763–2766, 2773–
2779, 2805, 2806
686, 689–697, 704

рну

2095
804
804, 898

Підруддя, с. Овруцького рну Житомирської обл.

3134

Пісочин, смт Харківського рну Харківської обл.

2444

Піщане, сще Куп’янського рну Харківської обл.

2445

Плавні, с. Василівського рну Запорізької обл.

1361

Плотич,
с. Тернопільського
Тернопільської обл.
Плюти, с. Обухівського рну Київської обл.

рну

1906
3317

Погребняки,
с. Семенівського
рну
Полтавської обл.
Подворки,
сще
Дергачівського
рну
Харківської обл.
Поднестряне,
с. Ходоровського
рну
Львівської обл.
Подорожнє, с. Стрийського рну Львівської обл.

2096, 2097

Покровка, с. Криничанського рну
Дніпропетровської обл.

805, 806

2446–2449
1746
1861

Покровське, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Полтава, м.

807–811

Полтавська обл.

1968–1985

Помічна,
м. Добровеличківського
рну
Кіровоградської обл.
Попасна,
бал.
у
Дніпропетровському
рні
Дніпропетровської обл.
Попове, с. Василівського р-ну Запорізької обл.

3333–3335, 3338

Порицьк,
м. ВолодимироВолинського
Волинської обл.
ПоставМука,
с. Чорнухинського
Полтавської обл.
Постолова, р. притока р. Південний Буг

рну

1599–1602

рну

2010

2098, 2099

438, 748
1362

3068

Приазовське, с-ще Приазовського р-ну Запорізької
обл.
Придніпровськ, сел. (див. м. Дніпропетровськ)

1363

Прилуки, м. Чернігівської обл.

3510

Приморське, с. Василівського рну
Запорізької обл.
Прип’ять, р., права притока р. Дніпро

1364, 1365

Пролетарський,
сще
Верхньорогачицького
рну
Херсонської обл.
Пронозівка, с. Глобинського рну Полтавської обл.

2866

Противень, с. Хустського рну Закарпатської обл.

1699

Прохорівка, с. Канівського рну Черкаської обл.

3453, 3454

Проців, с. Бориспільського рну Київської обл.

3318

Псел, р. ліва притока р. Дніпро

1955

Путивль, м. Сумської обл.

2140

П’ятихатки, м. Дніпропетровської обл.

812–823

П’ятихатський р-н Дніпропетровської обл.

467–485

П’ятницьке, с. Печенізького рну Харківської обл.

2450–2454

Раківщина, с. Овруцького рну Житомирської обл.

3135, 3136

Ракошино,
с. Мукачівського
рну
Закарпатської обл.
Рацеве, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

1700

Ревівка, с. Кам’янського р-ну Кіровоградської
обл.
Революційне,
с. Вовчанського
рну
Харківської обл.
Реп’яхівка, с. Софіївського рну
Дніпропетровської обл.
Решетилівка, смт Полтавської обл.

3370

Решетилівський рн Полтавської обл.

1996–1998

Ржищів, м. Київської обл.

3319, 3320

Рибалова,
бал.
у
П’ятихатському
Дніпропетровської обл.
Рибальське, с. (див. м. Дніпропетровськ)
Рига, м. (Латвія)
Рикове, м. (див. м. Єнакієве Донецької обл.)

-

214, 215, 1597

рні

2101–2104

3455

2455
824
2105

637–639, 641
254, 1576

Рівненська обл.

1874

Ріка, р. права притока Тиси

1606–1612, 1627–1635, 1649–1697

Ровеньки, м. Луганської обл.

1521

Рогозянка, р. права притока р. Уди

2775

Рогозянське, вдсх на р. Рогозянка

2775

Рожнятівський рн ІваноФранківської обл.

1721

Роза Люксембург, с. Приазовського рну
Запорізької обл.
Роздільна, м. Одеської обл.

1366

Розівка, сще Якимівського рну Запорізької обл.

1366, 1367

Розкішне, с. Лутугинського рну Луганської обл.

1522, 1523

Розумівка, с. Запорізького рну Запорізької обл.

1368

Рокитне, с. Кременчуцького рну Полтавської обл.

2106

Романково, с. (див. м. Дніпродзержинськ)

-

Ромни, м. Сумської обл.

2141–2146

Рось, р., права притока р. Дніпро

153

Рубіжне, м. Луганської обл.

1524–1536

Рубіжне, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2456–2458

Рублівка, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3456

Русанівська, протока на р. Дніпро у м. Київ

3248, 3281

Руська
Лозова,
с. Дергачівського
Харківської обл.
Руські
Тишки,
с. Харківського
Харківської обл.
Саблуківка,
с. Бериславського
Херсонської обл.
Савостянівка, р.

277, 2811

рну

2459, 2460

рну

2461

рну

2850
942

Савостянівське, вдсх на р. Савостянівка

942

Сагунівка, с. Черкаського рну Черкаської обл.

3457–3460

Садки, с. Житомирського рну Житомирської обл.

3137, 3138

Саксагань, р., ліва притока р. Інгулець

298, 374–376, 505–509, 642, 643,
645–657, 659–663, 665–670, 675, 676,
825–827
680, 826, 827, 987

Саксагань, с. П’ятихатського р-ну
Дніпропетровської обл.
Салтівський рн Харківської обл.
Самара, р., ліва притока р. Дніпро

2296

Сватове, м. Луганської обл.

302, 314, 315, 355–357, 381, 390,
580, 1222, 1223
1537, 1538

Свердловськ, м. Луганської обл.

1539–1543

Світлічне, сще Луганської обл.

1544–1546

Світловодськ, м. Кіровоградської обл.

3371–3384

Світловодський рн Кіровоградської обл.

3336, 3337

Севастополь, м.

2755–2759

Сейм, р., ліва притока р. Десна

2078, 2101

Селисько, с. Пустомитівського р -ну Львівської
обл.
Селище,
с. КорсуньШевченківського
рну
Черкаської обл.
Семенівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.

1862
3461, 3462
828–829

Семенівський рн Полтавської обл.

1999

Семігинів, с. Стрийського рну Львівської обл.

1863

Сергіївка, с. Апостолівського рну
Дніпропетровської обл.
Сергіївка,
с. Великолепетиського
рну
Херсонської обл.
Сердюки, с. Полтавського рну Полтавської обл.

830–834

Серет, р. ліва притока р. Дністер

1894

Сиваш, оз.

2692, 2699

Синюха, р. ліва притока р. Південний Буг

2774

Сіверський Донець, р. права притока р. Дон

5, 10–50, 100, 107, 108, 122, 146,
154, 209–211, 307–310, 347, 353,
3139
354, 931–936, 1036–1037, 1149, 1150,
1411, 1447–1449, 1508, 1525, 1526,
3140, 3141
1549, 2161–2164, 2171, 2188, 2193,
2195,
3056 2200–2205, 2211–2213, 2247–
2249, 2265, 2272, 2283, 2301–2310,
2321,1226
950,
2322, 2371–2373, 2376, 2395,
2398, 2401–2409, 2421, 2435, 2442,
1369,
2467, 1370
2469, 2474–2476, 2509, 2662–
2664,
1226 3065

Сімаківка,
с. Ємільчинського
рну
Житомирської обл.
Сінгури, с. Житомирського рну Житомирської обл.
Скадовськ, м. Херсонської обл.
Скелева, бал. у Артемівському рні Донецької обл.
Скельки, с. Василівського рну Запорізької обл.
Скельове, с. Артемівського рну Донецької обл.
Скородистик,
с. Чорнобаївського
Черкаської обл.
Скотовата, бал. у м. Горлівка Донецької обл.

рну

3055
2107, 2108

3463, 3464
1032–1034

Скотоватське, вдсх на бал. Скотовата

1032–1034

Славутський рн Хмельницької обл.

1927, 1928

Слатине, смт Дергачівського рну Харківсь кої обл.

2462

Слов’янка, сще Апостолівського рну
Дніпропетровської обл.
Слов’носербськ, смт Луганської обл.

834, 835

Слов’янськ, м. Донецької обл.

1227–1230

Слов’янський рн Донецької обл.

1004, 1005

Сміла, м. Черкаської обл.

3465, 3466

Смотрич, р. ліва притока р. Дністер

1941

Снивода, р. притока р. Південний Буг

3068

Снігурівка,
с. Лановецького
рну
Тернопільської обл.
Сніжків, с. Валківського рну Харківської обл.

1907

Сніжне, м. Донецької обл.

1231

Сніжнянський рн Донецької обл.

1006

Совєтське, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2466–2468

Сокаль, м. Львівської обл.

1864

Сокирна, сще Черкаського рну Черкаської обл.

3467, 3468

Солониця,
с. Козельщинського
Полтавської обл.
Солона, р. права притока р. Вовча

2109

1547

рну

2463–2465

449, 804

Софієвський рн Дніпропетровської обл.

486, 487

Софіївка, с. Каховського рну Херсонської обл.

3057

Софіївка, с. Черкаського рну Черкаської обл.

3469–3471

Ставище, смт Київської обл.

3321

Сталіно, м. (див. м. Донецьк)

-

Станковці, с. Ходоровського рну Львівської обл.

1746

Стара Карань (див. с. Гранітне Тельманівського
рну Донецької обл.)
Стара
Ушиця,
м. Кам’янецьПодільського
рну
Хмельницької обл.
Старий
Салтів,
смт
Вовчанського
рну
Харківської обл.
Стариця, с. Вовчанського рну Харківської обл.

-

Старобешівський рн Донецької обл.

1007

Старокараньське, вдсх на р. Кальміус

1041

Старокримське, вдсх на р. Кальчик

245, 370, 371, 929, 955–966

Стаханів, м. Луганської обл.

1548–1550

Стебник, м. Львівської обл.

1565

Степанівка,
с. Семенівського
рну
Полтавської обл.
Стецівка, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

2110, 2111

Сторожеве, с. Чутівського рну Полтавської обл.

2112

Стохід, р. права притока р. Прип’ять

1876

Стрий, р. права притока р. Дністер

1740–1745, 1753, 1754, 1777, 1869

Стрийський рн Львівської обл.

1739–1745

Сула, р., ліва притока р. Дніпро

124, 1986, 2078, 2100, 3421, 3422

Сулицьке,
с.
Дніпропетровської обл.
Суми, м.

Нікопольського

р -ну

1925
2469–2477
2478, 2479

3472–3475

836
2147–2160

Сумська обл.

2121–2132

Сумський рн Сумської обл.

2133

Суха, р. права притока Вільхівки

837, 912, 1393, 1551, 1552

Суха Саксагань, р. ліва притка р. Саксагань

518, 519, 789, 802

Суханівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Сухі Яли, р., ліва притока р. Вовча

837

Сухоялинське, вдсх на р. Сухі Яли

898, 3062

Сушки, с. Канівського рну Черкаської обл.

3476, 3477

Табурище,
с. (див.
м. Світловодськ
Кіровоградської обл.)
Таганка, с. Чугуївського рну Харківської обл.

-

Тальне, м. Черкаської обл.

3478

Таранівка, с. Зміївського рну Харківської обл.

2481, 2482

Таранівське, вдсх на р. Дніпро

280

Тарасівка, с. Карлівського р-ну Полтавської обл.

2113

Тарасівка, с. Томаківського рну
Дніпропетровської обл.
Татарка, с. (див. с. Придніпрянське
Дніпропетровського рну Дніпропетровської обл.)

838–841

Таценки, с. Обухівського рну Київської обл.

3322

Тельбін оз., м. Київ

3251

Теплівка, с. Криничанського рну
Дніпропетровської обл.
Теребля, р., права притока р. Тиса

842, 843

Тернівка, с. Вільняньського рну Запорізької обл.

1371

898, 3062

2480

-

1606–1612, 1627–1635, 1649–1697

Тернова, с. Чугуївського рну Харківської обл.

2483–2486

Тернопіль, м. Тернопільської обл.

1908–1911

Тернопільська обл.

1878

Тетерів, р. права притока р. Дніпро

3068, 3069, 3076, 3077, 3083, 3087–
3102, 3119–3121, 3137, 3138, 3140–
3142,
3143 3143

Тетерівка,
с. Житомирського
рну
Житомирської обл.
Тетлега, р. права притока р. Сіверський Донець

2487

Тетлега, с. Чугуївського рну Харківської обл.

2487, 2488

Тиса, р. ліва притока Дунаю

1677–1681

Тіньки, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3480

Товстолуг,
с. Тернопільського
Тернопільської обл.,
Токарів,
с. НовоградВолинського
Житомирської обл.
Томаківка, р., права притока р. Ревун

рну

1912

рну

3144
378, 379

Томаківський рн Дніпропетровської обл.

488–504

Топилівка, с. Чигиринського рну Черкаської обл.

3481–3483

Торез, м. Донецької обл.

1232–1254

Трахтемирів, с. Канівського рну Черкаської обл.

3484

Трипілля, с. Обухівського рну Київської обл.

3323

Троїцький рн, Луганська обл.

1444

Тубільці, с. Черкаського рну Черкаської обл.

3485, 3486

Тужановці, с. Ходоровського рну Львівської обл.

1746

Тукали, с. Семенівського р-ну Полтавської обл.

2114, 2115

Тясмін р. права притока р. Дніпро

3073

Угерско, с. Стрийського рну Львівської обл.

1865–1870

Удай, р., права притока р. Сула

2078, 2100

Уди, р. права притока р. Сіверський Донець
Ужгородський рн Закарпатської обл.

2191, 2206, 2207, 2212, 2321, 2378,
2442, 2489–2492, 2516, 2520, 2521,
1624–1626
2553

Українка, м. Обухівського рну Київської обл.

3324

Успенка,
с. Онуфріївського
Кіровоградської обл.
Успєнка, с. Луганської обл.

рну

3385
1551, 1552

Успенське, вдсх на р. Вільхівка

1378

Ушаківське, вдсх на р. Вільхівка

1378, 1522, 1523

Ушкалка,
с. Верхньорогачицького
Херсонської обл.
Фастів, м. Київської обл.

рну

3058
3146

Федіївка,
с. Решетилівського
рну
Полтавської обл.
Федорівка,
с. Верхньорогачицького
рну
Херсонської обл.
Федорівка, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2116

Федорівка, с. Карлівського рну Полтавської обл.

2117

Феськи, с. Золочівського рну Харківської обл.

2489–2492

Фірсовка,
с. Нововоронцовського
Херсонської обл.
Форнош, вдсх на р. Форнош

рну

2247

3059
1667–1669

Форнош, р. у Закарпатської обл.
Фрунзе,
смт
Слов’яносербського
Луганської обл.
Халеп’я, с. Обухівського рну Київської обл.

2866

1667–1669
рну

1553
3325

Харків, м.

2493–2647

Харків, р. ліва притока р. Лопань
Харківська обл.

2297, 2298, 2517, 2518, 2522, 2525,
2550, 2557–2562, 2564–2568, 2602,
2161–2234
2628, 2651

Харківський рн Харківської обл.

2297–2300

Харцизьк, м. Донецької обл.

1255

Херсон, м.

3060, 3061

Херсонська обл.

2840–2846

Хмельницька обл.

1914–1917

Хмельницький, м.

1947

Ходорівський р-н Львівської обл.

1746

Хоровець, с. Славутського рну Хмельницької обл.

1948

Хорол, р., права притока р. Псьол

1969, 1970

Хотімля р., ліва притока р. Вовча

2433

Хотімля, с. Вовчанського рну Харківської обл.

2648–2650

Хрести, с. (див. с. Домантове Золотоніського рну
Черкаської обл.)
Хрещатик, с. Черкаського рну Черкаської обл.

-

Хуст, м. Закарпатської обл.

1701–1704

Хустський рн Закарпатської обл.

1627–1639

Циблі,
с. ПереяславХмельницького
рну
Київської обл.
Цибулеве,
с. Знам’янського
рну
Кіровоградської обл.
Цивоки, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Циркуни, с. Харківського рну Харківської обл.

3326, 3327

Чапаєвка, с. Золотоніського рну Черкаської обл.

3489, 3490

Чаплі, с. (див. м. Дніпропетровськ)

-

Червона, бал. у Криворізькому рні
Дніпропетровської обл.
Червона Долина, бал. у Волноваському рні
Донецької обл.
Червона
Слобода,
с. Черкаського
Черкаської обл.
Червона
Слобода,
сще
Макарівського
Київської обл.
Червоний
Донець,
смт
Балаклійського
Харківської обл.
Червоний
Ліман,
смт
Слов’яносербського
Луганської обл.
Червоний
Маяк,
сще
Бериславського
Херсонської обл.
Червоний
Оскіл,
с. Ізюмського
Харківської обл.
Червоний Яр, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Червоноград, м. Львівської обл.

444–448, 687, 1537

3487, 3488

3386–3389
844–851
2651

952, 953
рну

3491–3496

рну

3320

рну

2241, 2652

рну

1554

рну

3062

рну

2653
852–855
1871–1873

Червонооскільське, вдсх на р. Оскіл

2162

Черкаси, м.

3497–3502

Черкаська обл.

3390–3393

Черкаський рн Черкаської обл.

3397, 3398

Чернівецька обл.

1950

Чернівці, м.

1951, 1952

Чернігів, м.

3511–3514

Чернігівська обл.

3505, 3506

Чигиринський р-н Черкаської обл.

3399–3401

Чистопіль, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.

856–861

Чопівці, с. Мукачівського рну Закарпатської обл.

1705

Чорне море

72

Чугуїв, м. Харківської обл.

2654–2656

Чугуївський рн Харківської обл.

2301–2309

Чутівський рн Полтавської обл.

2000, 2001

Шабельники,
с. Золотоніського
рну
Черкаської обл.
Шарова, балка у П’ятихатському рні
Дніпропетровської обл.
Шебелинка,
с. Балаклійського
рну
Харківської обл.
Шевченко,
с. Верхньорогачицького
рну
Херсонської обл.
Шевченкове,
с. Звенигородського
рну
Черкаської обл.
Шевченкове, сще Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Шестакове, с. Вовчанського рну Харківської обл.

3503

Широка, балка у Криничанському рні
Дніпропетровської обл.
Широківський р-н Дніпропетровської обл.

910, 1152, 1155–1157, 1161

Шишаки, смт Полтавської обл.

2118

Шишацький рн Полтавської обл.

2002

Шиянка, р. ліва притока р. Самара

594–596

Шолохове, с. Нікопольського рну
Дніпропетровської обл.
Шостаки, с. Полтавського рну Полтавської обл.

867, 868

Шпаківка, с. Ізюмського рну Харківської обл.

2662–2664

Шпиколоси,
с. Кременецького
Тернопільської обл.
Щастя, смт. Луганської обл.

532–534, 860, 861
2657–2660
3063
3504
862–866
2661

505–510

рну

2119, 2120

1913
1555

Юрівка, с. Білогірського рну Хмельницької обл.

1949

Яготин, м. Яготинського р-ну Київської обл.

3329–3331

Яковлівка, с. П’ятихатського рну
Дніпропетровської обл.
Яришівка, с. Тиврівського Вінницької обл.

869–887

Ясеневий, хут. (див. с. Сніжків Валківського рну
Харківської обл.)
Ящиківське, вдсх на р. Біла

-

Ящикове, смт Перевальського рну Луганської обл.

1556

1595

1556

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧ ИК
Абрамович Є. А., інженер, Укрцивільбуд, Харківпроект
(м. Харків)

2619–2621

Авербух Ю., старш. архітектор, Укрміськбудпроект
(м. Харків)

2501

Аврунін, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2607

Агапова М. І., наук. співроб., ДІГХС (м. Москва, РФ)

1817–1825

Агеєв М. П., старш. архітектор, Укрхарчпромпроект
(м. Харків)

2577–2579

Айвазов Н., начальник загально інженерн. від.,
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

1866, 3507–3509

Айзенберг М. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1569, 2723, 2724

Акімов, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2968, 2969

Александров В., технік, Бюро каналізації (м. Харків)

2641

Александров І. Г., ГІП, енергетик, проф., дійсний член АН
СРСР

1330

Алексєєва Л. М., ГІП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2139

Аліферов О. Н., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1569

Алферов І. О., голов. архітектор м. Харків

2574

Альошин П. Ф., др архіт. проф., дійсний член Акад. архіт.
УРСР

3298–3300

Альтер Й. Н., архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

1202–1206, 2817–2824

Андреєв В. М., ГІП, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

2015, 2016, 3342, 3421, 3422, 3426,
3427, 3431, 3432, 3467

Андреєв О. Г., начальник сектору геології,
Атомтеплоелектропроект (м. Харків)

2333–2337

Андрієвська, інженер, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1799

Андрієвський, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3229

Андрущенко В. О., старш. інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

2135

Андрущенко, ГАП, Гідроенергопроект (м. Харків)

2206

Аніканова, ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2881

Анісімов А. А., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

2935, 2951, 2952

Антипенко І. П., архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2736

Антонійчук Б., керівник інж. групи, філ. Укрземпроект
(м. Тернопіль)

1884

Антонова, старш. архітектор, ДНДІГХС (м. Москва, РФ)

1747

Анушин С.Є., інженер, Західшахтопроект (м. Київ)

1602

Аншелес Ю., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3244, 3245

Апєльцин О., ГІП, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

3329–3331

Апостолов В., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

811, 835

Арєшкін П. І., ГАП, Харківпроект (м. Харків)

2616, 2617, 2619–2621

Артемонович Н. С., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп
(м. Харків)

2464, 2465

Артьомова, архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

1203–1205

Артюхович, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

290–1011, 3062

Атаманенко Є. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3247

Атаманчук В., геолог, Укр. філ. ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1735

Афанасьєва Л. П., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

1387–1514, 1955, 2123, 2124, 2125,
2126, 2127, 2130, 2168, 2719, 2720,
2738

Бабанін Ф. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

298, 299, 443, 970,1012

Бабич, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

3130, 3132

Бабич В. Б., старш. інженер, Харківпроект (м. Харків)

2622, 2623

Бабич Є. П., інженер, Південдіпронафтопровід (м. Київ)

278

Бабич З. І., інженер, Дондіпрошахт (м. Донецьк)

1093

Бабій, нач. від. загальнобуд. проектування, Чорноморпроект
(м. Одеса)

1202–1205

Багрицевич Л. І., інженергеолог, Укрдіпропрод (м. Харків)

2580

Баженов Є. А., голов. інженер, об’єктів, Гідроенергопроект
(м. Харків)

505-507

Байцур А., інженер, Діпросталь (м. Харків )

1107

Бакаєв Н. С., голов. інженер, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

1595

Бакланов В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3211, 3216, 3217

Бакланов В., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

490, 491, 1270

Бакшеєв Є. А., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

84–91, 3463, 3504

Балахацька, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

3124

Бараєва, архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2503

Баранович, інженер, Діпросталь (м. Харків )

1107

Барбаш В., інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

1244–1250

Барденштейн, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2983, 3031

Барер, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2608, 2609

Басова, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

1253

Басова О. Б., голов. спеціаліст, Гідроенергопроект
(м. Харків)

99, 556–558, 1393, 1459, 1468, 1472,
1504,1513,1659–1662, 2302, 2305, 2713

Безвершенко В. Б., архітектор, Харківпроект (м. Харків)

2624

Безродний П., ГКП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3291, 3292

Бейтан В. А., голов. інженер, трест Дніпрогеологія
(м. Дніпропетровськ)

224–241, 345, 466, 1371

Бельман Е. Н., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2493, 2495

Березняк С., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

1072–1074

Березовська С. Ф., інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг )

746, 747

Беретті В. І., архітектор

3201

Берілов І. А., інженер, Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ)

1028

Беркович В. Я., ГІП, Міськбудпроект (м. Харків)

2493, 2495, 2962–2964, 2970, 2985,
2986, 2988, 2989

Берлінська, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3208

Бесарабов Г. Н., голов. геодезист, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1816, 1828–1830

Бесєдіна К., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2916

Бєлая Л. П., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Харків)

2464, 2465

Бєлая О. П., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

1988, 1996, 1999, 206, 2027, 2036,
2059, 2080, 2081, 2092, 2095, 2103,
2104, 2109, 2355, 2434

Бєлкіна Е. Н., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

338, 1563

Бєлов С. А., інженер, Донвуглепроект (м. Донецьк)

1087

Бєльський В. П., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

101, 323

Більський Є., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3262, 3263

Бєсєдіна К. Г., ґрунтознавець, с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

1271, 1272

Бикліщев, нач. від. генплану і трансп., Кривбаспроект
(м. Кривий Ріг)

686, 704

Бикова Є., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3270, 3271

Бичков А. І., інженер, Укр. філ. ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1579, 1580, 1708, 1915, 1916, 1919,
1921, 3105

Білик О. Д. , інженер, УкрНДІгаз (м. Київ)

2235, 2236, 2238

Білоконенко, геодезист, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3156, 3173, 3311, 3326, 3425

Білопольський В. Ю., інженер, Харківпроект (м. Харків)

2625

Білоусова, інженер, Укрдіпропром (м. Харків)

2138

Близнюк В. Ф., геолог

318

Блінова, інженер, Укрлісбудпроект (м. Київ)

2546–2549

Блок Н. Є., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2208, 2209, 2405

Бобошко, інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2459, 2460

Бобошко В. Н., канд. геогр. наук, картограф, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

419, 420, 492, 1265–1272, 1299, 1300,
2850–2852, 2857–2859, 2867–2870,
2880, 2881, 2900, 2911–2916

Бобров М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1041, 1252

Бобровський Е., керівник архітектурної групи, Харківпроект
(м. Харків)

2622, 2623

Богарсукова В. П., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

1977–1982, 2800–2802

Богдан В. П., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

420,1270, 3179, 3302, 3319

Богдан В. Н., старш. інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

1428, 1463, 1474, 2007

Богданович В. В., голов. геолог експедиції, трест
Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ)

224–241, 345, 466, 1371

Бодров Д., інженер, Чорноморпроект(м. Одеса)

1207, 2838

Божко К. С., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

222

Болгарова р. Н., ґрунтознавець, с.г. інт

419

ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)
Болдирев начальник від. вишукувань, Союзгеохімрозвідка
(м. Роздол)Р

1832-1835

Болдирева, голов. архітектор м. Горлівка

1038

Бондаренко К. В., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

101

Бондаренко В., інженер, Південдіпроруда (м. Харків)

738, 739

Бондаренко Т., архітектор, Укрцивільпроектбуд (м. Харків )

1127–1129, 1131

Бондарчук М. В., інженер, Хмельницький філ. Укрземпроект
(м. Київ)

1934, 1940, 1942, 1952, 1937, 1939,
1949

Борзіло Д., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2566

Борисов, інженер, Укр. філ. Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

1850

Бородін, ГІП, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1746, 1747

Бошняков В. І., інженер, Укрвуглепроект (м.
Дніпропетровськ)

1028

Братусь, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

949

Брехов М. К., інженер, Дніпродіпротранс
(м. Дніпропетровськ)

2727

Бродський, інженер, Діпроавтотракторпром (м. Харків)

1327

Бродянський Є. З., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2208, 2209, 2405

Брусов С., ГАП, Діпросталь (м. Харків)

3164–3166

Брюм, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

2834–2837

Бугаєнко С. І., нач. інж.геологічної партії,
Гідроенергопроект (м. Харків)

1313, 1317, 1346, 1353, 1355, 1361,
1364, 1369, 2558–2560, 3404

Будиловський М., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3264, 3265

Бузинарський Н. І., керівник інж. групи генплану і трансп.,
Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

746, 747

Булатова, ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2915

Булах В. Л., ГІП, Укрводбуд; керівник інж. групи
Гідроенергопроект (м. Харків)

90, 91, 289, 290, 293, 298, 299, 374–
376, 505–507, 524, 534, 679–681, 683,
800, 815, 819, 889–891, 912, 946, 969,
970, 1008, 1011, 1012, 1040, 1041,
1124, 1178, 1372, 1373, 1455, 1461,
1462, 1464, 1465, 1467, 1470, 1505–
1507, 1510, 1522, 1551, 1556, 3062

Булгаков М.А., інженер, Діпросільмаш (м. Київ)

1783, 1784

Буличев Т. Н., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

330

Бурінська, інженер, Укрхарчопроект (м. Харків)

2137

Бурятинський Н. Д., ГІП, Водоканалпроект (м. Харків)

281, 288

Бутенко В. А., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1271, 1272

Бяллович Ю. П., наук. співроб. канд. с.г. наук, УкрНДІЛГА
(м. Харків)

3390

В’ялих К., ґрунтознавець, Харківський с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва

1270, 2911

Вайсберг, архітектор, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2459, 2460

Валяєв, старш. інженер, Енергомережпроект (м. Харків)

1022, 1023, 1086

Василенко, інженер, Дніпродіпротранс (м. Дніпропетровськ)

2737

Васильєв А., інженер, Діпрорічтранс (м. СанктПетербург)

1212–1214

Васильєв В. С., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2505

Васильєв Г. Н., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Харків)

2464, 2465

Васильєва В. Г., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2794

Васильєва Ю. Н., архітектор, ПромтрансНДІпроект (м. Харків)

2632

Васильчук М., нач. управління Донецького Держмісттехнагляду
УРСР

1037

Васіна, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1216

Васьков, ГІП, Південзахлісопроект (м. Київ)

1326

Вегман Г. Г., архітектор

2493–2495

Веклин, інженер, Донвуглепроект (м. Донецьк)

1091, 1092

Вендров І. Є., старш. інженер, Південдіпроцемент (м.
Харків)

2731

Вераксич О. М., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

1925, 1926

Верещагін О. А., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

410

Весновський, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

664

Виноградов, керівник архітектурної групи, Укрміськбудпроект
(м. Харків)

2449

Високий, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг )

702, 703

Висоцький Г. М., геоботанік, гідролог, акад. АН УРСР

3390

Вишневський П. Ф., наук. співроб. канд. техн. наук, Інту
гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

126–143

Вільнер А., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

360

Вініковецький А. Е., старш. інженер, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2267, 2440, 4441, 2524

Вінницький Е. Є., ГІП, Діпроенергопром (м. Харків)

2611, 2612

Вірченко О. А., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2152, 2155

Віткін, старш. інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

758

Вітковська А. А., старш. геолог, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2302–2305

Владимиров І. С., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2274, 2366, 2399, 2462, 2530

Влазнева Т. Г., інженер, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2149, 2151, 2152

Власов О. В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3194, 3195, 3197, 3201, 3202, 3218,
3223

Вовнобой, інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2459, 2460

Вовчанський В. Я., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

410, 862, 864–866

Вовченко, геодезист, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3170, 3312, 3413, 3484

Воловик В. І., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

410, 412, 413, 862-866

Волосков Б. П., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

3096

Волосюк В., гідролог, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2078, 2100

Волчик А. Л., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

2899

Вольберг, інженертехнолог, Бюро каналізації м. Харків

2635

Воробйов, ГІП, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1796–1798

Воробйов В. І., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2849, 2909, 2931, 2938, 2939, 2944

Воробйов Н. А., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ )

412, 863

Воробйов С. О., кліматолог

196

Воробйова, старш. інженер, Гідропроект (м. Харків)

565

Ворожебська О. А., старш. інженер, Південдіпронафтопровід
(м. Київ)

274–277

Ворона Г. Б., агрономекономіст, Діпросільбуд (м. Київ)

2935

Воронцова Є. Н., інженер, ПромтрансНДІпроект (м. Харків)

2632

Воскресенський К. П., гідролог

145

Вусатюк, начальник від., філ. Держгірхімпроект (м. Львів)

1836

Гавриков В. П., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2704, 2707

Гаврилов А. І., начальник експедиції, Агроліспроект
(м. Харків)

2213, 2251–2264, 2284–2295, 2898,
2899, 2901, 2902

Гадзіна Б. Ф., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

912

Гаєвський С. А., начальник інженерногеологічної партії,
Гідроенергопроект (м. Харків)

559, 560, 562, 563, 755, 768, 1311,
1316, 1321, 1348, 1350, 1351, 1358,
1359, 1362, 1367, 2866, 2930, 2936,
2942, 2953, 3050, 3058, 3155, 3156,
3170, 3173, 3174, 3179, 3302, 3309,
3310, 3312, 3317, 3318, 3320, 3322–
3326, 3402,3414, 3425, 3461, 3464

Галатін О. І., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3272–3273

Галицян А. М., старш. інженер, Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

265, 1739, 1757, 1758, 1865

Галушко Г., ГІП, Діпросталь (м. Харків)

3164–3166

Гандельман О., ГІП, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

2754, 3157–3160

Ганоченко, начальник від. вишукувань, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1816

Гапич Ю. Ф., інженер, Облпроект (м. Харків)

2450–2452, 2463

Гаплевська Н. В., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2859, 2913

Гарцман А. А., ГІП, Теплоелектропроект (м. Харків)

1054, 1061, 1062, 1072-1081

Гендельман Є. А., голов. будівельник, Енергомережпроект
(м. Харків)

1020,1021

Георгі А. А., ґрунтознавець, Харківський с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва

2900

Герасим’юк А. В., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

2840, 3052–3054

Герасимов В., старш. інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2298, 2511–2521,
2543, 2544

Гераскіна А.С., наук. співроб., ДІГХС (м. Москва, РФ)

1805-1815, 1817–1825

Гібізов А. В., ГАП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2501

Гіммельфарб С., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1295,1296

Гінзбург Е., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2298, 2511–2521

Гінько Л. С., керівник інж. групи, Гідроенергопроект

365-369, 567, 931, 934, 1393, 1459,

(м. Харків)

1468, 1472, 1504, 1513, 1544, 1545,
2561, 2562, 2890–2893

Глаголєв Н.Ф., інженер, Діпросільмаш (м. Київ)

1783, 1784

Гладкий Р. Д. , ГІП, філ. Укрземпроект (м. Тернопіль)

1883, 1884

Глєбова І. В., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2440, 2441

Глікман М., голов. спеціаліст, Діпросільмаш (м. Київ)

1780

Глінкин, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1734, 3123

Глобєнко В. П., ґрунтознавець с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

492,493

Глузман М., начальник відділення, Укрмістобудпроект
(м. Харків)

2347, 2348

Голованенко Є. Я., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків)

323, 2794

Головін В. К., архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2816–2818, 2821–2824

Головіна Н. В., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2704, 2707

Головко Г. В., архітектор, Союздорпроект (м. Київ)

3281, 3282

Головнін П., інженер, Діпросталь (м. Харків)

1106

Голомшток В. О., ГІП, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3383

Голуб Л. А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2858, 2913

Голубін, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

984

Гольдберг, ГІП, Діпроавтотракторпром (м. Харків)

1327

Гольдін Б. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2723, 2724

Гольдман А. А., голов. інженер порту м. Дніпропетровськ

601

Гомозов П. Г. , керівник інж. групи, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

355–357, 936, 1956–1958, 1963–1965,
2141,2157, 2210

Гонцевич Г., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3266, 3268, 3269

Гончар С. Г., інженер, філ. Укрземпроект (м. Хмельницький)

1931

Гончаренко М. Т., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2900

Гончаренко, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

560

Гончарук В. Ф., інженер, Дондіпрошахт (м. Донецьк)

1093, 1169, 1466

Гопкало В. І., керівник архіт. майстерні, Київпроект
(м. Київ)

3192, 3197, 3232, 3233, 3272–3278

Горалевич Л. П., нач. партії, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3155

Горвиц М., начальник від. генпланів, ВНІПІтрансгаз
(м. Київ)

1515–1518, 1702, 1703, 1711, 1722

Гордієнко С. Д., нач. інж.геологічної партії,
Гідроенергопроект (м. Харків)

457, 488, 489, 625, 629, 635, 766, 769,
791, 807, 836, 840, 841, 1309, 1315,
2910, 2940, 2949, 3051, 3059, 3404,
3409, 3418, 3445

Горелік Б. О., архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2962

Горелько І. П., архітектор, Укрпайбуд (м. Харків)

2595

Горохова, інженер, Гідропроект (м. Харків )

570

Горштейн, начальник геодезичної партії, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

3320, 3402, 3461

Господинова, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1215,1219

Гофман Я. Н., ГІП, Укрдіпрорічтранс (м. Київ)

1560

Гофштейн Д. І., геолог, філ. Гідроенергопроект (м. Львів)

1694

Грабар Г.А., інженер, Діпросільмаш (м. Київ)

1782

Грабовський І. І., керівник проекту, Водоканалпроект
(м. Харків)

888

Грановський Є. С., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

964

Гребельник, голов. спеціаліст, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1731, 1903, 1929, 2145, 2146, 3124,
3129, 3471

Гресь А. Л., ГІП, Енергомережпроект (м. Харків )

1020-1086

Гречанин Є. С., сан. лікар, Гідроенергопроект (м. Харків)

961-963

Гречановський В.І., інженер, Західшахтопроект (м. Київ)

1602

Гречин А. С., інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг )

686-710

Гречина В. М., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3249–3251, 3272–3278

Гречина М. Й., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3193, 3203–3206

Гржибовський, інженер, ЧорноморськоАзовський загальнобуд.
трест (м. Одеса)

1193, 1194

Гржимало О. Ф., мол. наук. співроб., Харківський с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва

2901

Григор’єв А. А., старш. інженер, Діпрогазпалпром (м. Київ)

3284, 3285

Григор’єв А. В., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

1605, 2522

Гриншпун Є., керівник інж. групи, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1515–1518, 1702, 1703, 1711, 1722,
2345, 2346

Гринь Г. С., ґрунтознавець доцент, Харківський с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

419, 420, 422, 491–493, 1265–1272,
1299, 1300, 2850–2852, 2857–2859,
2867, 2870, 2880, 2881, 2911–2916

Грихонін, архітектор, Харківпроект (м. Харків)

2616

Гриценко І. Р., геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1152-1154

Грібов, ГІП, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1731, 1903, 1929, 3124, 3129

Грінблат І. М., архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2732–2734, 2736

Грузд В., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1058, 1069–1071, 1084, 1085, 1226

Грунов, інженер, Діпроавтотракторпром (м. Харків)

1327

Губерненко, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1929

Гудиря, голов. архітектор м. Ізюм

2389

Гук, канд. техн. наук, наук. співроб., Гідроенергопроект
(м. Харків)

11–47, 309, 310

Гулько, голов. спеціаліст, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2839

Гумбург Ю. Н., ГАП, Гідроенергопроект (м. Харків)

2897

Гурвич, старш. інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1049-1051, 1063, 1064, 1538

Гуревич А. Н., архітектор, Укрпайбуд, Укрміськбудпроект
(м. Харків)

1108, 2498

Гуревич Н. І., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни

335–337, 1259, 1334, 2690, 3072

(м. Київ)
Гуренко, нач. проектного від., Гідроенергопроект (м.
Харків)

659–663

Гуркін, голов. спеціаліст, Союзшахтоосушення ( м. Москва,
РФ)

1796–1798

Густинський Я., начальник від. розвідувань, Укргідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

3305

Давиденко Л. А., провідний інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 3112–3118, 3122,
3125–3128, 3131, 3133–3136,3139,
3144

Давидов Д. П., керівник проекту, Гідроенергопроект(м.
Харків)

374–376, 665–670, 824, 830

Данилова І., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2869

Данилов Н. М., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1055, 1065, 1083

Данилов М., начальник експедиції, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2302

Дворкін Я. Л., керівник інж. групи, Укрдіпрорічтранс

392

Дейнека І. С., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2710

Дейнеко В. С., ГІП, Міськбудпроект (м. Харків)

2955–2960, 2973–2980, 2982

Дем’янчук, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3253

Демідов О., старш. інженергідролог, Гідроенергопроект
(м. Харків)

3091, 3096, 3119, 3120

Демюр Ю. М., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Денбновецький П., голов. інженер, сектору вишукувань,
Теплоелектропроект (м. Харків)

602–607, 938, 948, 967, 1058, 1069–
1071, 1084, 1226

Дентліна, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3253

Дерев’янко Р., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2869

Дємченко Ф. С., нач. від. трансп. і генплану,
Донвуглепроект (м. Донецьк)

1089

Джанашія К. С., архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2732–2734, 2736

Джигурда, інженер, Південзахлісопроект (м. Київ)

1326

Джичка Р. Н., голов. інженер, експедиції, ВНДПІТРАНСГАЗ
(м. Київ)

1735

Дзбановський Б. В., архітектор, Союздорпроект (м. Київ)

3281, 3282

Дзисюк О., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3270, 3271

Дивинський, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2499

Дидник, інженер, Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ )

1027

Дімінська Р. В., наук. співроб., Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

144, 391, 903, 1258, 1386, 1559, 1586,
1596, 1603, 1706, 1736, 1874, 1878,
1914, 1950, 1968, 2722, 2761, 2783,
2846, 3082, 3147, 3505

Діордієв С., голов. будівельник, Теплоелектропроект
(м. Харків)

1063, 1064, 1072-1074

Дмитренко, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1063, 2422

Дмитрієв, керівник інж. групи, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1746

Дмітрієв Н., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

93

Добровольський А. В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3161–3163, 3194, 3195, 3212–3215,
3218–3221, 3234

Довгялло А. І., інженер, Сталіндіпрошахт (м. Донецьк)

1168

Довнер, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

1083

Дога В. В., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

2754

Долгополова Є. В., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

2696

Домашко, ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2912

Доморацький Н. Ф., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

1871, 1872

Дорош, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2003, 2034, 2044, 2060, 2068, 2113,
2203, 2365, 2430, 2455, 2457, 2468,
2479

Дорф Г. К., керівник інж. групи, Південдіпроруда
(м. Харків)

728

Дробот Л., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2298, 2511–2521

Дроботун І. А., архітектор, Діпроцивільпромбуд (м. Київ)

3296, 3297, 3300, 3301

Друкований І. Д., інженер, філ. Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1931

Дубовський, нач. від. вишукувань і генплану, Діпростанок
(м. Харків)

611,613

Дубровська С., інженер, Діпросільмаш (м. Київ)

1780

Дудник, інженер, Теплоелектропр оект (м. Харків)

950, 1082

Дузінський, керівник інж. групи, філ. Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1883

Духін С., керівник об’єкту, Теплоелектропроект (м. Харків)

938, 948, 967, 1014–1016

Дьяченко Н., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

951,1147

Еппель С. І., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

1564

Ервіц, інженер, Проектновишукувальна контора
ЧорноморськоАзовського загальнобуд. тресту (м. Одеса)

1193, 1194

Естрович В. А., архітектор

1177, 1224, 1500, 1501

Євдокимова В. О., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

3099–3101, 3138, 3141, 3143

Євреїнов О. Ю., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3193

Єгоров, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1581, 1710, 1718, 1720, 1879, 1881,
1885, 1887, 1889, 1917, 1920, 1922

Єлагіна М. П., керівник інж. групи, Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків)

106, 207, 398, 907, 1389, 3506

Єлізаров В. Д., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3204–3206, 3224

Єлін Н. Д., інженергеолог, Діпрогазпром (м. Київ)

1759–1761, 1854–1858

Єльчинська, інженер, Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)

758

Єрах, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2492

Єремеєва, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2985, 2986

Єрмаков Н. П., геолог, Укр. відділення Гідроенергопроект
(м. Харків)

1605

Єрмілов, інженер, Діпропрод (м. Харків)

1593, 2138

Єрмолов І. В., голов. спеціаліст від. вишукувань,
Атомтеплоелектропроект (м. Харків)

2333–2337

Єрофеєв, ГІП, Укрдіпропрод (м. Харків)

3355

Єрохін Н., старш. інженер, Гідроенергопроект(м. Харків)

891–1465

Єршов В. В., геолог, др геол. мінер.наук проф. МДУ
(м. Москва, РФ)

318

Єфімов, інженер, Проектновишукувальна контора
ЧорноморськоАзовського загальнобуд. тресту (м. Одеса)

1193, 1194

Єфременко Н. П., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2438

Жадановький М. В., голов. електрик, Енергомережпроект (м.
Харків)

1967

Жарков, інженер, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1799, 1804

Жежера І. І., ГАП, Харківпроект (м. Харків)

2622, 2623

Жежерин В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3257–3251

Железняк І. А., наук. співроб. канд. техн. наук, Інт
гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

1586, 1596, 1603, 1706, 1874, 1878,
1914, 1950, 1727, 1761

Желтов, інженер, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1799

Жердановський, інженер, Донвуглепроект (м. Донецьк)

1089

Жигалов М. О., інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

2041

Житенькова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2269

Житомирський Б., архітектор, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3293

Жуков В. М., старш. інженер, Діпролістранс (м. СанктПетербург)

162–166

Жукова, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

968

Жуковський М. І. , інженер, філ. Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1949

Журавльова Н., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

458, 767, 776

Журавський В. А., старш. інженер, від. вишукувань,
Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

745

Заболотний В. Г., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3203–3206

Завада Г. О., ГІП, Дніпродіпротранс (м. Дніпропетровськ)

2727, 2737, 2755–2759

Завалич, ГІП, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2839

Заваров О. І., керівник АПМ, Київпроект (м. Київ)

3194, 3201, 3202, 3223, 3239–3243

Завершинський В., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1294, 2886–2889, 2894–2896

Загородня І. В., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

335–337, 1259, 1334

Задніпровський К. І., нач. топо геодезичної партії,
Теплоелектропроект (м. Харків)

990–992

Зайківський Н. Я., власник домоволодіння у м. Харків

2637

Зайончик Л. М., старш. інженер, Теплоелектропроект
(м. Харків)

950, 1052–1054, 1082

Залеський, ГІП, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1799, 1803, 1804

Залмаєва А. Д., інженер, Сталіндіпрошахт (м. Донецьк)

1163,1164

Замонська Б. Л., ГІП, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2651

Заморій П. К., старш. геолог, Укргідровод (м. Харків)

2675

Записоцький Д. Н., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

1296

Запорожець А. Я., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2188, 2435, 2509, 3345–3351, 3374–
3381

Зарайський, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1146, 1147

Заушкевич, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1215-1217

Захаров Б. С., начальник від. вдсх, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

568, 2564, 2565, 3317

Захаров В.Ф., геолог, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1791, 1792

Захарова Л. Н.,інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

2476

Захряпин, начальник загону, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1826

Зацман Р., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2886, 2889, 2894–2896

Зачернюк А. П., начальник експедиції, ВНДІ мінеральної
сировини (м. НароФомінськ, РФ)

2226–2229

Зварич, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1731, 3129

Звєрєв А.С., технічний керівник, Союзгеохімрозвідка
(м. Роздол)

1826

Земенко,ГІП, Діпроорхім (м. Харків)

2627

Земсков, голов. Інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

701

Зенькович Г. В., архітектор, Інт архітектури споруд
Академії архітектури УСРС

3046

Зименко А. Н., керівник інж. групи, Промтранспроект
(м. Харків)

2629

Зимін В. О., інженер, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2149, 2151, 2152

Зимовський В. І., старш. інженер, НІОХІМ (м. Харків)

2739–2741

Зільбер Р. І., керівник інж. групи, Укргіпрорічтранс
(м. Київ)

3498

Зінов’єва Н. І., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

3167

Зінчук М. О., інженер, Південдіпронафтопровід (м. Київ)

274–279

Зіньковецький І. С., старш. інженер, Гідроенергопроект
(м. Харків)

80–83

Златоуська Ф. І., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

2754

Злотников Б. С., голов. спеціаліст, Водоканалпроект
(м. Харків)

3167

Зміївська В. Г., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

554–558, 3340, 3366, 3367, 3397, 3399

Зміївський А. Р., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

755

Зозуля С. В., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2207

Зозуляк П., голов. інженерземлевпорядник Кременецького рну
Тернопільської обл.

1895

Золочевський, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2443

Зотова Л. І., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

2121, 2709

Зубко І. А., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1266–1269

ЗубковДунайський, інженер, Проектновишукувальна контора
Чорноморського пароплавства (м. Одеса)

1195, 1196

Зубок О. О., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3193, 3429

Зусманович, старш. інженер, Укрхарчпромпроект (м. Харків)

2577–2579

Зюлковська О., геолог, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2078, 2100

Іванич О. А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1300

Іванов Б. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1569, 2723, 2724

Іванов Г. І., наук. співроб., Одеський державний
університет

3067

Іванов І., голов. інженер, проекту, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1515–1518, 1702, 1703, 1711, 1722,
2345, 2346

Іванов, геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

2308, 3438

Іванов, керівник АКБ, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3289, 3290

Іванова А. Ф., інженер, Діпролістранс (м. Санкт Петербург)

162–166

Іванова Л. Б., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1680, 2710, 2711

Іванюк, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2906

Ігнатенко, ГКП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3429

Ілляш О. Н., старш. інженер, Південдіпронафтопровід
(м. Київ)

274–279

Ілляшенко А. В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3225, 3237, 3244, 3245

Ілляшенко, інженергеолог, Південдіпроруда (м. Харків)

741

Ілупін Л. Н., ГІП, Водоканалпроект (м. Харків)

3167, 3168

Ільїн, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1199,1200

Ільницький К. Н., голов. інженер, Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків)

1149

Іноземцев, голов. інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3182, 3191

Іонтов С. С., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

888

Ісаєнко, геодезист, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2487, 2488, 2654

Ісаков, керівник інж. групи, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2448

Ісеров Ю. С., голов. Геолог, Атомтеплоелектропроект
(м. Харків)

2333–2337

Кабанов А. М., керівник інж. групи, Теплоелектропроект
(м. Харків)

418, 579, 598–600

Кадомський Г., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

2121, 2713

Калашников В., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

3329–3321

Калашников, інженер, Промтранспроект (м. Харків)

2629

Калиненко Д. В., керівник інж. групи, Міськбудпроект
(м. Харків)

2981, 2983, 2994, 2997, 3002, 3021,
3022, 3025, 3029, 3031, 3034, 3037,
3040, 3043

Калиновський М. І., інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1579, 1580, 1708, 1915, 1916, 1919,
1921

Калінін А. Г., наук. співроб., Одеський державний
університет

3067

Калініченко П. С., геодезист, УкрНДІдіпросільгосп
(м. Харків)

2463

Калмикова І., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

421

Кальний І. А., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2188, 2435, 2509

Кальной, керівник АПМ, Теплоелектропроект (м. Харків)

1066-1068

Каменська, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

106, 2709

Камишник С. С., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2207

Камчатна, інженер, Діпропрод (м. Харків)

2390

Канівська Р. Г., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2155

Каплан А., ГІП, Діпросільбуд (м. Київ)

630–632, 792–794, 808–810

Каплан Л. Е., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

3099–3101, 3138, 3141, 3143

Каплуновська Є. П., асистент, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

427–430, 498–501, 1281–1288, 1303,
1304, 2854, 2855, 2863–2865, 2876–
2879, 2884, 2885, 2908, 2923–2926

Капнін В. Н., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

414, 415

Капоровський, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3236

Карасик Є., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1049–1053, 1077–1081

Карпенко В.І., старш. геолог, ДІГХС (м. Москва, РФ)

935, 1816, 1827

Карпов, старш. інженер, Гідромеханізація (м. Москва, РФ)

2195

Кархут, інженер, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1883

Карякін Л., наук. співроб., Харківський НДІ геології

10, 93

Касаткін, інженер, Діпромез (м. Москва, РФ)

607

Касьян В. А., керівник АПМ, Харківпроект (м. Харків)

2619–2621

Касьянов О. М., керівник АПМ, Укрцивільпроектбуд (м.
Харків)

1127–1131, 2578

Касьянова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2404, 2653

Катков А., старш. інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

889, 890, 969

Каток Л. Б., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3197, 3200, 3203, 3232, 3233

Катунін, інженер, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2498

Катцевич Е. В., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

3072

Кауров, наук. співроб., Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

934

Кацин В. Г., архітектор, КиївЗНДІЕП

1595

Квітницька Н. Н., канд. мед. наук, старш. наук. співроб.,
УНДІ комунальної гігієни (м. Київ)

158, 335–339, 1259, 1334, 1563, 1564,
1953, 2690, 2695, 2696, 3072

Кейнштейн Я., керівник інж. групи, ПромбудНДІпроект
(м. Львів)

1849

Келений, інженер, Укргідровод (м. Харків)

1329

Кернер І. С., інженер, Укрдіпрогазпром (м. Київ)

265

Кечкер А. І., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

3096

Кириченко, ГІП, Київпроект (м. Київ)

3161–3163, 3243

Кириченко, старш. інженер, Укрхарчопроект (м. Харків)

2137

Кириченко Н. І., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

675–677

Кирієнко, геолог, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1816

Кисіль В. Д., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2851, 2852, 2857–2859, 2880, 2912,
2913

Кислий В. Я., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

457, 635, 769, 836

Кірзнер О. Л., геодезист, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3305

Кірочкіна Н. П., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1973, 2121, 2125

Кірсанов В. А., доцент, канд. екон. наук, с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

427–430, 498–501, 1281–1288, 1303,
1304, 2854, 2855, 2863–2865, 2876–
2897, 2884, 2885, 2923–2926

Кістанова О. С., архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

3018–3020, 3024, 3045

Клеванський М. С., ГІП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2140

Клєпілін Ф. З., інженер, Укрдіпропром (м. Харків)

2139

Клімова, інженер, Дніпродіпротранс (м. Дніпропетровськ)

2759

Клочков, архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2749

Клюс Г. І., інженергідролог, Гідроелектропроект (м. Харків)

3374–3381

Клюшников М. Н., старш. наук. співроб., Інт геології АН
УРСР

2666–2668

Книжник О. Г., голов. інженер, Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1931, 1937, 1939, 1946, 1949

Книжник Р., ГАП, Київпроект (м. Київ)

3223, 3270, 3271

Кобець І. І., нач. партії, Теплоелектропроект (м. Харків)

602–606, 1002

Коблєнц І. М., інженер, Діпрогазпалпром (м. Київ)

1755, 1756, 1852, 1853, 3204, 3205

Ковалевська Є. А., керівник інж. групи, трест
Дніпрогеологія (м. Дніпропетровськ)

224–241, 345, 466, 1371

Коваленко О. Х., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

650–656

Коваль В. С., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3225, 3237, 3238, 3248, 3272–3274

Коваль Н. П., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Ковальчук Ю., ГАП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2134

Ковальчук, інженер, Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)

758

Ковганич, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1880, 1882, 1886, 1888, 1890, 1918,
1923, 1927, 1928, 3036, 3104, 3106,
3110

Ковтун, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

3418

Коднір Е. С., архітектор, Укрцивільбуд (м. Харків)

1134, 1135

Кодомський, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

390, 1537

Кожевникова, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1581, 1710, 1718, 1720, 1879, 1881,
1885, 1887, 1889, 1917, 1920, 1922

Козаков А. І., керівник АПМ, Діпроцивільбуд (м. Київ)

3296, 3297, 3513

Козлінер І. Л., ГАП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3293

Козлов Г. В., інженер, Діпромісто (м. Харків)

2550–2553

Козлов К. І., геолог

269

Козлов М., начальник від. планування і забудови, Київпроект
(м. Київ)

3192

Козлова В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3249–3251

Кокоруза В. Н., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ )

413

Колесніков В. Є., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2152

Колєсов, архітектор, Київпроект (м. Київ)

2231

Коливошко С., ГІП, Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ)

431–433, 437, 459, 462, 502–504, 511,
626–628, 744, 756, 757, 775, 790, 838,
839, 867, 868

Колодяжний Г. Я., старш. геолог, Теплоелектропроект
(м. Харків)

602–606, 1014–1017

Коломієць В. Є., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3275–3278

Колосар Н. Т., старш. інженер, Теплоелектропроект
(м. Харків)

418, 579, 598–600

Комличенко, геолог, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2299, 2316–2318, 2351, 2554

Компанієць, інженер, Діпросталь (м. Харків)

1107, 1345

Кондратьєв В., мол. наук. співроб., Водоканалпроект
(м. Харків)

3319

Кондрашов, нач. вишукувальної партії, Енергомережпроект
(м. Харків)

1022, 1023, 1086

Коневська Н. В., керівник інж. групи, Водоканалпроект
(м. Харків)

3167

Конопльова, архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2504, 2505

Конярова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1294, 2890, 2891

Кордонський, ГІП, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2145, 2146, 3471

Корєнев Л. П., голов. спеціаліст, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 3112–3118, 3122,
3125–3128, 3131, 3133–3136, 3139,
3144

Корзовський, керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

399, 646, 649, 1263, 1391, 1570, 1571,
1984, 2715, 2726, 2803, 3393

Корнєєв А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3239–3243

Корнєєва, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

1232

Корніцький В., ГІП, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1913

Коробій, геодезист, Держгірхімпроект (м. Львів)

1828–1830

Коробка Л. Н., геодезист, УкрНДІдіпросільгосп (м. Харків)

2463

Коробченко В. С., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2851, 2852

Короленко М. І., інженер, ЗПБ поштова скринька №91
(м. Харків)

2265

Корольова Г. А., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2881

Корольчук, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1075, 1076

Корчагін, інженер, Діпросталь (м. Харків)

1106

Коршунов С. І., начальник від. проектування водних шляхів,
Лендіпрорічтранс
(м. СанктПетербург)

8

Коряков, землемертаксатор, Укргідровод (м. Харків)

1329

Косенко А. Я., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3213, 3214

Косовський, інженер, Проектновишукувальна контора
Чорноморського пароплавства (м. Одеса)

1195, 1196

Костенко, інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

2043

Костильов В., начальник від. інженерних вишукувань,
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

1966

Костовецький Я. І., наук. співроб., канд. мед. наук, УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ)

2635

Костюков, ГІП, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

686, 702–704

Костюченко П. А., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

222

Котляревський, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2970, 2992, 2993, 2755, 2756

Котляревський, інженер, Дніпродіпротранс
(м. Дніпропетровськ)

2755, 2756

Котлярова П., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1299

Котов Д. Ф., старш. топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

791, 1317, 1350, 1358, 1359, 1362,
1369, 2930, 2942, 3058

Кохан С. М., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

414, 415

Кочубей С. Г., керівник гідрометричних робіт,
Гідроенергопроект (м. Харків)

2188, 2301, 2435, 2509

Кочукова Т. Н., наук. співроб., Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

126–131

Кошиц Ю. І., ГІП, Державний інт проектування сільського і
колгоспного будівництва (м. Київ)

2840, 2934, 2935, 2950–2952, 3052–
3054

Кошман, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

2057

Кравець, архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2499

Кравцов І. В., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2929, 2932, 3055, 3057

Кравченко В. А., керівник проектної майстерні, Діпросільбуд
(м. Київ)

2840, 2934, 2935, 2950–2952, 3052–
3054

Кравченко, інженер, Укрпроектстальконструкція (м. Київ)

1938

Кравчук Г. Р., ґрунтознавець, Харківський с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва

2867

Кравчук Я. Т., ГАП, Діпроцивільбуд (м. Київ)

3513

Краль, голов. спеціаліст, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

2210

Крамаренко, голов. геолог експедиції, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

365, 1158–1160, 1544, 1545

Красникова, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

2033, 2106

Краснов, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

564, 2408

Красовська Т. М., аспірант, Інт гідрології і гідротехніки
АН УРСР (м. Київ)

126–140

Кремляков В. П., архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2816–2818, 2821–2824

Крещановський, начальник гіпсометричної п артії,
Гідроелектропроект (м. Харків)

3374–3381

Крємкова А. А., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

1313, 1346, 1350, 1351, 1353, 1355,
1361

Кривоглаз, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3212, 3262, 3263

Криворотченко, картограф, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

493

Крижанова, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

2838

Крикін А. Г., ГІП, Діпромісто (м. Харків)

2550–2553

Крилов І. І., старш. технік, Теплоелектропроект (м. Харків)

990–992

Кроль С. Л., начальник сантехнічного сектору,
Гідроенергопроект (м. Харків)

1956–1957, 1963–1965, 2141, 2267,
2524

Кругова Г. В., інженер, Держгірхімпроект (м. Львів)

1565

Крупін, ГАП, Теплоелектропроект (м. Київ)

3295

Ктитарева, геолог, Облпроект (м . Харків)

2450–2452

Кубишкін Г. П., наук. співроб., Інту гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

1558

Кублицький Л. П., старш. інженер, Гідроенергопроект
(м. Харків)

3096

Кубчик Г. Д., інженер, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1891, 1907

Кудрашова, інженер, Гідропроект (м. Харків)

570

Кудрявський, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Дніпропетровськ)

615

Кузнєцов, інженер, Київпроект (м. Київ)

3262, 3263

Кузнєцов А. О., керівник гідрологічної групи,
Гідроенергопроект (м. Харків)

293

Кузнєцова Р. А., інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 3112–3118, 3122,
3125–3128, 3131, 3133–3136, 3139,
3144

Кузнєцова, геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

1468

Кузьменко В., гідролог, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1880, 1882, 1886, 1888, 1890, 1918,
1923, 1927, 1928, 2078, 2100, 3086,
3104, 3106, 3110

Куклін, керівник топографічної групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

443

Кулакова, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

577

Кулева З. Н., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

492, 493

Куліков Л. Д., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3207, 3210, 3235

Кульков М. А., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

554–558, 2196, 2302–2305, 2308, 2537–
2539

Кульчицький Г. С., ГАП, Київпроект (м. Київ)

3201, 3202, 3246–3248, 3254–3256

Кумінська М. В., інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1579, 1580, 1708, 1915, 1916, 1919,
1921, 3084, 3085, 3103, 3105, 3107–
3109

Купріянов Я. В., ГІП, Лендіпрорічтранс (м. СанктПетербург)

8

Купчинський, ГІП, Водоканалпроект (м. Київ)

281

Курдубов, старш. інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1075, 1076

Курілова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2200

Кустерський В. Б., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

910, 911, 1152–1157, 1161, 2000, 2001,
2003, 2004, 2007, 2009, 2020, 2029,
2034, 2044, 2046, 2060, 2065, 2068,
2084–2089, 2113, 2117, 2203, 2206,
2250, 2311, 2355, 2365, 2395, 2396,
2420, 2421, 2430, 2434, 2439, 2455,
2457, 2468, 2472, 2473, 2475, 2479,
2649, 2650

Кутанаєва Т. А., інженер, ЗПБ поштова скринька №91
(м. Харків)

2265

Кутепов В.М., інженер, ДІГХС (м. Москва, РФ)

1805–1815

Кутнаєва, старш. інженер, Проектномонтажний трест №5
(м. Харків)

2437

Кутовий Л. Н., інженер, Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ)

1026

Кухарчук, інженер, Діпроорхім (м. Харків)

2627

Кухтій С. В., голов. геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

2561, 2562, 2710, 2711

Куц Я.О., ГІП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

577, 1593, 2814, 3466

Куценко С. С., інженер, Південдіпроруда (м. Харків)

728

Куцигін В., начальник буд. сектору, Діпросталь (м. Харків)

3164–3166

Кушніренко Н. А., керівник інж. групи вишукувань,
Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

745

Лавриненко З. П., наук. співроб., Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

144, 391, 903, 1258, 1386, 1559, 1586,
1596, 1603, 1706, 1736, 1874, 1878,
1914, 1950, 1968, 2722, 2761, 2783,

2846, 3082, 3147, 3505
Ладний В. Є., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3192, 3209, 3210, 3228, 3246–3248,
3253, 3264, 3265

Лазаренко Н. К., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2500

Лазарчук В. С., інженер, Укрземпроект (м. Хмельницький)

1931

Лактіонов, ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2857, 2912

Ланге А. М., власниця домоволодіння у м. Харків

2638

Ланько, ГАП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

1670, 1671

Лапицький Ю. С., ГІП, електропередач, Енергомережпроект
(м. Харків)

1020, 1021

Лапкін М. І., ГІП, Діпрогазпалпром (м. Київ)

1752, 1755, 1756, 1850–1853, 3283

Лапоногов С. І., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3192

Ларшин А. А., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

936

Лашків В. Б., районний архітектор Шепетівського рну
Хмельницької обл.

1940

Лебедєва Є. В., ГАП, Харківпроект (м. Харків)

2624

Левенгаупт А. І., ґрунтознавець

1290, 2679

Левзнер,начальник проектного бюро, Головнафтогазопроводб уд
(м. Київ)

1740

Левинський Є. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3238

Левицький М. С., ГІП, Укрцивільпроектбуд (м. Харків )

1126–1132

Левін Я., ГІП, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1446–1449, 1454, 1549, 3132

Левчук М. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3257–3261

Лезель Н. Ф., власник домоволодіння у м. Харків

2634

Лейбфрейд В. О., ГАП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2448, 2449

Лелик А., ГІП, Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ)

460, 461, 636, 771

Лелюк В. А., начальник від. мостів, Промтранспроект
(м. Харків)

2628

Лемешко, архітектор, Київпроект (м. Київ)

1986

Лемешко, ГІП, Гідрорибпроект (м. Київ)

3234

Ленденський, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2610

Лещинська, архітектор, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

1670, 1671

Лєксіна Н. Г., інженер, Діпролістранс (м. Санкт Петербург)

162–166

Лєсовець, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1880, 1882, 1886, 1888, 1890, 1918,
1923, 1927, 1928

Лисенко К. А., наук. співроб. Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

126–140

Лисенко О. П., ГІП, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

3178

Литвиненко Є. Л., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2078, 2100

Литвиненко З., старш. геодезист, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2867

Лиштван, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1999, 2006, 2036, 2059, 2080, 2081,
2095, 2104, 2109

Лібман, архітектор, Діпроцивільбуд (м. Київ)

3514

Ліденко В. М., старш. архітектор, Харківпроект (м. Харків)

2622, 2623

Ліманова, інженер, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2716

Лімін Б. Ф., начальник інженерногеологічної партії,
Гідроенергопроект (м. Харків)

2847, 2932

Лінецький О. І., архітектор, Укрпайбуд (м. Харків)

685, 2597

Лісова, голов. спеціаліст, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

3466

Лісовець, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

3086, 3104, 3106, 3110

Ліспектор Р. М., інженер, Діпрогазпалпром (м. Київ)

1755, 1756, 1852, 1853, 3283–3285

Літкевич В. М., топограф Гідроенергопроект (м. Харків)

766, 3050

Ліхтенберг К. Т., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Лобачев, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків )

559

Лобачевський, ГІП, Діпросільмаш (м. Київ)

1783, 1784

Лобінцева О. М., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

399, 1263, 1391, 1570, 1571, 1984,
2200, 2201, 2247–2249, 2269, 2401,
2421, 2467, 2492, 2564, 2565, 2726,
2803, 3393

Лобода М. Ф., начальник інженерногеологічної партії,
Гідроенергопроект (м. Харків)

2848, 2849, 2909, 2929, 2931, 2933,
2937, 2338, 2939, 2941, 2943, 2944,
2947, 2948, 3055, 3057, 3063

Лобода А. Н., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3262, 3263

Логвинова Ф. А., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2914

Лозіна, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1903, 1932, 3124

Лозовський Л. Г., ГІП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3502

Лужицький, геолог

370

Лузякін П. В., ГІП, НІОХІМ (м. Харків)

2739, 2740, 2741

Лук’янович, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

964

Лутугін Л. І., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

978, 1045–1048

Лухтангов Ф. В., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

3049

Лучицький В. І., геолог, др геол.мінер. наук, дійсний член
АН УРСР

3083

Любарев, керівник інж. групи, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2283, 2406, 2407, 2490, 3466

Любашевський Є., голов. агроном, Укрземпроект
(м. Тернопіль)

1913

Магомедов, ГІП, Гідрорибпроект (м. Київ)

2283, 2406, 2407, 2490

Мазяр Б. П. , голов. інженер, землевпорядник., Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1940

Майданик А. Н., керівник інж. групи, Енергомережпроект
(м. Харків)

1967

Майський Д. О., керівник інж. групи, Південдіпроцемент
(м. Харків)

2731

Макаренко А. Н., інженер, Укргідровод (м. Харків)

3056

Макаренко, ґрунтознавець, Гідроенергопроект (м. Харків)

73

Маклецов І. І., власник домоволодіння у м. Харків

2640

Маковеєв А., ГІП, Діпросільбуд (м. Київ)

763–765, 811, 834, 835

Максименко В. І., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

862, 864–866

Максименко Є. Є., інженер, ПромтрансНДІпроект (м. Харків)

2632

Максименко, керівник інж. групи, УкрНДІпроект (м. Київ)

1837–1846

Малахов К. Г., голов. спеціаліст, Промзернопроект
(м. Харків)

759–760

Малва, архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2816–2820

Малиновський О. І., ГАП, Київпроект (м. Київ)

3161–3163, 3194, 3199, 3208, 3226,
3227, 3230, 3231, 3234, 3249–3251,
3266–3269

Малишевська О., голов. спеціаліст, Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1931, 1939

Мальована І., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2859

Малюшицька, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1956–1958, 1963–1965, 2141, 2157

Манаков І. А., старш. інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2361, 2362

Манова, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2998

Марголін, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2498

Марков А. П., інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1709, 1717, 1719

Марков, інженер, Діпромез (м. Москва, РФ)

607

Марковський, начальник від. вишукувань, Гідрорибпроект
(м. Київ)

2283, 2490

Мартинов В. С., голов. геолог сектору інж. геології,
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

99, 366–369, 1152–1154, 1393, 1459,
1468, 1472, 1492, 1504, 1513, 1959–
1962, 1966, 1977–1981, 216, 2306,
2537–2539, 2713, 2800–2802

Марченко Є., інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

949, 1130, 1540–1543

Маслєнко А. А., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

338, 1563, 1953, 2696

Маслов, керівник проекту, Гідромеханізація (м. Москва, РФ)

2195

Матвієвський, інженер, Київпроект (м. Київ)

3248

Матлін Г. І., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

3462, 3504

Маторін А. Д., ГАП, Міськбудпроект (м. Харків)

2347, 2348, 2955–2964, 2970–2980,
2982–2986, 2988, 2989, 2992, 2993,
2995, 2996, 2998–3000, 3003–3012,
3014–3020

Матюшин Ю. Н., керівник інж. групи, Держгірхімпроект
(м. Львів)

1565

МашкінаШуміліна Т. І. , інженер, УкрНДІгаз (м. Київ)

2235–2238

Медведєв А. М., нач. від. інженерних вишукувань,
Промзернопроект (м. Харків)

759, 760

Медведєв, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2610

Межибожський А. Х., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

84–89

Мезенцев, архітектор, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

1670–1671

Меланко, інженер, Дніпродіпротранс (м. Дніпропетровськ)

2757

Мелещенко К. Ф., наук. співроб., канд. мед. наук, УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ)

2695

Мельников М. М., голов. інженер, Київоблпроект (м. Київ)

3304, 3307

Мельничук, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3229

Мєльник А. І., інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2132, 2143, 2144

Мєльницький, старш. інженер, Держгірхімпроект (м. Львів)

1836

Мєшков В. А., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2557–2560, 2712

Мірчинк Г. Ф., геолог, дійсний член АН БРСР, проф. МДУ

245

Михайлов В. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3266–3269

Михайловський М., інженер, Укр. державний інт з
проектування машин, гідротехнічних споруд і підприємств
рибного господарства (м. Київ)

465, 988, 989, 1441, 1442

Михальська Л. Д., наук. співроб., Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

144, 391, 903, 1258, 1386, 1559, 1586,
1596, 1603, 1706, 1736, 1874, 1878,
1914, 1950, 1968, 2722, 2761, 2783,
2846, 3082, 3147, 3505

Мілецький А. М., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3216, 3217, 3262, 3263

Мільштейн А. Я., інженер, УкрНДІдіпросільгосп (м. Київ)

3157–3160

Мінакова Л. І., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2850

Мінц, інженер, Донвуглепроект (м. Донецьк )

1089

Мірошин, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2000, 2001, 2063, 2649

Міщенко В.О., геолог, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1793

Могилат, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

698–700

Могилко, інженер, Укргідровод (м. Харків)

55, 3394

Мозговой П. В., архітектор Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Мокляк В. І., керівник робіт, Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

141–143

Молявко Г. І., старш. наук. співроб., Інт геології АН УРСР

2669–2674

Монастирська, керівник інж. групи, Укрміськбудпроект
(м. Харків)

2154

Моніна О. П., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3214, 3222

Монтлевич В. Є., архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2957, 2960, 2979, 2980, 2994, 3005

Моргачова С., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

421

Моргульов, керівник інж. групи, Теплоелектропроект
(м. Харків)

1063, 1064, 1075–1081

Моргун А. В., старш. інженер, Держгірхімпроект (м. Львів)

1565

Моргуновський, ГІП, Харківпроект (м. Харків)

2617

Мосенжик Н. С., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Москальцев Ю., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3264, 3265

Мотора, керівник інж. групи, Гідропроект (м. Харків )

569, 570, 931

Мошенський О. Я., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Муромкіна,, інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

902

Мутило, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

701

Мухін, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2965, 2966, 2972, 2981, 3022, 3043

Мякінькова А. Н., ГІП, Укрдіпропрод (м. Харків)

1097

Навроцький, ГАП, Міськбудпроект (м. Харків)

1244–1251

Назаренко Д. П., геолог

2216, 2217, 2220

Назаров В. О., гідролог, др техн. наук

291

Назімко, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1932

Найнштейн С. Я., наук. співроб., канд. мед. наук, УНДІ
комунальної гігієни (м. Київ)

2695

Наливкин, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1192, 1202–1208, 2834, 2853

Напара Б. П., інженер, Дніпродіпротранс
(м. Дніпропетровськ)

2727

Наполов, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1201

Наседкін П. С., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2541, 3409, 3445

Настья С. І., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1265

Науменко Г., старш. інженер, Укргіпрогазпалпром (м. Київ)

1866, 3507–3509

Немировський М., голов. архітектор Подільського рну
м. Київ

3192

Нестеренко А. І., ГАП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2499, 2988, 2989

Нестеренко, інженер, Укрдіпромез (м. Дніпропетровськ)

608

Нефедов Г., нач. буд. сектору, Укргіпрогазпалпром (м. Київ)

1866, 3507–3509

Нечитайло М. Г., ГІП, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2204, 2205, 2307, 2320, 2402, 2403,
2487, 2488, 2526–2529, 2531–2536,
2542, 2555, 2556, 2654, 2656

Нікітін А. А., керівник інж. групи, Укрдіпрогазпром
(м. Київ)

265

Ніколаєв М. Г., старш. інженерґрунтознавець,
Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2300, 2319, 2352, 2353

Ніколаєва Л. Н., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

330

Ніколаєнко В. Ф., старш. інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

2135

Ніколаєнко, ГІП, Південдіпроруда (м. Харків)

727, 730–740, 742

Ніколенко, інженер, Гідропроект (м. Харків)

565

Нікулін Ф. В., керівник інж. групи, Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків)

936

Нірінберг П. Р., ГАП, Укрміськбудпроект
(м. Дніпропетровськ)

616, 617

Новгородов А., інженер, Діпросталь (м. Харків)

1106

Новіков, голов. геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3438

Новіков Л. В., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3216, 3217, 3222

Новікова, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1208

Новохатько, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

711, 712

Обаріус В. І., голов. спеціаліст, Теплоелектропроект
(м. Харків)

950

Обозна Р. А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2850

Обухівська З. Т., інженер, Південдіпроцемент (м. Харків)

2731

Обухов Є. В., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

398, 907, 1389

Овсянніков І. Д. , архітектор, Діпромісто (м. Харків)

2550–2553

Овчаренко В. М., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

323, 2715

Овчинніков О. М., геолог, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1584

Овчиннікова Л. К., геолог, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1584

Ожогіна О. М., керівник інж. групи, Укргіпрорічтранс
(м. Київ)

2015, 2016, 3342, 3421, 3422, 3426,
3427, 3431, 3432, 3467

Олейник А., нач. геологорозвідувальної партії,
Теплоелектропроект (м. Харків)

1014–1016

Олейник Ю., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3270, 3271

Олейніков, голов. геолог експедиції, Гідропроект (м.
Харків)

567, 931, 934

Олейніков, ГІП, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2608, 2609

Олизаревич Е.В., інженер, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1803

Олімова, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2968, 2969

Оліферов О. Н., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2723, 2724

Ольбек А., інженер, Діпрорічтранс (м. СанктПетербург)

1212–1214

Омельяненко М. А., старш. геолог, Теплоелектропроект
(м. Харків)

1141–1143, 1148

Онацька, голов. архітектор, Теплоелектропроект (м. Харків)

1066–1068

Оніщенко, інженер, Діпропрод (м. Харків)

1119

Онуфрієнко Л. Г., начальник від. гідрологічних досліджень,
Інт гідрології і гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

141–143

Оренштейн А., інженер, Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ)

431–433, 437, 459, 628, 744, 756, 757,
775, 790, 838, 839

Орєхов В., керівник АПМ, Укрцивільпроектбуд (м. Харків)

1126, 1132

Орлов, архітектор, Діпроцивільпромбуд (м. Київ)

3298, 3299

Орлова Г., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2859

Орловська А. А., голов. спеціаліст, Південдіпронафтопровід
(м. Київ)

272

Орловський, нач. економічної групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

664

Осадча, керівник інж. групи, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2145, 2246, 3471

Осауленко Є., інженер, Діпросільмаш (м. Київ)

1780

Осипович, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

710

Осмер Г. О., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3207, 3229

Остапенко, голов. спеціаліст, Теплоелектропроект (м.
Харків)

997–1000, 1002, 1003, 1141–1143, 1148

Острін, ГІП, Укрдіпропрод (м. Харків)

2580

Островський В. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2794

Островський, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків )

1146

Остропольський Г. І., старш. інженер, Міськбудпроект
(м. Харків)

2991

Охщенко, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1052, 1053

Павленко О. П., керівник АПМ, Харківпроект (м. Харків)

2616–2618

Павленко О., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1270, 2911

Павлов, голов. геолог, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг )

989–997

Павлушков А. П., нач. управління вишукувань,
Гідроенергопроект (м. СанктПетербург)

675–677

Павлюк, голов. інженермаркшейдер, Кривбаспроект (м. Кривий
Ріг)

689–697

Паєв, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Дніпропетровськ)

615

Пайтерова, інженер, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2204, 2205, 2307, 2320, 2402, 2403,
2542

Палант В. М., ГІП, Теплоелектропроект (м. Харків)

418, 579, 598–600

Пальшин А. А., начальник Дніпропетровського порту

601

Панич М. Н., голов. конструктор, Київпроект (м. Київ)

3252, 3257–3261, 3267

Панченко В. Т., нач. топогеодезичної партії,
Теплоелектропроект (м. Харків)

995

Панченко І. П., ГАП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

1480

Паншин А. Я., інженер, Укрдіпром’ясомолпром (м. Харків)

1172

Паншин П., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

92

Паперний, ГІП, Міськбудпроект (м. Харків)

1252, 1253

Пасічник О. А., керівник інж. групи, Укрземпроект
(м. Тернопіль)

1891, 1905, 1907

Паскаль О. П., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

505–507, 647, 902, 1966

Паскевич Ю. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3254–3256

Пастухов, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3236

Певзнер Ш. С., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

80–83

Певна, геолог, Південдіпроруда (м. Харків)

741

Пейхвассер, керівник геологічної групи, Південдіпроруда
(м. Харків)

741

Перетятько А. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

912

Перлов М. М., інженер, Укрдіпром’ясомолпром (м. Харків)

1172

Першай Л. К., аспірант, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1281–1288, 1303, 1304

Першудчев І. Г., скульптор

3216, 3217

Пестряков, інженер, Київпроект (м. Київ)

3248

Петренко В. К., інженер, Укрвуглепроект (м.
Дніпропетровськ)

1026

Петрикін, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1146, 1147

Петров Ф., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2903–2905

Петровська А. І., асистент, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1281-1289, 1303, 1304

Петрушенко П. П., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3194, 3236

Петрушинський, геодезист, Укрдіпрокомунбу д (м. Харків)

2487, 2488, 2654

Петухова, геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

1158

Пецольд, інженер, Укрдіпромез (м. Дніпропетровськ)

608

Печеніков Р. Я., ГІП, Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

247, 1738

Печенов О. М., інженер, Київпроект (м. Київ)

3197, 3200, 3203, 3262, 3263

Пеший, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1837, 1338

Пєчкін Л. Є., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2847, 2933

Пивоваров, керівник інж. групи, Південдіпроруда (м. Харків)

736

Пивонос О., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

3362–3365

Пикун, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2007, 2008, 2020, 2029, 2089, 2117

Пилипенко, інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3182

Піддубна Н. А., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1149

Пілін, ГІП, Облпроект (м. Харків)

2357, 2433, 2474

Пільчук А. М., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

2268, 2491, 2540

Пільчук П. Н., нач. топографічного загону,
Гідроенергопроект (м. Харків)

743, 768, 807, 1309, 1311, 1316, 1321,
1348, 1369, 2866, 2953

Піндуновський Н. Е., старш. інженер, Придніпровський

401–404, 917–920, 1394–1397

Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)
Піняков І. Є., інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2606

Піняков С. Є., інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2606

Пічугіна, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2290, 2994, 3021, 3025, 3028, 3034

Плахтін Д. С., інженер, Дондіпрошахт (м. Донецьк)

1093, 1169

Плащев А. В., старш. інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2206

Поберезька, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1581, 1710, 1718, 1720, 1879, 1881,
1885, 1887, 1888, 1917, 1920, 1922

Побузинна Т. І., інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2361, 2362

Повзнер З. Б., ГІП, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

705–712, 745–747

Погановський Г. І., ґрунтознавець, с. г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

422, 1271, 1272

Погібко Н., ГІП, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2298, 2511–2523,
2543–2545, 2566–2568

Погуляєв В., начальник землевпорядної партії,
Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

3154

Погуляйло А. П., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

413

Подгорська Г., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

630–632, 792–794

Подольський І., керівник АКБ, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3291, 3292

Подорванов Н. С., гідрогеолог, Артемгеологія
(м. Артемівськ)

915, 916

Полікарпов В. Н., асистент, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1281–1288, 1303, 1304

Поліщук П. П., голов. інженер, землевпорядник, Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1924

Поліщук Ф. Є., керівник проекту організації робіт,
Гідроенергопроект (м. Харків)

2274, 2366, 2399, 2462, 2530

Половинкін, геолог

370

Полтавцева В. Н., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2199

Полуектов А. В., керівник будівельної групи,
Діпрогазпалпром (м. Київ)

1755, 1756, 1852, 1853, 3283–3285

Полузька, інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

2038

Польовий, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

1215–1217, 1219

Поляк Т., інженер, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1884

Поляков, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

3355

Полякова А. Д., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

330

Полянина, інженер, Укргідровод (м. Харків )

1329

Поляруш В. А., голов. агроном, Укрземпроект
(м. Хмельницький)

1931, 1937, 1939, 1946, 1949

Померанцев, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

48

Пончик, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2610

Попенко, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3161–3163

Попов В. С., голов. архітектор м. Кременчук

2049

Попов І. С., голов. спеціаліст, Агроліспроект (м. Харків)

2213, 2251–2265, 2284–2295, 2898,
2899, 2901, 2902

Попов, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

2816–2820

Попова А. В., старш. інженер, Теплоелектропроект (м.
Харків)

1055

Попова Є. Н., інженер, Сталіндіпрошахт (м. Донецьк)

1169

Посохов Ю. С., старш. інженер, Промзернопроект (м. Харків)

759, 760

Почепцов, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2154

Почтман С. С., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

400, 909, 1264, 1392, 1572, 1573, 1959–
1962, 2804, 2841, 3148

Прасалов А. С., інженер, Діпроенергопром (м. Харків)

2611, 2612

Прасолов Л. І., ґрунтознавець, географ, акад. АН СРСР

222

Приймак Б. І., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3209, 3210, 3219–3221, 3235

Прилуцький, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2653

Притикіна Л. І., наук. співроб., УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

339

Прицкер Б. О., ГАП, Київоблпроект (м. Київ)

3304, 3307, 3308

Проскурнін А. С., керівник інж. групи, Діпромісто
(м. Харків)

2550–2553

Прохоров В. В., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2402, 2794, 2799

Проценко, голов. інженер проектного відділення,
Енергомережпроект (м. Харків)

1024

Проценко Д. Ф., др. біол. наук проф., директор ботанічного
саду м. Київ

3282

Проць П., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

3319

Пряніков, начальник від., Діпрорічтранс (м. Санкт Петербург)

2

Птичкін Г. С., керівник інж. групи, Укргі прорічтранс
(м. Київ)

3383

Пугачова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2715

Пуліс Л. А., нач. топографічної партії, Кривбаспроект
(м. Кривий Ріг)

747

Пустовіт Н. А., інженер, Укрземпроект (м. Хмельницький)

1949

Пуфаль Ю. Н., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

413

Пухальський, архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3455, 3483

Пухова Л. Ф., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2705, 2706, 2710, 2711

Пушкаренко, архітектор, Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ)

1027, 1029

П’яткина, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2607

Пятуніна Н. Д., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

101, 323, 360, 398, 907, 1389, 1471

Радзиєвська Н. Н., наук. співроб., Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

144, 391, 903, 1258, 1559, 1586, 1596,
1603, 1706, 1736, 1874, 1878, 1914,
1950, 1968, 2722, 2761, 2783, 2846,
3082, 3147, 3705

Радивиловський, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1581, 1710, 1718, 1720, 1879, 1881,
1885, 1887, 1889, 1917, 1920, 1922

Разумовська, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2887, 2888

Рак, геодезист, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2300, 2316–2318, 2351

Рапопорт, інженерекономіст, Міськбудпроект (м. Харків)

3000, 3014, 3015

Рапапорт І. Й., архітектор, Союзморпроект (м. Одеса)

1192

Рева С. Л., інженер, Укрземпроект (м. Хмельницький)

1934

Рейзман Ю. С., архітектор, Укрцивільбуд (м. Харків)

1134, 1135

Рейсберг, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2526–2529, 2531–2536, 2555, 2556

Ременников А. Р., архітектор, Укрмістобудпроект (м. Харків)

2347, 2348

Ремізов І. М., геолог

2216, 2217, 2220

Реп’ях В. І., інженер, Київпроект (м. Київ)

3193

Решетняк Н. М., інженер, Агроліспроект (м. Харків)

2213, 2251–2264, 2284–2295

Решетов В. М., архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2732–2734, 2736

Рєва А. М., інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

2776

Рєвіна В. П., інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 2132, 2143, 2144,
3112–3118, 3122, 3125–3128, 3131,
3133–3136, 3139, 3144

Рєзник В. Є., керівник інж. групи, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2361, 2362

Рєзніков, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

2607

Рибалко, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

1525, 2448

Рибников, ГІП, УкрНДІпроект (м. Київ)

1837–1848, 1861

Рижова, інженер, Укрдіпропром (м. Харків)

2138

Риндик С. В., інженер, Діпрогазпалпром (м. Київ)

1755, 1756, 1852, 1853, 3283

Ровба В. І., керівник інж. групи, НІОХІМ (м. Харків)

2739–2741

Родіонова, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1839, 1840

Рождова О. С., керівник інж. групи, Гідрохімічний інт
(м. Новочеркаськ)

107

Розовський Л. Б., проф. Одеського державного університету

3067

Рокитська, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2971, 3013, 3015

Ромась, інженер, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2204, 2205, 2308, 2320, 2402, 2403,
2542

Роне А. П., інженер, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3154

Росіна Н. І., ГІП, Південдіпронафтопровід (м. Київ)

272

Рубанова Л. Д., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2914

Рубінштейн С. Г., асистент, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

427–430, 498–501, 2854, 2855, 2863–
2865, 2876–2879, 2884,2885, 2908,
2923–2926

Руденко А. Г., ГІП, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1734, 3123, 3130

Руднєва Н. В., інженер, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2651

Руліна І. П., архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2732–2734, 2736

Румянцева О. С., власниця домоволодіння у м. Харків

2639

Румянцев О. Н., голов. спеціаліст, Укрдіпрорічтранс
(м. Київ)

3498

Русаков інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

400, 409, 1264, 1392, 1572, 1573, 2804,
2841, 3948

Русакова В. В., інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

414, 415

Русинов П. І., архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2963, 2964, 2984

Рухлядєв Б. М., старш. архітектор, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2897

Рябих О. Ф. , інженер, УкрНДІгаз (м. Київ)

2239

Рябоконь, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

3129

Саваренський Ф. П., гідролог

379

Савинська, інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2459, 2460

Савицька, інженер, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2716

Савицький, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

2816

Савченко М., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3244, 3245

Савченко О. С., архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

2955, 2956, 2958, 2959, 2973–2978,
2982, 2991, 2995, 2996, 3003–3012,
3014, 3017, 3023, 3026, 3027, 3029,
3030, 3032, 3033, 3035, 3036, 3038,
3039, 3041, 3042, 3044, 3047, 3048

Савченко Я. С., керівник інж. групи, Діпростанок
(м. Харків)

611, 613

Савченко, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1843, 1844, 1846

СагСадурський Е. Є., ГІП, Діпролістранс (м. Санкт Петербург)

162–166

Салаі М. А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1266–1269

Сало, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1845

Самарін Є. М., гідрогеолог, ВНДІ мінеральної сировини
(м. НароФомінськ)

2226–2229

Самбур Г. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

222

Самуйлик Г. С., інженер, Південдіпроруда (м. Харків)

728

Самусенко, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

289, 1372, 1461, 1462, 1464, 1467,
1470, 1505–1507, 1510, 1522, 1551,
1556

Санду Г., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

422

Сантуржан, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2892, 2893

Сапунов С. Г., інженер, Сталіндіпрошахт (м. Донецьк)

1168

Саратов І. Ю., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2298, 2511–2521,
2567, 2568

Сафронов Н. Д., старш. інженер, Укрдіпрохарчопром
(м. Харків)

2136, 2142, 2158

Свашенко Б. Л., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2147–2152, 2155, 2156

Сващенко Л. С., начальник від. гідротехнічних споруд,
Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

564, 2110, 2476, 2795, 2799, 3155,
3309, 3322, 3324

Свечинський І. О., ГІП, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3497

Свиридович, інженер, Діпропрод (м. Харків)

1119

Свядчинюк, інженер, Чорноморпроект (м. Одеса)

2836, 2837

Севастюк, геодезист, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2487, 2488, 2654

Селицька, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

706–709

Сем’ян А., гідролог, Теплоелектропроект (м. Харків)

938

Семак, голов. інженер АКБ, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3289, 3290

Семененко М. П., геолог, др геол.мінер. наук, дійсний член
АН УРСР

3083

Семенов А. Д., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

1871, 1872

Семенов В. Т., начальник Головного архітектурно проектного
управління м. Харків

2500

Семенов, керівник інж. групи, УкрНДІпроект (м. Київ)

1847, 1848, 1861

Семенова, старш. геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

3340, 3357, 3366, 3367, 3397, 3399,
3403, 3435, 3447, 3458, 3481, 3491,
3492

СеменоваЗабродіна, ґрунтознавець, канд. с. г наук,
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ)

618

Семенюк Л. Л., керівник архітектурної майстерні,
Київоблпроект (м. Київ)

3305, 3307, 3308

Семикіна, архітектор Гідроенергопроект (м. Харків)

3406

Семич Р., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2027, 2028

Сендорович І. Б., начальник сектору інж. геології,
Гідроенергопроект (м. Харків)

84–89

Сенкевич В. К., ГІП, Гідроелектропроект (м. Харків)

659, 3087, 3089

Сенько, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1943

Сепко, архітектор, Харківпроект (м. Харків)

2625

Сердюков В. І., начальник сектору інж. геодезії,
Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

559, 560, 562, 563, 743, 3155, 3156,
3170, 3173, 3174, 3179, 3302, 3309,
3310, 3312, 3317, 3318, 3320–3326,
3402, 3413, 3425, 3461, 3484

Середин І. В., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

97, 104–106, 346, 355–357, 1377–1380,
1391, 1398–1400, 1428, 1432, 1437,
1438, 1443, 1457, 1458, 1463, 1471,
1474, 1493, 1457, 1458, 1511, 1570,
1571, 2163, 2726, 2803, 3393

Серіков, інженер, Діпромез (м. Москва, РФ)

607

Сєнчук А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2915

Сєрий В. Б., інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 3112–3118, 3122,
3125–3128, 3131, 3133–3136, 3139,
3144

Сидоренко К. З., інженер, Південдіпроцемент (м. Харків)

2731

Симановський, ГАП, Діпроенергопром (м. Харків)

2613

Сиркін М. Є., голов. спеціаліст, Енергомережпроект
(м. Харків)

1020, 1021

Сиркін М. М., архітектор, Союздорпроект (м. Київ)

3281, 3282

Сисоєва А. Н., старш. інженер, Діпрорічтранс (м. СанктПетербург)

2, 2767

Ситнік, архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3412

Сичевський А. В., керівник АПМ, Діпросільбуд (м. Київ)

630–632, 792–794, 808–810

Сігінчук В. Ф., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

1315, 2932, 2948, 3051

Сіміс К.М., керівник інж. групи, Союзшахтоосушення
(м. Москва, РФ)

1803

Сімонов А. Ф., інженер, Південдіпроруда (м. Харків)

728

Сіренко Т., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1299

Сірєнєва А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3228

Сіятовський В. М., керівник інж. групи, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

936

Скворцов, керівник інж. групи, Гідроенергопроект (м.
Харків)

660–663

Скибицький Н., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3239–3243

Скидан, нач. геологічного від., Кривбаспроект (м. Кривий
Ріг)

689–701

Скібін, інженер, Укрвуглепроект (м. Дніпропетровськ)

1027

Скляренко Л. Н., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп
(м. Харків)

2464, 2465

Скляров В. Г., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

3054

Скриннік, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1085

Скрублевський Н. Є. старш. інженер, Придніпровський
Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)

401–404, 917–920, 1394–1397

Славинський, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

2057

Сластін В. Я., начальник від. генпланів і трансп.,
Південдіпроцемент (м. Харків)

2731

Словінський А.Н., інженер, Західшахтопроект (м. Київ)

1602

Слуцький Г. М., керівник АПМ, Київпроект (м. Київ)

3193, 3209, 3210, 3224, 3235, 3254–
3256

Смірнов, ГАП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

1481, 1482, 2498

Смірнов Н. А., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2714

Смірнов О. М., ГІП, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3183–3190

Смірнова Л. І., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1414–1424, 1435, 1444, 1460, 1469,
1473, 1514, 2126, 2127, 2167, 2792

Соболєв С. С., геолог

2687–2689

Соболєв В. Г., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

961, 962

Соболєв Д. М., геолог

914

Соболєва Є. Я., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

330

Созанський В. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3194, 3199, 3211–3213, 3218–3221,
3226, 3227, 3230

Сокирна С. О., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

222

Соколов Д. В., інженер, Укргідровод (м. Харків)

1256

Соколов М., керівник інж. групи, Укрдіпрогазпалпром
(м. Київ)

1866, 3507–3509

Соколов О.С., геолог, Союзгеохімрозвідка (м. Роздол)

1794

Соколовська, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3224

Соколовський, голов. спеціаліст, Укрдіпрохарчопром
(м. Харків)

1540–1542

Соколовський І. Л., канд. геол.мінерал. наук, геолог,
Укрдіпрогазпром (м. Київ)

260, 261, 264

Соловей Н. В., інженер, ЗПБ поштова скринька №91
(м. Харків)

2265

Соломатіна, геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

1158–1160

Соломко А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3225, 3236, 3239, 3240, 3244, 3245

Соломойченко Н. К., нач. землевпорядкувальної партії,
Облсільгосппроект (м. Дніпропетровськ)

434–436

Соломонов К. І., архітектор, Укрпайбуд (м. Харків)

2600

Солоухов П. І., керівник експедиції інженер, Агроліспроект
(м. Харків)

3390

Спектор, ГІП, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1943

Спиридович, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

3355

Співаков К. М., ГІП, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

737, 824, 2300, 2319, 2352, 2353

Співаков С. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

659–670, 830, 831, 993, 994, 996, 1003,
1085, 1140

Співаковський, ГІП, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2501

Спірідонов Ю. В., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я.
Жука (м. Харків)

323, 2794

Срібна В., інженер, Київпроект (м. Київ)

3253

Старжинський С. П., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1297, 1298

Старикова, ГАП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3289, 3290

Стариковський Н.М., начальник від. технічних вишукувань,
Діпросільмаш (м. Київ)

1782

Стасенков, інженер, Діпромез (м. Харків)

607

Стахов Ю. І., старш. інженер, Південдіпронафтопровід
(м. Київ)

273

Стеблененко, зам. нач. від. організації будівництва,
Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

704

Степаненко, інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2140

Степаненко, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1903

Степанець В. Я., нач. від. водопостачання і каналізації,
Придніпровський Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)

401–404, 917–920, 1394–1397

Степкін, інженер, Союзморпроект (м. Одеса)

1199, 1200

Степченко, ГІП, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2554

Стерлін Б. П. , інженер, УкрНДІгаз (м. Київ)

2235, 2236, 2238

Стефанович В. С., начальник від. інженерних споруд,
Промтранспроект (м. Харків)

2629

Стеценко, інженер, Діпропрод (м. Харків)

2390

Стецюра, інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

1955, 2130

Стройновський, агрономґрунтознавець, Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ)

867

Стряхнін В. С., інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2967

Ступіна Н. В., старш. інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

101

Суворов В. Л., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3252, 3257–3261

Суковая В. А., старш. технік, Теплоелектропроект
(м. Харків)

993–996, 1140

Сурков, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

3406, 3411, 3412, 3455, 3480, 3483

Сухно І. Г., геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

2216, 2217, 2220

Таран, ГІП, Укрхарчопроект (м. Харків)

2064, 2137

Таранов А. І., начальник від., Укрдіпрогазпром (м. Київ)

265, 1739, 1757, 1758, 1865

Тарасенко, ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

2023

Тараткевич, старш. інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1052, 1053, 1055

Татьянко К. І., інженер, Укрдіпрошахт (м. Київ)

1871, 1872

Тацій О. О., ГАП, Діпроцивільпромбуд (м. Київ)

3296, 3297

ТерАрутюнянц Г. Й., ГІП, Діпромісто (м. Київ)

2735

Терентьєв В. Г., начальник транспортноекономічного від.,
Південдіпронафтопровід (м. Київ)

273–277

Терещенко К. П., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

1687, 1694

Терзян О. К., архітектор, Донвуглепроект (м. Донецьк)

1091, 1092

Тимофєєв, інженер, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2839

Тимошпольска, інженергеолог, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

689–697

Тимченко Л. А., архітектор, Діпросільбуд (м. Київ)

2935, 2950

Тиріна А. І., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2440, 2441, 2443

Титаренко, інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

2039, 2040, 2042

Титенич В. Б., інженер, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1005

Титова, інженер, Гідропроект (м. Харків)

568

Тиханова О. П., старш. інженер, Енергомережпроект
(м. Харків)

1067

Тихенко А., агрономекономіст, Діпросільбуд (м. Київ)

630–632, 792–794, 808–810

Тихонова О. М., власниця домоволодіння у м. Харків

2641

Тітов, керівник сектору озеленення, Київпроект (м. Київ)

3278

Ткаленко К., старш. інженер, Теплоелектропроект

951

Ткалич, інженер, Південзахлісопроект (м. Київ)

1326

Ткач Є. М., ГІП, Укрземпроект (м. Тернопіль)

1891, 1905, 1907

Ткаченко А., інженер, Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ)

502–504, 511, 626, 627

Ткаченко О. О., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2500

Ткаченко Н. В., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2868

Ткачук В., геолог, Укргідровод (м. Харків)

2677

Ткачук В. М., інженер, Дніпродіпротранс
(м. Дніпропетровськ)

2727

Ткачук Л. Г., геолог, др геол.мінер. наук, дійсний член
АН УРСР

2676–2678, 3083

Толкачов Н. А., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

392, 2714

Толочний, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1847, 1848, 1861

Томас, інженер, Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

1752, 1851

Тонконог В. Ф., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

948, 967, 978, 1045–1048, 1069–1071

Топоровський В. І., ГІП, Міськбудпроект (м. Харків)

2494, 2965–2967, 2972, 2981, 2983,
2990, 2991, 2994, 2997, 3002

Топуз Г. В., архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2819, 2820

Торжевський В., начальник сектору газових промислів,
Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

1739, 1757, 1758, 1850, 1851, 1865

Торовік Г. Д., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2881

Торох М. Ф., районний архітектор Ізяславського рну
Хмельницької обл.

1924

Точений Т. М., голов. державний сан. інспектор м. Жданів

961–963

Трачевський М. Г., ГІП, Південдіпронафтопровід (м. Київ)

272

Третяк, інженер, Дніпродіпротранс (м. Дніпропетровськ)

2758

Тримполець Д., керівник інж. групи, Водоканалпроект
(м. Харків)

2566

Трифонов, інженер, Промтранспроект (м. Харків)

2628

Троніна Ж. Л., архітектор, Укрдіпропрод (м. Харків)

1097

Трошин, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1880, 1882, 1886, 1888, 1890, 1918,
1923, 1927, 1928, 1943, 3086, 3104,
3106, 3110

Туз, Т. Г., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

3359, 3361, 3411, 3480

Туманов Г., ГІП, Державний інт з проектування підприємств
штучного волокна (м. Київ)

3501

Туровський А. Н., інженер, Укрдіпром’ясомолпром (м. Харків)

1172

Турчіна, геодезист, Держгірхімпроект (м. Львів)

1830

Тутученко, архітектор, Діпроцивільбуд (м. Київ )

3514

Узунов І. А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2851, 2852

Урбатіс, інженер, Гідрорибпроект (м. Київ)

7

Урецький, ГІП, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3182,3191

Урусов Г. О, архітектор, Діпромісто (м. Київ)

2732–2734, 2736

Урусова, Л.інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

968

Усань Б. Л., архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2156

Устинова, інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

569, 1959–1962

Ухов Г. П., ГІП, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2132, 2143, 2144

Фаворов, інженер, Діпропрод (м. Харків)

2390

Файнгольд, ГІП, ПромтрансНДІпроект (м. Харків)

2632

Фарбштейн, старш. інженергеолог, Укрдіпрокомунбуд
(м. Харків)

2487, 2488, 2654

Фатєєв В. П., керівник інж. групи, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

2132, 2143, 2144

Феденко А. М., інженер, Діпромісто (м. Харків)

2550–2553

Федоров, начальник від. портів, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3191

Феєрмарк, геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

960

Фейгін, ГІП, Теплоелектропроект (м. Харків)

1049–1051

Фель, начальник вишукувальної партії,
Головнафтогазопроводбуд (м. Київ)

1740

Фельдштейн, архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2819,2820

Філенко Л. І., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3275–3278

Філімоненко І., ГІП, Укр. державний інт з проектування
машин, гідротехнічних споруд і підприємств рибного
господарства (м. Київ)

465, 988, 989, 1441, 1442

Філіпов Д. С., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

2910, 2932, 2936, 2940, 2943, 2950,
3059, 3152

Фіолетова З. О., інженерхімік, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2300, 2319, 2352, 2353

Фрігман Є., інженер, Укрпайбуд (м. Харків)

2159, 2160

Фрідлін С. Д., керівник АПМ, Діпроцивільбуд (м. Київ)

3513, 3514

Фролов П. І., архітектор, Укрпайбуд (. Дніпропетровськ)

1108

Хавкін, інженер, Діпроенергопром (м. Харків)

2611, 2612

Хайт Г. Я., голов. спеціаліст, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2192, 3102

Халфін, інженер, Союзморпроект (м. Одеса)

1208

Ханін Е. М., ГІП, ПромтрансНДІпроект (м. Харків)

2630, 2631

Хацинський В.Н., наук. співроб., ДІГХС (м. Москва, РФ)

1827

Хвощинський, керівник проекту, Гідроенергопроект
(м. Харків)

11–47, 309, 310, 2161, 2162

Хейнсон М. Р., ГІП, Гідроенергопроект (м. Харків)

346, 2704–2707

Хлаповський Г., ГІП, ДІПРОШВ (м. Київ)

1864

Хлєбнікова З. Г., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3209, 3210, 3228, 3253–3256

Хлистов, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2903–2906

Хмельницький Д., ГІП, ПромбудНДІпроект (м. Львів)

1849

Хмельницький Ю., ГІП, Південдіпроруда (м. Харків)

729

Ходикіна, архітектор, Союзморпроект (м. Одеса).

1206

Холопов С. В., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1492, 2306

Хоменко, інженер, Укрдіпроважмаш (м. Харків)

1481, 1482, 2608, 2609

Хоменко, керівник від. міських комплексів, КиївЗНДІЕП
(м. Київ)

4329

Хондусенко, нач. партії сектору розвідувань,

1017

Теплоелектропроект (м. Харків)
Хорольський Є., технік, Укргідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

3154

Хорохорін В. О., гідрогеолог, ВНДІ мінеральної сировини
(м. НароФомінськ)

2226–2229

Хорунжий Г. Ф., інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2140

Христич В. І., ГІП, Київдіпротранс (м. Київ)

3333, 3334

Хубєнов Г., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

490, 491

Цанк В.Д., керівник інж. групи, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

355–357, 1526

Цапко В. В. , канд. мед. наук, УНДІ комунальної гігієни
(м. Київ)

158, 2690

Цапкова Є. Ф., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1300

Цвилий, інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1731

Цвік В. І., топограф, Гідроенергопроект (м. Харків)

488, 489, 625, 841

Цвікер Є. Н., нач. бюро інж. геології, Гідроенергопроект
(м. Харьків)

675–677

Цейтлін А. С., керівник лабораторії, Водоканалпроект
(м. Харків)

3319

Цетнаровський І. Л., керівник інж. групи, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

104, 390, 1398–1400, 1432, 1437, 1438,
1443, 1458, 1471, 1483, 1537

Цимберг І. Є., начальник від. портів, Укргіпрорічтранс
(м. Київ)

3182, 3188–3190

Цимиданов, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

1251

Цишевський, начальник експедиції, Держгірхімпроект
(м. Москва, РФ)

1835

Цумфт Х. А., архітектор, Укрмістобудпроект (м. Харків)

2347, 2348

Цюрупа П.В., керівник інж. групи, Союзгеохімрозвідка
(м. Роздол)

1791–1795, 1826, 1832, 1833

Чаплай, інженер, Теплоелектропроект (м. Харків)

1146, 1147

Чеботарьов Ю. Н., ГІП, Укрдіпропрод (м. Харків)

2135

Чепков Н. Д., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

360, 1387, 1388, 1390, 1414–1424,
1435, 1444, 1460, 1469, 1473, 1483,
1514, 1955, 2122–2124, 2130, 2168,
2719, 2720, 2738, 2795, 2799, 3506

Чепурний, інженер, Укрдіпромез (м. Дніпропетровськ)

608

Чепурнов Н. голов. архітектор м. Єнакієве

1117

Черевашко Т. І, ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

1271, 2172, 2916

Чередниченко Г., архітекторозеленувач, Київпроект (м. Київ)

3217

Чередниченко К. А., начальник вишукувальної партії ПКТІ РНГ
Львівського економічного адміністративного рну (м. Львів)

1781

Черепанова Д. І., архітектор, Гідроенергопроект (м. Харків)

3371–3373

Черкасов В., інженер, ДПІ Водоканалпроект (м. Харків)

1531

Черкасов Е. Ю., ГАП, Харківпроект (м. Харків)

2616–2618

Черкес Д. С., голов. інженер, Бюро Каналізації м. Харків

2634, 2636, 2638, 2642, 2643, 2646

Черненко, інженер, Держгірхімпроект (м. Москва, РФ)

1835

Черничко, інженер, Гідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

3507

Чернишева А. П., геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1152–1154

Чернова В. В., інженер, Донвуглепроект (м. Дон ецьк)

1087

Чернявський М. М., ГІП, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

366–369, 505–507, 524, 534, 679–681,
683, 800, 814, 819

Черняк, геодезист, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2299, 2316–2318, 2351

Чесняк Г. Я., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2900

Чечельницький, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1734, 3123, 3130

Чечник З. С., ГАП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

1595

Чикалов І. Н., інженер, Сталіндіпрошахт (м. Донецьк)

1163, 1164

Чирвинська М. В., інженер, Укргеофізрозвідування (м.
Харків)

932, 2219

Чирвинський П. Н., геолог

371

Чмелев Ю. О., ГІП, Водоканалпроект (м. Харків)

3168

Чмихов Ф. С., архітектор, Укрцивільбуд (м. Харків)

1114

Чмутина Н. Б., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3204–3206, 3429, 3502

Чубукін, ГІП, Гідропроект (м. Харків )

568

Чудновська С. М., інженер, Київпроект (м. Київ)

3193

Чуйко П. Ф., начальник від. водосховищ, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

910, 911, 1155, 1377, 1380, 1387, 1388,
1390, 1457, 1493, 1508, 1511, 1512,
1955, 2192, 3102

Чулошников В. І., геолог, Гідроенергопроект (м. Харків)

1695

Чурбанова, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

564, 1398–1400, 1428, 1438

Шабінський І. В., начальник топографічного загону,
Гідроенергопроект (м. Харків)

2848, 2941

Шайкіс О. Ю., архітектор, Чорноморпроект (м. Одеса)

2821–2824

Шалигін, архітектор, Міськбудпроект (м. Харків)

1247, 1249

Шалімов П., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3215

Шано, нач. партії, Південдіпроруда (м. Харків)

736

Шапіро, ГІП, Укрхарчпромпроект (м. Харків)

2577–2579, 2613

Шапкіна інженер, Союзшахтоосушення (м. Москва, РФ)

1796–1798

Шаповал Б. А., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3237

Шаповал Л. П., провідний інженер, ВНДПІТРАНСГАЗ (м. Київ)

1732, 1904, 1932, 1933, 1935, 1936,
1944–1946, 1948, 3112–3118, 3122,
3125–3128, 3131, 3133–3136, 3139,
3144

Шарапов В. М., керівник АПМ, Київпроект (м. Київ)

3270, 3271

Шаровольський Н., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3244, 3245

Шаруда Л., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1376

Шатковський А., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

633, 678

Шахраєвський Г., ГІП, Державний інт з проектування
підприємств штучного волокна (м. Київ)

3181

Шацилло Е. Н., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

554–558, 1295

Шварц, інженер, УкрНДІпроект (м. Київ)

1841, 1842

Шварцбурд, ГІП, Укргідрорибпроект (м. Київ)

2717

Шевська, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2250, 2311, 2395, 2420, 2439, 2472

Шевцов М. І., начальник проектновишукувальної експедиції,
Гідроенергопроект (м. Харків)

1925, 1926

Шевцова С. М., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

2794

Шевченко В. Г., геолог, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

1472, 1997–1982, 2800–2802

Шевченко М., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2859

Шевченко С., інженер, Водоканалпроект (м. Харків)

2190, 2191, 2266, 2299, 2511–2521

Шевяков І., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2916

Шедко І. Ф., інженерземлевпорядник, Облсільгосппроект
(м. Дніпропетровськ)

434–436

Шейфер, ГІП, Укрлісбудпроект (м. Київ)

2546–2549

Шелар І. А., ґрунтознавець, с. г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

1265

Шелягін К., інженергеодезист, Київгеозйомка (м. Київ)

3196

Шендерович М. Н., старш. інженер, Придніпровський
Промбудпроект (м. Дніпропетровськ)

401–404, 917–920, 1394–1397

Шенец Г. І., керівник інж. групи, Гідроенергопроект
(м. Харків)

2713

Шерешевський А. І., наук. співроб.,Інт гідрології і
гідротехніки АН УРСР (м. Київ)

144, 391, 903, 1258, 1386, 1559, 1586,
1596, 1603, 1706, 1736, 1874, 1878,
1914, 1950, 1968, 2722, 2761, 2783,
2846, 3082, 3147, 3505

Шестаков, ГІП, Водоканалпроект (м. Київ)

281

Шестиперов А. А., ГІП, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

1520, 1540–1543, 2136, 2142, 2158

Шефтер, ГІП, Проектномонтажний трест №5 (м. Харків)

2437

Шиндер С., голов. геолог, Водоканалпроект (м. Харків)

2523, 2545

Шипов, голов. геолог експедиції, Гідропроект ім. С. Я. Жука
(м. Харків)

2561, 2562

Ширяєв, інженер, Укрдіпрокомунбуд (м. Харків)

2656

Шкарцуба, архітектор, Діпроцивільпромбуд (м. Київ)

3301

Шкловський, інженер, Міськбудпроект (м. Харків)

2997, 3002

Шорохов Г. П., архітектор, Інт архітектури споруд Академії
архітектури УСРС

3046

Шпак, ГІП, Теплоелектропроект (м. Харків)

1082

Шпаковська, ГІП, Теплоелектропроект (м. Київ)

3295

Шпара І. П., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3252

Шпара П. Ю., голов. архітектор м. Харків

2504, 2505

Шпільт С. Б., архітектор, Київпроект (м. Київ)

3249–3251

Шредер Ю. В., керівник групи, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2856, 2907

Штейнберг, інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

729, 737–740, 742, 1956–1958, 1963–
1965, 2141, 2157

Штейнгарт, інженер, Південдіпроруда (м. Харків)

735

Штерн Л. Є., ґрунтознавець доцент, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

2908

Штолько В. Г., архітектор, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3502

Штурман, інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3191

Шубін, ГІП, Діпростанок (м. Харків)

611, 613

Шумовський В. Л., інженер, Укргіпрорічтранс (м. Київ)

3183–3190

Шумська С., старш. інженер, ПромбудНДІпроект (м. Львів)

1849

Шуст С., інженер, Укрпайбуд (м. Харків)

2159, 2160

Щеголева, ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2880

Щетинин С., інженер, Укрпайбуд (м. Харків)

2159, 2160

Юдельсон А. А., голов. інженер, Артемгеологія
(м. Артемівськ)

915, 916

Юдін, начальник геодезичної партії, Гідропроект
ім. С. Я. Жука (м. Харків)

2558–2560

Юдін, начальник дорожньовишукувального від., Облпроект
(м. Харків)

2357, 2333, 2474

Юничман Є. Г., інженер, ПКТІ РНГ Львівського економічного
адміністративного рну (м. Львів)

1781

Юр’єв, архітектор, Київпроект (м. Київ)

3215

Юрін А., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва

419

(м. Харків)
Юрча В., ґрунтознавець, с.г. інт ім. В. В. Докучаєва
(м. Харків)

2870

Юрченко, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

1119, 3355

Юрченко Т., інженер, Гідроенергопроект (м. Харків)

1373

Юхилевич А. М., архітектор, Укрвуглепроект
(м. Дніпропетровськ)

1027, 1029

Юшкевич, інженер, ВНІПІтрансгаз (м. Київ)

1734, 3123, 3130

Яїцька Л. В., архітектор, УкрНДІдіпросільгосп (м. Харків)

2464, 2465

Яїцький О. Л., керівник АПМ, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2155

Якимова Н. Ф., інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг)

705

Яковенко О. Г., архітектор, Укр міськбудпроект (м. Харків)

2449

Яковлев, інженер, Кривбаспроект (м. Кривий Ріг )

698–700

Якубович, архітектор, Укрміськбудпроект (м. Харків)

2154

Ямпольський, інженер, Укрдіпрохарчопром (м. Харків)

2140

Ямпольський, інженер, Укрдіпрогазпалпром (м. Київ)

1752

Яновицький В., архітектор, Укрцивільбуд (м. Харків)

1018

Янчев, керівник інж. групи, Теплоелектропроект (м. Харків)

997–1000

Яровенко А. Ф., ґрунтознавець, с.г. інт
ім. В. В. Докучаєва (м. Харків)

490, 2916

Яровенко І. В., начальник експедиції, ВНІПІтрансгаз
(м. Київ)

3084, 3085, 3103, 3105, 3107, 3108,
3109

Ярошевський, інженер, Укрдіпропрод (м. Харків)

2057

Яхненко С. Є., ГАП, КиївЗНДІЕП (м. Київ)

3291, 3292

Яценко І., ГІП, Укргідропроект ім. С. Я. Жука (м. Харків)

3305

О Б’ Є КТ Н И Й П О КАЖ Ч И К
Автодороги
Бар – Копайгород

1587

Гусятин – Суходол

1898

Запоріжжя – Олександрія

826

Іза – Нове Селище

1639

Київ – Чернігів

3165

Кривий Ріг – Верхньодніпровськ

825

Кривий Ріг – Казанка – Новий Буг

720

Нікополь – Олександрія

828

Петрівське –Верхня Писарівка

2357

Печеніги – Старий Салтів – Вовчанськ

2433, 2434

під’їзна до компресорної ст. Бар Вінницької обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

1587

під’їзна до компресорної ст. Богородчани магістрального
газопроводу Оренбург – Захід

1712

під’їзна до компресорної ст. Гайсин Вінницької обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

1588

під’їзна до компресорної ст. Гусятин Тернопільської обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

1898

під’їзна до компресорної ст. Кременчук Полтавської обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

2053

під’їзна до компресорної ст. Машівка
Полтавської обл.магістрального газопроводу Оренбург – Захід

1993

під’їзна до компресорної ст. Софіївка Черкаськ ого рну
Черкаської обл. магістрального газопроводу Уренгой – Помари
– Ужгород

3471

під’їзна до компресорної ст. Тальне Черкаської обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

3479

під’їзна до компресорної ст. Хуст Закарпатської обл.
магістрального газопроводу Оренбург – Захід

1639

під’їзна до майданчику обслуговування магістрального
нафтопроводу Мозир – Броди – Ужгород у с. Новини
Млинівського рну Рівненської обл.

1877

під’їзна до Придніпровської ДРЕС

580

під’їзна до пункту зливання нафти у с. Козьова Сколівського
рну Львівської обл. магістрального нафтопроводу Мозир –
Броди – Ужгород

1776

під’їзна до ТереблеРіцької ГЕС

1612

під’їзна до Шебелинського газового промислу

2241, 2243, 2657

Стрий – Жидачів

1741

Стрий – Мединичи

1742

Харків – Київ

2521

Черкаси – Кременчук

3336, 3337

Шебелинка – Київ

2242

Аварійноремонтні пункти газопроводів
Дашава – Київ у м. Бердичів Житомирської обл.

3111

Дашава – Київ у м. Тернопіль

1911

Адміністративні будівлі
Київ
адміністративножитловий будинок по вул. Червоноармійська
№6 (тепер вул. Велика Васильківська №6) у м. Київ

2334

Будинок реєстрації шлюбу і новонароджених у м. Київ

3272–3274

Міністерство культури УРСР (тепер адміністративна будівля
Державного комітету України з питань телебачення і
радіомовлення) у м. Київ

3211

Міністерство лісового господарства (тепер адміністративна
будівля Міністерства палива та енергетики України) у
м. Київ

3324

Міністерство промисловості будівельних матеріалів (тепер
адміністративна будівля Міністерства аграрної політики
України) у м. Київ

3208

тресту Головцукор (тепер адміністративна будівля Державного
департаменту продовольства України) у м. Київ

3235

Укоопспілки (тепер Центральна спілка споживчих товариств
України) у м. Київ

3203

Укрнафтозбут (тепер будинок Ліги нафтопромисловців України)
у м. Київ

3232, 3233

Українського республіканського відділення Всесоюзної
торгової палати (тепер Торговопромислова палата України) у
м. Київ

3289

Харків
Діловий клуб по вул. К. Лібкнехта №29 (тепер вул. Сумська)
у м. Харків

2646

контора “Грінберг і Глікен” по вул. Сумська №29 у м. Харків

2644

Аеровокзали
Бориспіль

3161–3163

Аеродроми
у м. Артемівськ Донецької обл.

1019

АТЕЦ
Харківська

2215–2234, 2279–2273,
2280–2281, 2325–2344,
2481, 2482

Бази
конденсату Шебелинського газового промислу

2242

Укроптм’ясорибторгу у м. Одеса

2839

Басейни
відкритий з медичнобіологічним центром у м. Харків

2624

закритий плавальний “Спартак” у м. Харків

2621

Біологічноочисні споруди
Макіївська фільтрувальна станція

1152, 1153, 1156,
1157, 1161

Харківська головна біологічноочисна станція

2542

Будинки житлові
Броди
персоналу перекачувальної станції магістрального
нафтопроводу Мозир – Броди Ужгород у м. Броди
Львівської обл.

1751

Київ
Бессарабська пл. №5 у м. Київ

3224

Хрещатик вул. №19–21 у м. Київ

3212, 3215, 3218

Хрещатик вул. №23 у м. Київ

3196, 3199, 3212

Хрещатик вул. №25 у м. Київ

3194, 3195, 3197,
3199,3226

Хрещатик вул. №27 у м. Київ

3198, 3199

Шевченка бульв. №2 у м. Київ

3301

Луганськ
“Цегельник” у м. Луганськ

1499

Харків
Єндовицької М. С. у м. Харків

2642

Лезель Н. Ф. у м. Харків

2634

“Радянський книгар” у м. Харків

2595

Ряснянського у м. Харків

2643

співробітників ХТГЗ ім. С. М. Кірова у м. Харків

2493–2496

Театральний пров. №8–10 у м. Харків

2647

Будинки культури, палаци культури
будинок молоді ім. Молодої Гвардії у м. Краснодон
Краснодонського рну Луганської обл.

1481, 1482

будинок Спілки радянських архітекторів (тепер будинок
Національної спілки архітекторів України) у м. Київ

3236

клуб “Харчосмак” у м. Харків

2597

палац культури Промислової кооперації (тепер Міжнародний
центр культури і мистецтв федерації профспілок України) у
м. Київ

3202, 3203

палац піонерів і школярів у Печерському рні м. Київ

3262, 3263

Водні станції
у м. Нова Каховка Херсонської обл. на ові Козацький

2982, 2983

Водні шляхи
Березинська водна система

92

ДніпровськоВісленський

92

ДніпровськоВолзький

92

ДніпровськоНеманський

92

Дніпро – Дон

315

Дніпро – Криворіжжя

280, 281, 894

Дніпро – Південний Буг

3068

ДонецькоДніпровський

92

Кривий Ріг – Маріуполь

2714

Херсон – Ленінград

72

ЧорноморськоБалтійський

92, 212–215, 341–344,
2713

Водогони
Кочеток – Харків

2487, 2488, 2654

Рогань – Кочеток

2307

СіверськоДонецький

2193,
2312,
2354,
2364,
2392,
2418,
2429,
2438,
2456,
2478,
2648,

Старий Салтів – В’ялівське вдсх.

2296

2194,
2322,
2356,
2367,
2393,
2419,
2431,
2445,
2466,
2480,
2655,

2246,
2350,
2359,
2387,
2398,
2427–
2436,
2454,
2470,
2483,
2661

Газопроводи
газопровідвідвід газоконденсатного родовища Степове

2400

Дашава – Київ

247–249, 267–269,
1577Ю 1738–1745,
1752–1756, 1759–1767,
1850–1860, 1867–1870,
1892–1894, 1899,
1900, 1902, 1906,
1911, 1941, 1942,
3079–3080, 3111,
3171, 3172, 3283–
3285, 3287

Дашава – Київ – Брянськ – Москва

259–266, 1739, 1757,
1758, 1865, 1866,
3078, 3286, 3507–3509

Дашава – Мінськ – Ленінград

254, 1576

Краснодарський край – Ростов – Луганськ – Серпухів

1502, 1503, 1515,
1516

Опари – Кохавине

1743, 1744

Оренбург – Захід

1517, 1518, 1587–
1592, 1613–1619,
1621–1626, 1636–1639,
1701–1704, 1711,
1712, 1721, 1722,
1896–1898, 1993,
2051–2053, 2069,
2070, 2345–2348,

3478, 3479
Торжок – Долина

1582, 1731, 1903,
1932, 1946, 3123,
3124, 3129

Уренгой – Помари – Ужгород

270, 271, 1578, 1620,
1650–1652, 1659,
1663, 1665, 1666,
1698, 1700, 1705,
1707, 1713–1716,
1723, 1724, 1985,
2018, 2019, 2078,
2100, 2132, 2133,
2143–2146, 2275,
2276, 2361–2263,
3321, 3469, 3471

Ямал – Захід

1579–1582, 1708–1710,
1717–1720, 1731,
1732, 1734, 1735,
1878–1891, 1895,
1903–1905, 1907,
1915–1924, 1927–1937,
1939,1940, 1943–1946,
1948, 1949, 3084–
3086, 3103–3110,
3112–3118, 3122–3136,
3139, 3144

Газорозподільні станції
газопроводу Дашава – Київ у м. Київ

3288

газопроводу Ямал – Захід у м. Коростень Житомирської обл.

3123, 3124

газопроводу Ямал – Захід у с. Кур’янка Хмельницької обл.

1943

газопроводу Ямал – Захід у с. Лука Калуського рну ІваноФранківської обл.

1734, 1735

газопроводу Ямал – Захід у м. Новоград-Волинський
Житомирської обл.

3130, 3131

Газофракційні установки
Шебелинського газового промислу поблизу смт Андріївка
Балаклійського рну Харківської обл.

2310

Дніпрогес ім. Леніна на р. Дніпро

3, 1307, 1331, 1332

Дніпродзержинська на р. Дніпро

3, 530, 531, 553

Дубосарська на р. Дністер

1574

Жванчикська на р. Дністер

1574

Житомирська на р. Тетерів

3076, 3077, 3083,
3087–3102, 3119–3121,
3137, 3138, 3140–3143

Каменьківська на р. Дністер

1574

Канівська на р. Дніпро

3067,
3156,
3174,
3310,
3402,
3438,

ГЕС

3154, 3155,
3170, 3173,
3302, 3309,
3317–3326,
3413, 3425,
3461, 3484

Каховська на р. Дніпро

1, 2, 373, 419–437,
457–462, 488–504,
511, 618, 625–632,
635, 636, 743, 744,
755–757, 761–773,
775, 776, 790–794,
807–811, 834–836,
838–841, 867, 868,
1265–1288, 1294–1304,
1309–1322, 1325–1327,
1346–1356, 1359–1362,
1364, 1365, 1367–
1370, 2265–2674,
2767, 2840, 2847–
2944, 2947–2953,
3049–3055, 3057–3059,
3063

Кременчуцька на р. Дніпро

3–9, 376, 1987, 1996–
2001, 2003–2008,
2010–2016, 2020–2034,
2036, 2044, 2046,
2054–2056, 2059–2068,
2071–2077, 2079–2097,
2101–2117, 2119,
2120, 3064–3066,
3315, 3316, 3336,
3337, 3339–3343,
3352, 3353, 3356–
3368, 3370–3373,
3382–3384, 3386–3390,
3395–3401, 3403–3412,
3414–3423, 3426–3428,
3430–3437, 3439–3460,
3463, 3464, 3467,
3468, 3472–3477,
3480–3483, 3485–3499,
3503

Любецька на р. Дніпро

3

МогильовПодільська на р. Дністер

1574, 1925–1926

Олександрівська (Вознесенська) на р. Південний Буг

2763, 2764, 2775–2779

Первомайська на р. Південний Буг

2765, 2774

ТереблеРіцька на р. Теребля та р. Ріка

1557, 1605–1612,
1627–1635, 1649–1649,
1660–1662, 1677–1697,
1699

Унізька на р. Дністер

1574

Ямпільська на р. Дністер

1574

Готелі
“Інтурист” (тепер готель “Дніпро”) у м. Київ

3205, 3206

“Москва” (тепер готель “Україна”) у м. Київ

3219–3222

“Прем’єрпалас” у м. Київ

3301

у м. Канів Черкаської обл.

3429

у м. Костянтинівка Донецької обл.

1334, 1335

у м. Черкаси Черкаської обл.

3502

Греблі
Амвросіївського вдсх на р. Севастьянка

943–945

Васюківського вдсх на балці Васюкова

1506

Волнухінського вдсх на р. Луганчик

1462, 1463

Гончарівська на р. Лопань

2516

Горіховського вдсх на б. Горіхова

1519

Грабівського вдсх на р. Міус

954, 1040

Гуківського вдсх на р. Медвежа

1505

Дубівського вдсх на р. Должик

1464

Жихорська на р. Уди

2516, 2520

Журавльовська на р. Харків

2518, 2522

Ісакіївського вдсх на р. Біла

1507

Калинівського вдсх на р. Лугань

1467, 1469

Кам’янського вдсх на р. Велика Кам’янка

1470, 1471

Красновського вдсх на р. Нагольна

1465

Крепінського вдсх на р. Крепінька

1455

Кресівського вдсх у м. Кривий Ріг

654, 683, 684

Лутугинського вдсх на р. Суха Ольхова

1552

Макортівська на р. Саксагань

486, 675–676

Мечетьєвского вдсх на балці Мечетна

1461

Новобаварська на р. Уди

2521

Олександрівська на р. Бузулук

94

Основ’янська на р. Лопань

2515, 2516

Павлівська на р. Лопань у м. Харків

2514

Підгороднянського вдсх на р. Солона

804

Рогозянська на р. Уди

2489, 2492

Старокримського вдсх на р. Кальчик

956, 965, 966

Ящиківського вдсх на р. Біла

1556

ДРЕС
Бурштинська

1725–1730

Ворошиловградська

1555

Добротвірська

1667–1774, 1785–1788

Заліщицька

1560

Зміївська

1967, 2035

ІваноФранківська

1560

Криворізька ДРЕС2

624

Курахівська

939, 990–1003, 1140–
1148

Миколаївська

2768–2773

Миронівська

372, 938, 948–951,

967, 968, 1042–1085,
1226
Новодонбаська, див. Миронівська

-

Придніпровська

414–418, 438, 579–
606, 614, 748

Харківська ДРЕС2

2368–2381

Штерівська

1509

Дошкільні виховальні заклади
дитсадок у житловому буд. по вул. Хрещатик №25 у м. Київ

3227

Енергопостачальні мережі
енергопоїзд №116 Б4000 у м. Чернігів

1908–1910

енергопоїзд №149 Б4000 у м. Тернопіль

3512

лінія електропередач Зміївська ДРЕС – Полтава – Кременчук

1967, 2035

Житлові масиви
№1, 2, 3, 9, 10 і 11 у м. Дніпродзержинськ

566–576

Березняки у м. Київ

3249–3251

Відрадний у м. Київ

3239–3243

Лівобережний у м. Київ

3252

Микільська Борщагівка у м. Київ

3244, 3245

Оболонь у м. Київ

3254–3256

Русанівка у м. Київ

3246–3248

Святошино у м. Київ

3253

Теремки2 у м. Київ

3257–3261

Житлові селища персоналу
газового промислу Дашава

1755, 1763

газового промислу Опари

1853

газового промислу Угерсько

1866

газового промислу Шебелинський

2652

Добротвірської ДРЕС

1769, 1788

заводу порошкової металургії у м. Бровари Київської обл.

3164, 3165

компресорної ст. магістрального газопроводу Да шава – Київ у
м. Красилів Хмельницької обл.

1941

компресорної ст. магістрального газопроводу
Захід в смт Борова Харківської обл.

2347

Оренбург

–

Красногвардійської групи рудників у м. Кривий Ріг

648

Маріупольського морського порту

1203, 1204

металургійного заводу ім. С.
м. Запоріжжя (соцмісто)

Орджонікідзе

Запоріжсталь

у

1335, 1340

Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве Донецької обл.

950, 1066–1068

Південного ГЗК тресту Дзержинськруда у м. Кривий Ріг

736

Придніпровської ДРЕС у м. Дніпропетровськ

594

СіверськоДонецького водогону у смт Печеніги
Харківської обл.

2438

ТереблеРіцької ГЕС поблизу с. Нижній Бистрий Хустського
рну Закарпатської обл.

1683

Харківського заводу тепловозного електрообладнання

2611, 2613

Харківської
АТЕЦ
Харківської обл.
шахтного комплексу
Донецької обл.

у
у

с. Бірки
м. Білицьке

Зміївського

рну

2330, 2339–2343

Добропільського

рну

1027, 1029

Заводи
алюмінієвих конструкцій
у м. Бровари Київської обл.

3167, 3168

антибіотиків
у сел. Немішаєве Бородянського рну Київської обл.

3313, 3314

винзаводи
Артемівський у м. Мерефа Харківської обл.

2424, 2425

у м. Котовськ Одеської обл.

2813, 2814

у м. Роздільна рну Одеської обл.

2811

у с. Городнє Болградського рну Одеської обл.

2812

у сел. Вигода Біляївського рну Одеської обл.

2808

у ст. Аліяга Одеської залізниці в Іванівському рні
Одеської обл.

2810

ефірної олії
у м. Бахчисарай АР Крим

2730

у м. Лубни Полтавської обл.

2057, 2058

у м. Прилуки Чернігівської обл.

3510

у с. Розівка Приазовського р-ну Запорізької обл.

1366

залізобетонних виробів
у с. Червоний Оскіл Ізюмського рну Харківської обл.

2654

коксохімічні
ім. С. Орджонікідзе у м. Дніпропетровськ

608

у м. Стаханов Луганської обл.

1548

консервні
у смт Недригайлів Сумської обл.

2137, 2138

у м. Путивль Сумської обл.

2140

крохмалеві
з виробництва крохмалю у м. Буча Київської обл.

3169

маслозаводи
у смт Градизьк Голобинського рну Полтавської обл.

2017

у м. Запоріжжя

1344

у м. Кролевець Сумської обл.

2136

мельзаводи
№9, у м. Луцьк Волинської обл.

1598

магнієві
у м. Запоріжжя (тепер Запорізький титаномагнієвий комбінат)

1333

металургійні
ім. Ворошилова у м. Алчевськ Луганської обл.

1446–1454

ім. Дзержинського у м. Дніпропетровськ

608

ім. Орджонікідзе “Запоріжсталь” у м. Запоріжжя

1334–1343

“Метал” у м. Кролевець Сумської обл.

2136

“Метал” у м. Львів

1781

порошкової металургії у м. Бровари Київської обл.

3164–3166

трубопрокатний ім. В. І. Леніна у м. Дніпропетровськ

607

у м. Донецьк

1106, 1107

феросплавів у м. Запоріжжя

1345

машинобудівні
механічний у м. Дніпровськ

1327

мотовелосипедів у м. Львів

1780, 1782–1784

середніх гідравлічних і важких механічних пресів у
м. Дніпропетровськ

611–613

“Серп і молот” у м. Харків

2509

судноремонтний і суднобудівний у м. Маріуполь

1209–1221

тепловозного електрообладнання у м. Харків

2611, 2612

ХТЗ у м. Харків

2630

молокозаводи
у м. Зміїв Харківської обл.

2383, 2384

у м. Балаклія Харківської обл.

2314, 2315

у смт Старий Салтів Вовчанського рну Харківської обл.

2477

у м. Кобеляки Полтавської обл.

2037

м’ясопереробні
у м. Макіївка Донецької обл.

1171–1173

пивзаводи
у м. Охтирка Сумської обл.

2139

пляшковий
у м. Костянтинівка

1130

синтетичного волокна
у м. Сокаль Львівської обл.

1864

у м. Черкаси Черкаської обл.

3501

у м. Чернігів Чернігівської обл.

3512

сирзаводи
у м. Гуляйполе Запорізької обл.

1323? 1324

у сщі Васильківка Дніпропетровської обл.

529

у смт Котельва Котелевського рну Полтавської обл.

2045

у смт Шишаки Полтавської обл.

2118

спиртові
№1 у м. Харків

2605

у с. Мироцьке КиєвоСвятошинського рну Київської обл.

3311

склозаводи
№2 у м. Львів

1779

содові
“Донсода” у м. Лисичанськ Луганської обл.

1483–1490

Кримський содовий у м. Красноперекопськ АР Крим

2728, 2729, 2740–2753

солодові
у м. Луганськ

1098

харчових концентратів
у м. Дніпропетровськ

577

у м. Харцизьк

1255

у с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського рну Київської обл.

3175–3178

харчових кислот
у м. Гнівань Тиврівського рну Вінницької обл.

1593

у м. Сміла Черкаської обл.

3465, 3466

у м. Харків

2572, 2573

хімічні
у м. Костянтинівка Донецької обл.

1136, 1137

хімічних реактивів у м. Харків

2627

хлібозаводи
№1 у м. Харків

2596

№2 у м. Єнакієве

1117–1119

№7 у м. Харків

2570

№13 у м. Харків

2571

у м. Краснодон Луганської обл.

1479, 1480

у м. Макіївка Донецької обл.,

1170

у м. Свердловськ Луганської обл.

1541–1543

у м. Сніжне Донецької обл.,

1231

у м. Перевальськ Луганської обл.

1520

шахти ім. С. Орджонікідзе у м. Орджонікідзе
Дніпропетровської обл.

795

у м. Ізюм Харківської обл.

2389, 2390

у м. Первомайськ Миколаївської обл.

2780–2782

у м. Ромни Сумської обл.

2142

у м. Суми Сумської обл.

2158

у м. Білопілля Сумської обл.

2135

цегельні
у м. Артемівськ Донецької обл.

1014–1016

цукрові
у м. Гнівань Тиврівського рну Вінницької обл.

1593

Червонозірковий рафінадний у м. Суми

2159, 2160

шкіряні
“Більшовик” у м. Харків

2532

Заклади зв’язку
АТС у м. Харків

2600

Будинок зв’язку (тепер будівля Головпоштампу УДППЗ) у
м. Київ

3209, 3210

Залізничні шляхи
Волноваха – Запоріжжя – Кривий Ріг – Долинська – Помічна –
Котовськ

3333, 3334

Долинська – Помічна

3333–3335, 3338,
3344, 3369

ІнкерманІІ – Камишова бухта

2727, 2737, 2755–2759

Котовськ – Знам’янка

3335

Львів – Стрий

1870

Одеса – Помічна – Хіровка

3344

під’їзний Бурштинської ДРЕС

1726

під’їзний Добротвірської ДРЕС

1770

під’їзний Миронівської ДРЕС

951, 1063

під’їзний Придніпровської ДРЕС

581, 582

під’їзний ХТЗ

2630

під’їзний шахти “Великомостівської”

1872

Шевченко – Одеса

3335

Залізничні станції
5й кілометр Південної залізниці

2299, 2300

Бешкетове Одеської залізниці

3335

Бобринець Одеської залізниці

3338

Броди Львівської залізниці

1749

Бурти Одеської залізниці

3407

Бурштин Львівської залізниці

1726

ВерхньоВідвальна Придніпровської залізниці

707, 708

Висоцьке Одеської залізниці

3335, 3344

Гракове Південної залізниці

2366, 2367

Ерастівка Придніпровської залізниці (див. Железняково)

-

Железняково Придніпровської залізниці

477

Заводська Придніпровської залізниці

1147

Ігрень Придніпровської залізниці

581

Індустріальна Південної залізниці

2630, 2631

ІнкерманІІ Придніпровської залізниці

2755–2759

Камишова бухта Південної залізниці

2757

Ковалівка Одеської залізниці

2809

Коробочкине Південної залізниці

2399

Лозова, Південної залізниці

122

Мечетна Придніпровської залізниці

759, 760

Миронівка Придніпровської залізниці

951

НижньоВідвальна Придніпровської залізниці

707

Олійникове Одеської залізниці

3335

Осикувата Одеської залізниці

3369

П’ятиозерна Придніпровської залізниці

2753

Підзамче Львівської залізниці

1779

Придніпровської ДРЕС Придніпровської залізниці

582

Прикар’єрна Придніпровської залізниці

709

Роти Придніпровської залізниці

1072, 1085

Роя Придніпровської залізниці

1001, 1139, 1145

Рублівка Одеської залізниці

3456

Руднична Придніпровської залізниці

733, 738, 740

СелецьЗавона Ковельської залізниці

1872

Сир’єва Придніпровської залізниці

706

Слатине Південної залізниці

2462

Содова Придніпровської залізниці

2744

Сортувальна Придніпровської залізниці

1146

Табуріще Одеської залізниці

3382

Шебелинка Південної залізниці

2242

Шимановська Придніпровської залізниці

739

Зоопарки
Київський

3266–3269

Харківський

2497–2499

Зрошувальні системи
Благовіщенська

1292

Близнюківська

2244, 2245

Верхньо-Дністровська

2797

ВерхньоТеплівська

1437

Градизька

1990, 1991

Іванівська

1282

Інгулецька

82, 375, 2697, 2701

Кам’янська

1292

Каховська

2709

Краснодонівська

1432

Краснознаменська

2842, 2843

Кременчуцька

1974, 1992

Лисичанська

1443

Нехворощанська

1994

ПівнічноКримська

2702, 2709

Пронозівська

1988, 1989, 1995

Рогачицька

2161

ТроїцькоГраденецька

2805, 2806

Фрунзенська

387, 393

Іподроми
Київський

3262

Канали
Айдарський

102

Бєлгородський

102

ВерхньоДністровський

2797

Дніпро – Азовське море

2705–2707, 2710–2714

Дніпро – Донбас

103–106, 122, 210,
286, 287, 315, 341,
892, 913, 914, 1995,
2176, 2701

Дніпро – Дунай

2713

Дніпро – Інгулець

2700

Дніпро – Кривий Ріг

392, 2713, 2714

Дніпро – Лозова – Червонармійськ – Микитівка

1382, 1383

Запорізький

102

Інгулецький

82, 2697

Каховський

102

Микитівка – Красний Луч

1382–1385

Орельський

102

Оскольський

102

Південноукраїнський

80

ПівнічноКримський

2691

Сіверський Донець – В’ялівське вдсх

2208, 2209, 2404,
2405, 2469

Сіверський Донець – Донбас

210, 749, 911, 930–
937, 1004, 1005,
1030, 1031, 1035–
1037, 1115, 1116,
1149, 1150, 1153,
1154, 1162, 1225,
1227, 1228, 1382–
1384, 1484–1490

Сулинський

102

Кафе, їдальні
на вул. Хрещатик №21–23у м. Київ

3213

їдальня для працівників Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве

1076

Кінотеатри, кіноконцертні зали
“Комсомол” у м. Суми

2155, 2156

“Кривбас” у м. Кривий Ріг

716

“Україна” у м. Київ

3213, 3214

“Україна” у м. Харків

2504, 2505

Ковзанки
закрита демонстраційна (тепер Палац Спорту) у м. Харків

2625, 2626

тренувальна у м. Харків

2626

Колгоспи
“8 Березня”

8812

“12 років Жовтня“

2553, 2659

“ХХ з’їзд КПРС“

2257, 2260

“Авангард”

2117

“Аврора”

461, 618, 771

“Більшовик”

473, 1637, 2464,
2857, 2860, 2863

“Більшовик України”

2027

“Великий Луг”

1352

“Веселий Лан”

485

“Вперед”

2284, 2294, 2311

“Гвардія Леніна”

546

“Героїчна праця”

1891

“Дніпрельстан”

459, 790, 1308

“Дружба”

1623

“Жовтнева перемога”

476

“Жовтнева революція”

2001, 2288, 2290,
2395

“За комунізм”

3134

“Заповіт Ілліча”

1949

“Зелений Яр”

483, 484

“Зоря комунізму”

470, 812, 813, 873,
874, 1269, 1277,
1285, 1370

“Зоря соціалізму”

456

ім. ХVIII з’їзду ВКП(б)

2434

ім. ХVП партз’їзду

3113

ім. Андреєва

2000

ім. Артема

2060

ім. Баркаюка

1637

ім. Богдана Хмельницького

462, 876, 868

ім. Будьонного

460, 636, 1266, 1274,
1282, 1284, 1312,
2566

ім. Ватутіна

3127

ім. Ворошилова

420, 424, 428, 435,
458, 756, 767, 772,
773, 776, 1265, 1273,
1281, 1325, 2106,
2420, 3362

ім. Гагаріна

1883

ім. Горького

1271, 1287, 1622,
1987

ім. Димитрова

1666, 2020, 2103

ім. Енгельса

1625, 1997, 2012

ім. Жданова

421, 425, 429, 436,
757, 1270, 1278,
1286, 2058, 2254,
2263

ім. Ілліча

1314, 2059, 3306

ім. Кагановича

1996, 2026

ім. Калініна

492, 496, 500, 504,
511, 1354, 1626,
2034, 2044, 2087,
2852, 2853, 2855,
2872, 2877, 2914,
2920, 2926

ім. Кірова

490, 494, 498, 502,
624, 1272, 1280,
1288, 1300, 1302,
1304, 1623, 1998,
2003, 2007, 2029,
2852, 2854, 2999

ім. Комінтерну

845, 3133

ім. Котовського

1884

ім. Куйбишева

433, 437, 628, 1905,
2063

ім. Кутузова

2276

ім. Леніна

422, 430, 434, 493,
497, 501, 744, 838,
839, 842, 843, 1638,
1704, 1999, 2004,
2006, 2087, 2113,
2460, 2566, 2870,
2874, 2879, 2911,
2917, 2923, 3112,
3114

ім. Малєнкова

1268, 1276, 1347

ім. Маркса

419, 423, 427, 469,

798, 799, 1659, 1945,
2094, 2109, 3122,
3144
ім. Маяковського

3125

ім. Мічуріна

2251, 2252

ім. Молотова

763, 765, 2033, 2065,
2068, 2355, 2859,
2862, 2865, 2913,
2919, 2925, 3360

ім. Орджонікідзе

1301, 1303, 2080

ім. Петровського

451, 535, 751, 3116

ім. Свердлова

1935, 1936

ім. Сталіна

467, 468, 797, 800,
847, 856, 857, 2036,
2089, 2095, 2256,
2262, 2867, 2871,
2876, 2912, 2918,
2924

ім. Тімірязева

1948

ім. Фрунзе

1944, 2811, 2881,
2883, 2885

ім. Хмельницького

462, 867, 868, 1931

ім. Хрущова

828, 829

ім. Чапаєва

491, 495, 499, 503,
627, 775, 1665, 2029,
2133

ім. Чкалова

1939, 1949, 2365

ім. Шевченка

444, 445, 447, 959,
2286, 2291, 3117,
3126, 3128

ім. Шмідта

848–851

ім. Ярославського

1934

“Іскра”

1626

“Комунар”

431, 432, 471, 472,
474, 1933

“Комунаровець”

1322

“Ленінський Шлях”

1943

“Ленінським шляхом”

1896, 3115

“Маяк“

2289, 2295

“Нове життя”

1622, 1626, 1663

“Новий хлібороб”

852–855

“П’ятирічка”

475

“Пам’ять Леніна”

1379, 3100

“Перебудова”

540–544

“Перемога”

1267, 1275, 1283,
1360, 1625

“Полісся”

1932

“Правда”

547, 573, 3118

“Прогрес”

1625, 2555, 2261,
2472

“Радянська Україна”

1620, 3139

“Радянський шлях”

3101

“Революція”

2869, 2873, 2878

“Світло Жовтня”

532–534

“Соревнователь”

2907

“Соціалістична перебудова”

2022

“Третій вирішальний”

2875

“Труд комунарів”

2859, 2861, 2864

“Україна“

2258, 2264

“Червона Армія”

452

“Червона Зірка”

1698, 2472

“Червона нива”

858–861

“Червона хвиля“

2285, 2293

“Червоний колос”

837

“Червоний партизан”

959, 2880, 2882, 2884

“Червоний прапор”

787, 788, 2046, 2430

“Червонофлотець”

2916, 2922, 2928

“Шлях до комунізму”

1623, 1626, 3135

“Шлях Ілліча”

1319

“Шлях Леніна”

1320

“Шлях соціалізму”

482, 869–872, 875,
876

“Шляхом Жовтня”

1927

Комбінати промислові
деревообробний у м. Дебльцеве

1073

деревообробний у м. Запоріжжя

1326

калійний у м. Калуш ІваноФранківської обл.

1565

калійний у м. Стебник Львівської обл.

1565

кондитерський у м. Горлівка Донецької обл.

1038

масложиркомбінат у м. Слов’янськ Донецької обл.

1229

масложиркомбінат у м. Полтава

2098

масложиркомбінат у м. Чернівці

1952

масложирокомбінат у м. Запоріжжя

1344

масложирокомбінат у м. Кіровоград

3356

миловарний комбінат №1 у м. Харків

2580

молочний комбінат у м. Полтава

2099

м’ясокомбінат у м. Артемівськ Донецької обл.

1013

м’ясокомбінат у м. Вовчанськ Харківської обл.

2360

Південний гірничозбагачувальний у м. Кривий Ріг

727–734

синтетичного волокна у м. Київ

3181

сірчаний у м. Новий Розділ Миколаївський рн
Львівської обл.

1583,
1747,
1797,
1849,

хімікометалургійний у м. Калуш ІваноФранківської обл.

1733

хімічний у м. Рубіжне Луганської обл. (п/я М5400)

1436, 1524–1536

хлібокомбінат у м. Конотоп Сумської обл.

2135

хлібокомбінат у с. Мечетне Дніпропетровської обл.

759, 760

центральний гірничозбагачувальний тресту Кривбасрудбуд у
м. Кривий Ріг

705–707, 710–712

цукровий у м. Куп’янськ Харківської обл.

2415

цукровий у м. Сміла Черкаської обл.

3465, 3466

1584, 1746,
1789, 1790,
1826, 1832–
1861

Компресорні станції газопроводів
у м. Бар Вінницької обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

1589, 1590

у м. Гайсин Вінницької обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

1591, 1592

у м. Ромни Сумської обл. магістрального газопроводу Уренгой
– Помари – Ужгород

2143–2146

у м. Гребінка Полтавської обл. магістрального газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород

2018, 2019

у м. Долина ІваноФранківської обл. магістрального
газопроводу Ямал – Захід

1731, 1732

у м. Красилів Хмельницької обл. магістрального газопроводу
Дашава – Київ

1941

у м. Кременчук Полтавської обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

2051–2053

у м. Овруч Житомирської обл. магістрального газопроводу
Ямал – Захід

3132

у м. Тальне Черкаської обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

3478, 3479

у м. Хуст Закарпатської обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

1701–1704

у с. Голятин Закарпатської обл. магістрального газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород

1952

у с. Софіївка Черкаського рну Черкаської обл.
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород

3469–3471

у смт Білогір’я Хмельницької обл. магістрального
газопроводу Ямал – Захід

1929, 1930

у смт Богородчани ІваноФранківської обл. магістрального
газопроводу Оренбург – Захід

1722, 1724

у смт Борова Харківської обл. магістрального газопроводу

2345, 2346

Оренбург – Захід
у смт Гусятин Тернопільської обл. магістрального
газопроводу Оренбург – Захід

1896–1898

у смт Козова Тернопільської обл. магістрального газопроводу
Ямал – Захід

1903, 1904

у смт Машівка Полтавської обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

2069, 2070

у смт Новодар’ївка Луганської обл. магістрального
газопроводу Краснодарський край–Ростов–Луганськ–Серпухів

1515, 1516

смт Новопсков Луганської обл. магістрального газопроводу
Оренбург – Захід

1517, 1518

у смт Ставище Київської обл. магістрального газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород

3321

Лікарні, лікарняні комплекси
лікарняне містечко персоналу Роздільського сіркового
комбінату у м. Новий Розділ Миколаївського рну
Львівської обл.

1834

лікарняне містечко у м. Нова Каховка Херсонської обл.

2970, 2971

у м. Луганськ

1500

у м. Макіївка Донецької обл.

1174, 1175

у м. Первомайськ Луганської обл.

1519

Харківська окружна

2599

Лісництва
Каховське у Бериславському рні Херсонської обл.

2857

Печенізьке у Чугуївському рні Харківської обл.

2450–2453

Старокраснянське у Кремінському рні Луганської обл.

1436

Меліоративні системи
Айдарська

1416, 1423

Більська

1420

Боровська

1418

Деркульська

1417

Жеребецька

1421

Ірпінська

3153

Камишнянська

1419

Клевенська

2121, 2122

Лозненська

1424

Нагольнянська

1422

Остерська

3506

Переводська

194

Прип’ятська

1597

Стоходська

1876

Тясмінська

3073

Уразівська

1444

Хорольська

1969, 1970

Мости, мостові переходи
Венеціанський у м. Київ

3208

містметро на р. Дніпро у м. Київ

3279, 3280

на бал. Осикувата

825

на р. Демурина

671

на р. Дніпро у м. Дніпропетровськ

609, 610

на р. Інгулець у м. Кривий Ріг

646, 649

на р. Лопань у м. Харків

2629

на р. Польна поблизу с. Верхня Писарівка Вовчанського рну
Харківської обл. на автодорозі Петрівське –Верхня Писарівка

2358

на р. Саксагань у м. Кривий Ріг

376, 377, 646, 649,
660–663

на р. Самара у м. Дніпропетровськ

381

на р. Сіверський Донець
Салтів – Вовчанськ

на

автодорозі

Печеніги

–

Старий

2394

на р. Смотрич у м. Кам’янець-Подільський

1938

на р. Харків у с. Данилівка

2559, 2560

на р. Харків у м. Харків

2628

на р. Харків у с. Циркуни Харківської обл

2651

на р. Хотімля
у
с. Комсомольське
Печенізького
Харківської обл. на автодорозі Печеніги – Вовчанськ

рну

2394

на р. Хотімля у сща Першотравневе Вовчанського рну
Харківської обл. на автодорозі Печеніги – Старий Салтів –
Вовчанськ

2433

трубопровідний магістрального нафтопроводу Мозир – Ужгород
на р. Дністер у сел. Залісці Збаразького рну
Тернопільської обл.

1901

Музеї, виставкові зали
Київський філіал Центрального музею В. І. Леніна (тепер
Національний центр ділового та культурного співробітництва
“Український дім”)

3275–3278

Музей А. С. Макаренка Курязької виправнотрудової колонії у
сщі Подворки Дергачівського рну Харківської обл.

2446–2449

Музейлітотека АН УРСР (тепер Національний
науковоприродничий музей НАН України) у м. Київ

3298–3300

Республіканська педагогічна виставка у м. Київ

3262

Насосні станції каналізаційні
Данилівська у м. Харків

2525

Журавлівська у м. Харків

2533

Залютинська у м. Харків

2526

Моісеївська у м. Харків

2535

Основ’янська у м. Харків

2534, 2536

Филипівська у м. Харків

2527

Навчальні заклади
вищі
Сільськогосподарський інститут у м. Дніпропетровськ

615

Фізичний факультет Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченко у м. Київ

3264–3265

середні
гімназія жіноча Вознесенська у м. Харків

2635, 2636

клубшкола у с. Яришівка Тиврівського Вінницької обл.

1595

технікум гірничий у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

685

технікум готельного господарства у м. Київ

3270, 3271

технікум електромеханічний у м. Харків

2622, 2623

технікум молочної промисловості у м. Харків

2596

центр професійнотехнічного навчання на 3210 учнів
машинобудівних професій ( тепер Mіжрегіональний центр
професійнотехнічної освіти автомобільного транспорту та
будівельної механізації) у м. Київ

3291, 3292

школа початкова у сщі Дружківка Донецької обл.

1114

Школа у м. Донецьк

1090–1091

школа у с. Архангельське Залізнянського рну Артемівської
округи

1025

Наукові заклади
Інженернолабораторний
комплекс
інституту АН УРСР у м. Харків

Радіоастрономічного

2500–2503

Інститут металів у м. Харків

2598

Інститут металофізики АН УРСР (тепер Інститут металофізики
ім. Г. В. Курдюмова НАН України) у м. Київ

3296, 3297

Інститути суспільних наук АН УРСР

3205

лабораторія штучного клімату (фітотрон) у м. Харків

2632, 2633

Лекторій Центральних курсів підвищення кваліфікації
інженернотехнічних робітників Міністерства чорної
металургії УРСР у м. Дніпропетровськ

616, 617

НДІ генетики і селекції АН УРСР у м. Харків

2632, 2633

НДІ добрив у м. Зміїв Харківської обл.

2386

Силікатний інститут у м. Артемівськ

1018

Філіал Всеукраїнського інституту ортопедії і травматології
у м. Слов’янськ Донецької обл

1230

Нафтобази
у м. Балаклія Балаклійського рну Харківської обл.

2314

у м. Броди Львівської обл.

1478–1450

у с. Козьова Сколівського рну Львівської обл.

1775

у с. Семігинів Стрийського рну Львівської обл.
нафтопроводу

1863

у с. Селисько Пустомитівського рну Львівської обл.

1862

Нафтопроводи
“Дружба”

1585

Кременчук – Кіровоград – Черкаси

273, 275

Кременчук – Лубни – Київ

273, 275

Лисичанськ – Нижньодніпровськ

273, 275

Лисичанськ – Трудова – Донецьк – Жданів

273

Мозир – Броди – Ужгород

1585, 1748, 1750,
1751, 1775, 1776,
1862

Надвірна – Сопова

273, 275

Херсон – Севастополь

273

Нафтопродуктопроводи
Бортничи – Бровари

277

Запоріжжя – Херсон

277

Лисичанськ – Ворошиловград

277

Надвірна – Калуш

276

Надвірна – Чернівці – Бєльці

276

Херсон – Одеса – Роздільна

277

Херсон – Севастополь – Керч

276

Пам’ятники
монумент на честь проголошення радянської влади в Україні у
м. Харків

2614–2618

Парки
Аносівський у м. Київ

3216, 3217

Вічної слави воїнам Великої Вітчизняної війни у м. Київ

3216, 3217

ім. Т. Г. Шевченка у м. Дніпропетровськ

617, 618

ім. Т. Г. Шевченка у м. Харків

2504, 2505

культури і відпочинку в с. Кодаки Васильківського рну
Київської обл.

3308

культури і відпочинку у м. Нова Каховка Херсонської обл.

2972–2978

оранжерейнопаркове господарство у м. Нова Каховка
Херсонської обл.

2988, 2989

“Передмістна слобідка” у м. Київ

3208

Піонерський у м. Кривий Ріг

651

“Тіволі” у м. Харків

2597

Підземні переходи
на перехресті вул. Хрещатик і вул. Леніна (тепер
вул. Богдана Хмельницького) у м. Київ

3225

на пл. Калініна (тепер майдан Незалежності) у м. Київ

3238

На пл. Сталіна (тепер пл. Європейська) у м. Київ

3237

Підстанції електричні

Донбаська у м. Артемівськ Донецької обл.

940

місцева Червонозіркового рафінадного заводу в м. Суми

2159, 2160

Підприємства побутового обслуговування
пральня механізована у м. Рикове (тепер м. Єнакієве
Донецької обл.)

1121

станція технічного обслуговування легкових автомобілів у
смт Пісочин Харківського рну Харківської обл.

2444

Пожежні депо
Миронівської ДРЕС у м. Дебальцеве

1075

Поліклініки
у м. Луганськ

1501

у м. Макіївка Донецької обл.

1176, 1177

у м. Рикове (тепер м. Єнакієве) Донецької обл.

1120

у сщі Рутченкове (теперу складі м. Донецьк)

1112

Порти
морські
Маріупольський

1189–1208

Одеський

2816–2838

Рибний у м. Севастополь Севастопольського управління
океанічного риболовства

2727, 2737, 2757

річкові
Київський на р. Дніпро

3182–3187, 3191

Маріупольський (гавань ім. Шмідта) на р. Кальміус

1184

Херсонський на р. Дніпро
Черкаський на Кременчуцькому вдсх

3497–3499

Пристані, річкові вокзали
Велика Андрусівка на Кременчуцькому вдсх

3342, 3343

Градизьк на Кременчуцькому вдсх

2015, 2016

Домантове на Кременчуцькому вдсх

3420

Жовнине на Кременчуцькому вдсх

3421–3423

Іркліїв на Кременчуцькому вдсх

3426–3428

Кедина Гора на Кременчуцькому вдсх

3431, 3432

Сокирна на Кременчуцькому вдсх

3467, 3468

Табурище на Кременчуцькому вдсх

3383, 3384

Птахофабрики
у м. Гадяч Полтавської обл.

2009–2012

у м. Павлоград Дніпропетровської обл.

796

у м. Сватове Луганської обл.

1538

у м. Яготин Яготинського рну Київської обл.

3330, 3331

у с. Руська Лозова Дергачівського рну Харківської обл.

2459, 2460

у смт Мирний АР Крим

2754

у сщі Богданівка Броварського рну Київської обл.

3157–3160

Радгоспи
“Богородчанський”

1716

“Веселі Терни”

446

“Вигоднянський”

2807, 2808

“Зоря комунізму”

470, 812, 813

“Криничанський”

1155, 1158–1160

“Червоний вибійник”

450

“Червоий маяк”

2937

Яготинський

3329

Ресторани
“Метро” (тепер ресторан швидкого харчування “МакДоналдз”) у
м. Київ

3215

“Млин” у м. Київ

3208

Риборозплідні господарства
на вдсх Бурштинської (ЗахідноУкраїнської) ДРЕС на р. Гнила
Липа

1727–1729

на вдсх Ладижинської ДРЕС

1594

на Дніпродзержинському вдсх у с. Успенка Онуфріївського
рну Кіровоградської обл.

3385

на каналі Форнош у с. Ліскове Мукачівського рну
Закарпатської обл.

1667–1669

на Канівському вдсх у с. Кийлів Бориспільського рну
Київської обл.

3303

на Канівському вдсх у с. Циблі ПереяславХмельницького рну
Київської обл.

3327

на Кочетоцькому вдсх поблизу смт Кочеток Чугуївського рну
Харківської обл.

2406, 2407

на Кременчуцькому вдсх у с. Жовнине Чорнобаївського рну
Черкаської обл.

3424

на Кременчуцькому вдсх у сщі Червона Слобода Макарівського
рну Київської обл.

3328

на р. Айдар у Новоайдарському рні Луганської обл.

1441

на р. Бабічка у с. Залуж Мукачівського рну
Закарпатської обл.

1664

на р. Євсуг у Новоайдарському рні Луганської обл.

1442

на р. РоманПотік у с. Горбок Іршавського рну
Закарпатської обл.

1653–1655

на р. Самара у хут. Іванівський Олександрівського рну
Донецької обл.

1122, 1123

на р. Самара у с. Нікольське Волноваського рну
Донецької обл.

1222, 1223

“Павлоград” на р. Вовча у Павлоградському рні
Дніпропетровської обл.

465

Родовища корисних копалин
вугільні
Межирічанське

1871–1873

газоконденсатні
Дашавське

1738–1740, 1752–1764

Опарське

1739, 1740, 1850–1860

Прикарпатське
Степове

2275, 2276, 2361,
2362, 2400

Угерське

1738, 1739, 1741,
1742, 1865–1870

Шебелинське

2657–2660

залізорудні
ім. Дзержинського

675, 679

ім. Кірова

675, 679

ім. Орджонікідзе

686, 689–697

Галахівське

725, 726

ГоришньоПлавневське

2040

марганцеворудні
Богданівське

345, 864–866

Грушівське

345, 877–887

Запорізьке

345, 864–866

Мар’ївське

345

Новопавлівське

345

Новоселівське

345, 783–785

Олександрійське

345

Чкалівське

345

Шевченківське

345, 413, 862–866

сірчані
НовоРоздільське

1583, 1790–1831

Санаторії
дитячий загальнооздоровчий у м. Євпаторія АР Крим

2732–2736

дитячий нічний у м. Кадіївка (тепер м. Стаханов)
Луганської обл.

1550

нічний у м. Костянтинівка Донецької обл.

1133

нічний у м. Сталіне (тепер м. Донецьк)

1113

Стадіони, палаци спорту
ім. Петровського у м. Харків

2626

Палац спорту в м. Київ

3193

Республіканський ім. м. С. Хрущова у м. Київ

3193

у м. Нова Каховка Херсонської обл.

2979

Станції дезинфекції
у м. Сталіне (тепер м. Донецьк)

1109, 1110

Театри, концертні зали
Консерваторія і оперна студія (тепер оперна студія НМАУ
ім. П. І. Чайковського) у м. Київ

3200

літній у м. Нова Каховка Херсонської обл.

3046

Чернігівський драматичний ім. Т. Г. Шевченка

3513, 3514

Київська ТЕЦ5

3294, 3295

Миколаївська у м. Миколаїв

2768–2773

Харківська ТЕЦ6

2349, 2410–2412,
2484–2486, 2581,
2590–2594

Червонозаводська ТЕЦ3 у м. Харків

2581, 2582

ТЕЦ

Торгові підприємства
магазин “Овочіфрукти” у м. Зміїв Харківської обл.

2385

овочевий павільйон у м. Харків

2574–2576

ринок у м. Нова Каховка Херсонської обл.

2984–2987

Суздальській гостинний двір у м. Харків

2603

Червоні ряди у м. Харків

2604

Туристичні бази
у м. Мукачеве Закарпатської обл.

1670–1671

Фабрики
кавових напоїв у м. Львів

1778

кондитерська у м. Донецьк

1098–1103

кондитерська у м. Кіровоград

3354

кондитерська у м. Кременчук Полтавської обл.

2047–2049

кондитерська у м. Луганськ

1498

кондитерська у м. Мукачеве Закарпатської обл.

1672–1674

кондитерська у м. Харків

2577–2579

кондитерська у м. Хмельницький

1947

кондитерська у м. Чернівці

1951

макронна у м. Донецьк

1104

трикотажна у м. Мукачеве Закарпатської обл.

1675, 1676

тютюнова у м. Дніпропетровськ

578

шоколадна у м. Луцьк Волинської обл.

1598

Храми
Воскресенський у м. Суми

2155

Лютеранський у м. Харків

2635

Цирки
у м. Харків

2619

Шахти
“Батьківщина”

713–715

“Білицька” (ім. ХХІ з’їзду КПРС)

1026–1029

“БутовськаГлибока”

1163–1169

“ВалявкоСкіпова”

720, 722

“Великомостівська5”

1871–1873

“ВолинськаКомсомольська”

1233

“Гнилушкінська3”

1233

“Грушівська1”

877–887

Ім. 50річчя Газети “Правда

713–716

Ім. Горького

1087–1092

Ім. ДПУ

723, 724

Ім. Кірова

1151

Ім. Леніна

686, 698, 699, 701,
704

Ім. Орджонікідзе

686, 698–704, 795

“Комінтерн”

673

“Мушкетовська Заперевальна2”

1093

“Південна”

725, 726

“Північна” ім. В. А. Валявка

717–722

“Північнавентиляційна”

686, 698, 699, 701,
703, 704, 715

“Порицька2”

1575, 1599–1602

“Розсипнянська1”

1232, 1233, 1235–1240

“Розсипнянська2”

1232, 1233, 1235–1240

“Терновська1”

1371

“Фланговавентиляційна”

686, 698, 699, 701,
704

“Червона”

686, 698, 699, 701,
704

“ЧеркаськаКомсомольська”

1241–1250, 1253
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СП И СО К СКО Р О Ч Е Н Ь
АН – Академія наук
АПМ – архітектурно-проектна майстерня
бал. – балка
б. м-бу – без масштабу
б. р. – без року
БРСР – Білоруська радянська соціалістична республіка
ВАТ – відкрите акціонерне товариство
ВДПВНДІ – всесоюзний державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут
вдсх – водосховище
від. – відділ
ВПВНДІ – всесоюзний державний проектно-вишукувальний інститут
ГАЕС – гідроакумулююча електростанція
ГАП – головний архітектор пр оекту
ген. схема – генеральна схема
ГЕС – гідроелектростанція
ГЗК – гірничозбагачувальний комбінат
ГІП – головний інженер проекту
ГРП – геолого-розвідувальна партія
ДІГХС –державний інститут гірничо-хімічної сировини
ДПІ – державний проектний інститут
д-р – доктор
ДРЕС – державна районна електриична станція
ЗНДІЕП – зональний науково-дослідний інститут експериментального проектування
канд. наук – канидат наук
КБ – конструкторське бюро
керівник інж. групи – керівник інженерної групи
м. – місто
М ДУ – М осковський державний університет
мол. – молодший
МРСР – М олдавська радянська соціалістична республіка
наб. – набережна
наук. співроб. – науковий співробітник
НДІ – науково-дослідний інститут
НДІЛГА – науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації
обл. – область
оз. – озеро
ПВНДІ – проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут
п-ів – півострів
ПВБ – проектно-вишукувальне бюро
ПКБ – проектно-конструкторське бюро
р. – річка
р-н – район
РРФСР – Російська радянська федеративна соціалістична республіка
РФ – Російська Федерація
с. – село
сан. – санітарний
с.-г – сільсокогосподарський
СРСР – Союз радянських соціалістичних республік
ст. – станція
старш. – старший
с-ще – селище
ТЕД – техніко економічна доповідь
ТЕО – техніко-економічне обгрунтування
ТЕС – теплова електростанція
техн. проект – технічний
УРСР – Українська радянська соціалістична республіка
філ. – філіал (філія)
хут. – хутір
ЦГЗК – центральний гірничозбагачувальний комбінат
ЦОФ – центральная обогатительная фабрика

