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ПЕРЕДМОВА

Питання централізованого зберігання історично значущої науково-технічної
документації (НТД) постало в 1960-х рр. Поштовхом для його розв’язання стала
Постанова Ради Міністрів СРСР від 21 травня 1964 р. № 431, яка зобов’язувала
міністерства і відомства союзного та республіканського підпорядкування здійснити заходи щодо передачі до державних архівних установ НТД, що розроблялася науково-дослідними, проектними та конструкторсько-технологічними організаціями. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1969 р.
№ 688 створено Центральний державний архів науково-технічної документації
Української РСР (ЦДАНТД УРСР).
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 415 та наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 31 липня
1992 р. № 35 назву ЦДАНТД України змінено на Центральний державний науковотехнічний архів України (ЦДНТА України).
Центральний державний науково-технічний архів України зберігає науковотехнічну (проектну, конструкторську, науково-дослідну, технологічну) документацію, що утворилася в результаті діяльності провідних науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій, розташованих на території
України. Більшість із цих проектів відзначено державними, міжнародними преміями, дипломами.
На обліку у ЦДНТА України (станом на 01.01.2009 р.) перебувають документи 237 фондів, 946 комплексів, загальним обсягом 550 927 одиниць зберігання
науково-технічної документації за 1891–2008 рр.
Архівні документи з історії науки і техніки охоплюють усі основні галузі народного господарства: будівництво, енергетику, металургію, вугільну, газову, нафтову, хімічну промисловість, автомобільне, тракторне, сільськогосподарське, важке і середнє машинобудування тощо.
Значну частину матеріалів архіву становить проектна документація до об’єктів
капітального будівництва, паливно-енергетичного комплексу і підприємств важкої індустрії. Особливий інтерес викликають картографічні матеріали про спорудження Дніпрогесу (1927 р.). Подальше освоєння гідроресурсів України відображено у проектах Каховської, Кременчуцької, Канівської гідроелектростанцій та
ін. На зберіганні в архіві є документи «велетнів» теплоенергетики: Запорізької,
Курахівської, Миронівської, Придніпровської, Слов’янської державних районних
електростанцій. Атомна енергетика представлена у фондах архіву частинами проектів Курської, Нововоронезької та Південно-Української атомних електростанцій.
Проблеми використання водних ресурсів України та охорони довкілля висвітлено у розробках інституту «Укрдіпропроект» ім. С. Я. Жука: «Проблема великого
Дніпра» (1927–1971 рр.), водопостачання та каналізація Донбасу, регулювання річок Харкова та ін.
В архіві зберігаються 23 проекти металургійних заводів: «Запоріжсталь»,
«Криворіжсталь», «Азовсталь», першого в Україні спеціалізованого заводу порошкової металургії у м. Бровари, первістка кольорової металургії – Запорізького
титано-магнієвого комбінату.
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Центральний державний науково-технічний архів України
Трубопровідний транспорт представлений в архіві проектами газопроводів:
«Уренгой – Помари – Ужгород», «Оренбург – Західний кордон СРСР», «Середня
Азія – Центр», «Дашава – Київ»; нафтопроводів: «Дружба», «Анжеро-Судженськ –
Красноярськ», «Долина – Дрогобич», «Красноярськ – Іркутськ», «Куйбишев –
Лисичанськ», «Мангишлак – Поволжя – Україна».
Географія промислових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд, проекти яких зберігає ЦДНТА України, не обмежується територією України,
охоплюючи 26 країн, зокрема: Білорусь, Болгарію, Грузію, Єгипет, Індію, Ірак,
Казахстан, Молдову, Російську Федерацію, Угорщину, Узбекистан тощо.
Третина архівних комплексів містить конструкторсько-технологічну документацію: проекти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу
(1931–1957); автомобілів і автобусів Кременчуцького та Львівського автозаводів;
морського та річкового водного транспорту; тракторів Харківського тракторного заводу; шахтного устаткування; сільськогосподарської техніки, дорожніх машин, верстатів та ін.
Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) розкривають проблеми становлення
української коксохімічної галузі у 1930-х рр.; удосконалення і розробки нових технологій виготовлення сплавів, вогнетривів, високочистих речовин, будівельних матеріалів, нового промислового устаткування; налагодження роботи і автоматизації
керування підприємствами.
Дослідження українських учених періоду евакуації (1941–1943 рр.), а також
після повернення на звільнені території, демонструють напрями діяльності наукових установ у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та під час відбудови народного господарства. На сторінках звітів про НДР Інституту чорної металургії, Науково-дослідного гірничорудного інституту, УкрНДІ вогнетривів,
«УкрНДІмету», «УХІНу», «Харківського ПромбудНДІпроекту» містяться відомості про складні умови роботи науковців в евакуації, підвищені обсяги виробничих
програм заводів Сходу СРСР, терміни та перебіг виконання держзамовлень, штати
працівників на підприємствах тощо.
В архіві зберігаються 19 фондів особового походження, зокрема, фонди академіка Санкт-Петербурзької Академії мистецтв, українського радянського архітектора, дійсного члена Академії архітектури СРСР, заслуженого діяча мистецтв УРСР
О. М. Бекетова; народного архітектора України О. І. Заварова; астрометристакартографа, доктора фізико-математичних наук, професора Б. П. ОстащенкаКудрявцева; конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних
об’єктів Я. Л. Кранцфельда; вченого в галузі прокатного виробництва, професора І. С. Тришевського; вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора
Ю. М. Прокудіна тощо.
Комплектування архіву не орієнтоване на прийняття на державне зберігання
управлінської документації, окрім фонду Р-48 «Архів архівів» (планово-звітні документи, протоколи засідань дорадчих органів, науково-методичні розробки працівників ЦДНТА України).
На початку становлення архіву основною обліково-організаційною одиницею
вважався комплекс НТД – сукупність науково-технічних документів (проекту чи
групи проектів), пов’язаних єдністю змісту і таких, що стосуються певного об’єкта
роботи, незалежно від часу та місця розроблення. Згодом – запроваджується загальноархівний принцип класифікації документів, основою якої є архівний фонд.
Зорієнтуватися у тематичному розмаїтті архівного документального масиву допомагає науково-довідковий апарат: 730 описів до фондів; покажчики;
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Передмова
систематичний та об’єктний каталоги; картотеки галузей, комплексів, проектів; реєстр описів фондів; тематичні галузеві та фондові огляди тощо.
Розробляючи методичні засади путівника по фондах ЦНДТА України, авториупорядники мали на меті подати найповніші відомості про історію організаційфондоутворювачів. Для складання історичних довідок до фондів залучалися матеріали із вторинних джерел (довідники, ювілейні видання, неопубліковані матеріали
з історії організацій). Наведена інформація зорієнтовує дослідника-користувача на
цільовий пошук потрібного документа.
Пофондовий рівень описування, якого дотримано в путівнику, визначив принципи його структурної побудови.
Видання складається із двох розділів:
-- Розділ 1. Фонди підприємств, установ та організацій.
-- Розділ 2. Фонди особового походження.
Під час роботи над укладанням путівника вироблено власну тематико-галузеву
класифікаційну схему. За базу для неї послужили «Рубрикатор Международной
системы научной и технической информации» (М., 1984) та рекомендована до застосування «Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України» (Студії з архівної справи та документознавства,
2004, т. 11, С. 77–108). Запропонований розподіл є оптимальним для оперування наявною науково-технічною інформацією.
Схема класифікації матеріалів першого розділу містить такі галузеві номінації:
1) паливно-енергетичний комплекс (вугільна та гірничорудна промисловість; газова та нафтова промисловість; енергетика); 2) металургійний комплекс (чорна металургія; кольорова металургія); 3) машинобудівний комплекс (важке і середнє машинобудування; електротехнічна промисловість; приладобудування та засоби автоматизації; верстатобудування та інструментальна промисловість; транспортне машинобудування; тракторне і сільськогосподарське машинобудування; машинобудування для легкої та харчової промисловості; радіопромисловість, електронна промисловість); 4) хіміко-лісотехнічний комплекс (хімічна та нафтохімічна промисловість; деревообробна та лісохімічна промисловість); 5) транспорт та зв’язок (транспорт; зв’язок, засоби зв’язку); 6) легка промисловість; 7) харчова промисловість;
8) будівельний комплекс (містобудування, житлове і цивільне будівництво; промислове будівництво; промисловість будівельних матеріалів, будівельні конструкції);
9) водне господарство. У межах окремої галузі назви фондів систематизуються за
алфавітом.
Алфавітний порядок розподілу матеріалів застосовано і при формуванні розділу фондів особового походження.
Описова стаття до фонду містить таку інформацію:
-- Довідкові дані: повна назва фонду (для запобігання плутанини і з огляду
на специфіку науково-технічної документації фондам ЦДНТА України
присвоювалася назва організації-фондоутворювача на момент першого надходження документів до архіву; ця назва залишається незмінною
і донині), номер фонду, кількість комплексів, кількість одиниць зберігання, крайні дати документів у фонді (дати іноді не збігаються з датами
існування фондоутворювачів, оскільки останні часто успадковувалидокументи своїх попередників), наявність описів, відомості про мову документів.
-- Коротку історичну довідку про організацію-фондоутворювача, що включає його перейменування та зміну підпорядкованості, напрями діяльності.
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--

Опис документів фонду розкриває найважливіші складники документальних комплексів.
-- Основна частина путівника доповнюється значною кількістю додатків та
покажчиків, які дають можливість репрезентувати всю наявну науковотехнічну документацію архіву. Для щонайширшої її популяризації та забезпечення багатоаспектного пошуку інформації на всіх рівнях передбачені: перелік проектів, об’єднаних у комплекс, колекцію; перелік фондів
ЦДНТА України; перелік комплексів ЦДНТА України; назви організаційфондоутворювачів станом на 01.01.2009 р. (по областях); покажчик номерів комплексів у межах фонду; алфавітний покажчик скорочених назв
організацій-фондоутворювачів тощо.
Путівник підготовлено працівниками ЦДНТА України А. О. Алєксєєнко
(відповідальний виконавець), М. А. Балишевим, Є. В. Семеновим, за участю
О. Є. Дождьової, О. М. Мащенко, Н. В. Миргород, Н. М. Сіренко, Л. А. Ястреб.
Висловлюємо вдячність науковому співробітникові відділу використання інформації документів О. В. Балишевій за наукове редагування видання і працівникам відділу формування НАФ та діловодства О. М. Куценко, А. К. Малишевій,   
В. В. Металліченко за організацію збирання історичних відомостей. Окрему подяку за неупереджену творчу співпрацю висловлюємо першому заступнику голови
Державного комітету архівів України І. Б. Матяш, директору Українського науководослідного інституту з архівної справи та документознавства І. М. Мазі.
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РОЗДІЛ 1

Фонди 
підприємств,
установ 
та організацій

1. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС

1.1. Вугільна та гірничорудна промисловість

Ворошиловградська
філія
Державного
проектноконструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації
вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація» Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Ворошиловград (Луганськ)
Ф. Р-92, 2 комплекси, 298 од. зб., 1960–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Відділ Державного проектно-конструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація»
створено у 1958 р. у м. Луганську. У 1960 р. відділ перейменовано на Луганську
філію Державного проектно-конструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація».
З 1970 р. по 1990 рр., через перейменування м. Луганськ на м. Ворошиловград,
філія мала назву Ворошиловградська філія Державного проектноконструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація». З 1991 р. її перейменовано на
Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості «НДПІвуглеавтоматизація». У 1996 р.
засновано Державне відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості «НДПІвуглеавтоматизація».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації і машинобудуванню
(1958–1963);
-- Держкомітету по паливній промисловості при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався здійсненням науково-дослідних, проектних, конструкторських та експериментальних робіт зі створення автоматизованих систем керування,
апаратури і засобів автоматизації виробничих процесів; розробленням типових проектів і типових комплектів апаратури автоматизації технологічних процесів тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування уніфікованої системи автоматичного дистанційного керування.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення та впровадження систем і засобів автоматизації виробничих процесів вуглезбагачувальних фабрик.
Створення та впровадження систем і засобів автоматизації технологічних процесів вугільних шахт.

Ворошиловградська
філія
Шахтинського
науководослідного і проектно-конструкторського вугільного інституту
ім. О. М. Терпигорєва (філія ШахНДВІ) Міністерства вугільної
промисловості УРСР, м. Ворошиловград (Луганськ)
Ф. Р-173, 2 комплекси, 10 од. зб., 1964–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Луганську філію Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» створено у 1960 р. відповідно до постанови Сталінського раднаргоспу від 30.01.1960 р. № 50.
У 1969 р., через перейменування м. Луганськ на м. Ворошиловград назву філії змінено
на Ворошиловградська філія Донецького Державного проектно-конструкторського та
експериментального інституту комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш».
У 1974 р. Ворошиловградську філію передано Шахтинському науково-дослідному
і проектно-конструкторському вугільному інституту ім. О. М. Терпигорєва
(ШахтНДІВІ) (м. Шахти Ростовської області, РРФСР). У 1990 р. через перейменування м. Ворошиловград на м. Луганськ назву філії змінено на Луганська філія Шахтинського науково-дослідного і проектно-конструкторського вугільного інституту ім. О. М. Терпигорєва. У 1991 р. філію перетворено у Луганський державний проектно-конструкторський інститут стругового виймання вугілля (ЛІСВВ).
У 2001 р. зареєстровано Державний Луганський проектно-конструкторський інститут стругового виймання вугілля. З 2008 р. – Державне підприємство «Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Сталінського раднаргоспу (1960–1961);
-- Донецького раднаргоспу (1961–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по паливній промисловості (березень
1962 – січень 1963);
-- Держкомітету по паливній промисловості при Держплані СРСР (лютий –
травень 1963);
-- Держкомітету важкого, енергетичного та транспортного машинобудування при Держплані СРСР (червень 1963–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1974);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1974–1991);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1991–2001, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2001–2005).
Інститут займався створенням і вдосконаленням стругових установок, комплексів та іншого стругового устаткування для виймання вугілля у різних гірничогеологічних умовах; наданням технічної допомоги при здійсненні, організації досліджень, впровадженні стругової техніки, а також узагальненням досвіду її експлуатації.
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Конструкторська документація
Документи з проектування стругових установок високошвидкохідної УСВ;
швидкохідної УСШ-67.

Всесоюзне науково-виробниче об’єднання з гірничорятувальної
справи «Респіратор» Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Донецьк
Ф. Р-130, 1 комплекс, 15 од. зб., 1969–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Центральну науково-дослідну лабораторію з гірничорятувальної справи створено у 1945 р. у м. Макіївка Донецької області згідно з наказом від 28.05.1945 р.
№ 431. У 1955 р. лабораторію переведено до м. Сталіне. У 1968 р. – наказом
Мінвуглепрому СРСР від 17.12.1968 р. № 431 на її базі створено Всесоюзний
науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи. У 1972 р. – згідно з наказом Мінвуглепрому СРСР від 18.01.1972 р. № 19 інститут увійшов до складу
Всесоюзного науково-виробничого об’єднання «Респіратор». З 1991 р. – Науководослідний інститут гірничорятувальної справи «НДІГС», Науково-виробниче
об’єднання «Респіратор». У 2003 р. згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.04.2003 р. № 209 НВО «Респіратор» реорганізовано у Науководослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1945–1955);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1955–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–1999, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (1999–2005).
Інститут займався розробленням і впровадженням методів та засобів запобігання підземним пожежам і їхнього гасіння, запобігання різноманітним аваріям
і їхньої ліквідації, засобів рятування людей при аваріях у шахтах та на рудниках, індивідуального захисту гірничих робітників і гірничорятувальників від газу, тепла
та пилу.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення та впровадження ефективних методів і засобів запобігання підземним пожежам та їхнього гасіння.
Розроблення та впровадження засобів захисту гірників і гірничорятувальників
від газу, тепла та пилу.
Розроблення та впровадження методів і засобів гірничорятувальних робіт.

Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці
в гірничорудній промисловості «ВНДІБПГ» Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Ф. Р-102, 1 комплекс, 110 од. зб., 1959–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Лабораторію по боротьбі із силікозом при підземній розробці руд при Інституті
гірничої справи ім. М. М. Федорова створено у 1957 р. відповідно до постанови
Президії АН УРСР від 5.06.1957 р. у м. Кривий Ріг. У 1960 р. відповідно до постанови
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Президії АН УРСР від 12.02.1960 р. її реорганізовано у Криворізьку філію Інституту
гірничої справи ім. М. М. Федорова. У 1964 р. філію перетворено на самостійний
Науково-дослідний інститут по вентиляції, пиловловлюванню та очищенню повітря на підприємствах металургійної промисловості (НДІметалургвентиляція).
У 1968 р. наказом Мінчормет СРСР від 03.04.1968 р. № 185 інститут перейменовано на Науково-дослідний інститут по вентиляції та очищенню повітря на гірничорудних підприємствах (НДІрудвентиляція). Згідно з наказом Мінчормет СРСР від
24.12.1971 р. № 927 інститут перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці у гірничорудній промисловості чорної металургії (ВНДІБПГ).
З 1991 р. – Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та
екології в гірничорудній і металургійній промисловості. З 2006 р. – Державне підприємство «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній
і металіргійній промисловості» (ДП «НДІБПГ»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії Наук УРСР (1957–1964);
-- Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1964–1968);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1968–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держмітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням проблем підвищення безпеки праці і зниження виробничого травматизму; запобіганням можливим аваріям, рудничним пожежам,
а також здійсненням гірничо-рятувальних робіт у шахтах; розробленням нових способів і засобів рудникової та промислової вентиляції, боротьбою з пилом, газами та іншими шкідливими речовинами в атмосфері шахт, кар’єрів, фабрик; розробленням нових способів і засобів боротьби з шумом та вібрацією гірничих машин і обладнання.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми: Охорона праці і техніка безпеки у гірничорудній промисловості.

Всесоюзний
науково-дослідний
інститут
організації
і механізації шахтного будівництва «ВНДІОМШБ» Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Харків
Ф. Р-68, 2 комплекси, 130 од. зб., 1955–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-виробничий відділ при Харківському гірничо-індустріальному інституті створено у 1944 р. У 1946 р. на його базі організовано Всесоюзний державний інститут по проектуванню організацій шахтного будівництва. У 1947 р. його
перейменовано на Всесоюзний інститут організації і механізації шахтного будівництва. З 1958 р. – Український науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва «УкрНДІОМШБ». З 1963 р. – Всесоюзний науководослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва «ВНДІОМШБ».
З 1991 р.  – Науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва «НДІОМШБ». З 2000 р. – Державний науково-дослідний інститут організації
і механізації шахтного будівництва «НДІОМШБ».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1944–1946);
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Міністерства будівництва паливних підприємств СРСР (1946–1949);
Міністерства вугільної промисловості СРСР (1949–1955);
Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР
(1956–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1961 );
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по паливній промисловості
(1962–1965);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався проектуванням організації робіт будівництва шахт на базі
нової техніки; здійсненням експериментально-дослідницьких робіт у галузі конструювання нових машин та механізмів; розробленням нових засобів гірничопрохідницьких робіт.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Вишукування нових видів матеріалів і створення капітальних гірничих виробок, що забезпечують їх надійну і необмежену у часі підтримку.
Комплексна механізація виробничих процесів гірничопрохідницьких робіт.
Проходження скіпового та клітьового стволів на сталому обладнанні з одночасним армуванням.
Розроблення механізмів, пристроїв, приладів і металоконструкцій для виготовлення і зведення кріплень забутовних і тампонажних робіт, оснащення проходження і поглиблення стволів.
Розроблення механізмів, технології і засобів для зведення набризкбетонної суміші.
Розроблення технології і методів організації проведення вертикальних, горизонтальних і похилих виробок у звичайний і спеціальний спосіб.
Розроблення технічних завдань на створення гірничопрохідницьких машин та
устаткування для проведення капітальних гірничих виробок.
Технологія проходження стволів шахт та виробок. Кріплення капітальних гірничих виробок.
Удосконалення методів і засобів покращення умов та безпеки праці в шахтному будівництві.

Державний Макіївський ордена Жовтневої революції науководослідний інститут по безпеці робіт у гірничій промисловості
«МакНДІ» Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Макіївка Донецької області
Ф. Р-115, 1 комплекс, 94 од. зб., 1980–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці у гірничій промисловості та гірничорятувальній справі створено у 1927 р. У 1947 р. інститут перейменовано на Державний Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці робіт у гірничій промисловості («МакНДІ»). У 1971 р. наказом Президії Верховної Ради СРСР
від 22.01.1971 р. № 1101-VІІІ інститут нагороджено орденом Жовтневої революції.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату паливної промисловості СРСР (1927–1941);
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1942–1948);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1948–1957, 1965–1991);
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--

Держкомітету по паливній промисловості при Держплані СРСР
(1957–1965);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався розробленням, удосконаленням та впровадженням прогресивних способів і засобів безпечного здійснення гірничих робіт, наукових засад
правил безпеки у вугільних та сланцевих шахтах, вимог та норм безпеки до устаткування, машин, механізмів та інших засобів механізації у вугільних шахтах і на
підприємствах гірничої промисловості. Діяльність інституту спрямована на гарантування безпеки праці шахтарів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Державний науково-дослідний і проектний інститут вугільної
промисловості
«УкрНДІпроект»
Міністерства
вугільної
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-8, 4 комплекси, 6363 од. зб., 1949–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Державну контору з проектування та виготовлення копрів і шахтового обладнання Донбасу «Центральне бюро копрів та шахтного обладнання Донбасу
при тресті «Сталінвуглепроект» створено за наказом Наркомвуглепрому СРСР
від 11.06.1945 р. № 318. У 1948 р. її реорганізовано у Державний союзний
трест «Західшахтопроект» Всесоюзного об’єднання «Союззахідшахтопроект».
У 1951 р. його, у свою чергу, реорганізовано у Державний проектний інститут «Укрдіпрошахт». У 1958 р. – в Український державний науково-дослідний
і проектний інститут вугільної, рудної і газової промисловості «УкрНДІпроект».
У 1963 р. інститут перейменовано на Державний науково-дослідний і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект». У 1978 р. відповідно
до наказу Мінвуглепрому СРСР від 28.06.1978 р. № 206 його перейменовано на
Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут «УкрНДІпроект». З 2006 р. – Державне підприємство «Державний науководослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1945–1948);
-- Міністерства вугільної промисловості Західних районів СРСР (1948–1951);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1951–1958, 1978–1991);
-- Держплану УРСР (1958–1978);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (1999–2005).
Інститут займався науково-дослідними та проектними розробками у галузі розвитку гірничо-транспортної техніки безперервної дії для відкритих гірських робіт.
Проектна документація
Документи з проектування заводу гірничорудного устаткування у м. Лоян
(Китайської Народної Республіки); транспортно-відвального мосту Шевченківського
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кар’єру тресту «Нікопольмарганець» у м. Орджонікідзе Донецької обл.; шахт
тресту «Львіввугілля» у с-щі Соснівка Львівської обл.: № 2 «Порицька», № 5
«Великомостівська».

Донецька
філія
Науково-виробничого
об’єднання
«Автоматгірмаш» Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Донецьк
Ф. Р-61, 10 комплексів, 1710 од. зб., 1960–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Донецький відділ інституту «Діпровуглеавтоматизація» створено у 1956 р.
У 1960 р. відділ реорганізовано у Донецьку філію Державного проектноконструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація». У 1964 р. на його базі створено Донецький
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут з автоматизації гірничих машин «ДонНДІавтоматгірмаш». З 1974 р. – Донецький науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут з автоматизації гірничих машин Наукововиробничого об’єднання «Автоматгірмаш». З 1989 р. – Донецький науководослідний і проектно-конструкторський інститут по автоматизації гірничих машин «Автоматгірмаш». У 1996 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство
«Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1956–1960);
-- Держкомітету по автоматизації і машинобудуванню СРСР (1960–1964);
-- Держкомітету важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
при Держплані СРСР (1964–1974);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1974–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався розробленням і випуском систем та засобів автоматизації
гірничих машин, агрегатів, комплексів тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація шахтних стаціонарних електромеханічних установок.
Дослідження і розробки систем та апаратури автоматизації шахтного обладнання засобами електро- гідро- та пневмоавтоматики, мікроелектроніки та обчислювальної техніки. Засоби радіокерування, телемеханіки, зв’язку та сигналізації на
шахтах.
Роботи з техніко-економічного аналізу, надійності, ефективності, автоматизації.
Конструкторська документація
Документи з проектування автоматизованого комплексу КМ-87А; автоматизованого кріплення М87ДГА з груповим керуванням із лави; апаратури типу
КРОС автоматизованого, секційного зрошення стругової установки УСБ67;
УСТ2А; апаратури типу УМС-2 керування та реверсування приводу струга; приладів автоматизації прохідницьких комбайнів 4ПП-2 та ПК-9рА; приладів зв’язку
«Лава-штрек» типу «Сигма» для шахт, що розробляють великі пласти; системи
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дистанційного та автоматизованого керування типу САУБ для бурильних машин БГА; системи автоматизованого керування типу САУК комбайнами 1ГШ68
та КШ-3М; уніфікованої апаратури радіокерування очисними комбайнами типу
«Икар».

Донецький науково-дослідний вугільний інститут «ДонВУГІ»
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк
Ф. Р-14, 2 комплекси, 5960 од. зб., 1945–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Донецький науково-дослідний вугільний інститут «ДонВУГІ» створено
у 1946 р.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1946–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР з паливної промисловості (1963–1971);
-- Міністерства вугільної промисловості УРСР (1971–1987);
-- Державного виробничого об’єднання «Донецькдержвуглепром» (1987–1988);
-- Головного територіального управління «Донецькдержвуглепром» (1988–1990);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1990–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2001, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2001–2005).
Інститут займався технологією підземної розробки вугільних родовищ; створенням нових методів та принципів видобування вугільних пластів; розробленням
технічних завдань на створення гірничо-шахтного устаткування.
Конструкторська документація
Документи з проектування устаткування для видобування, підіймання та збагачення вугілля [Додаток 4].
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Охорона та закріплення підготовчих виробок.
Питання наукової організації праці, гірничої економіки, планування та економічного стимулювання.
Розроблення технології та створення засобів комплексної механізації очисних
і підготовчих робіт для тонких, положистих, похилих та крутих пластів.
Удосконалення систем розробки схем підготовки і відроблення виїмкових полів, засобів вентиляції та дегазації шахт.
Удосконалення технологічних комплексів поверхонь шахт.
Управління та планування матеріальних ресурсів, стандартизація технології видобутку вугілля та керування якістю вугільної продукції на підприємстві,
об’єднанні, галузі.

Науково-дослідний
гірничорудний
інститут
«НДГРІ»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Ф. Р-135, 1 комплекс, 582 од. зб., 1933–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ) створено у м. Дніпропетровську у 1933 р. відповідно до постанови РНК СРСР від 11.02.1933 р. № 445.
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У 1935 р. інститут переведено у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1941–
1944 рр. інститут перебував в евакуації на Уралі. З 1999 р. – Державний науководослідний гірничорудний інститут. З 2005 р. – Державне підприємство «Науководослідний гірничорудний інститут» (НДГРІ).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1933–1941);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1941–1945);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1947);
-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1948–1953);
-- Міністерства чорної металургії УРСР (1954–1957);
-- Дніпропетровського раднаргоспу (1957–1962);
-- Придніпровського раднаргоспу (1962–1963);
-- Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства чорної металургії УРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут був головною установою з проблем підземного розроблення та координації наукових досліджень. Основну увагу інститут приділяв проблемам розроблення родовищ Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцевого басейнів та інших
родовищ.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Буропідривні роботи.
Геологія і сировинні ресурси.
Дослідження в галузі економіки та керування виробництвом.
Збагачення корисних копалин.
Механізація та автоматизація гірничих робіт.
Проект диспетчеризації і сигналізації шахт.
Техніка безпеки, вентиляція та боротьба із пилом.
Технологія підземної розробки залізорудних родовищ.

Проектно-конструкторський технологічний інститут «ПКТІ»
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк
Ф. Р-131, 8 комплексів, 1151 од. зб., 1968–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-конструкторський технологічний інститут (ПКТІ) створено у 1965 р.
відповідно до постанови Донецького раднаргоспу від 15.03.1965 р. № 57. У 1996 р.
згідно з наказом Мінвуглепрому України від 04.06.1996 р. № 227 інститут перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Донецький проектно-конструкторський
технологічний інститут».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Донецького раднаргоспу (1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
(1965–1973);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1973–1991)
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Мінстерства вугільної промисловості України (1994–1999, з 2005);
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-- Міністерства палива та енергетики України (1999–2005).
Інститут займався створенням прогресивних технологічних процесів, проектуванням та впровадженням засобів комплексної механізації і автоматизації, наданням допомоги машинобудівним заводам у підготовці виробництва нової продукції
впровадження нової техніки, підвищення якості продукції.
Конструкторська документація
Документи з проектування автоматів: нарізування та зачищення провідників;
пакування електродів; машин для миття: для миття дрібних деталей; для миття корпусних деталей гідроапаратури; установок: для дробометального наклепування
ланцюгів (горизонтального типу); для оброблення золотників; для очищення виробів від задирок; складання відрізків скребачкового ланцюга.

Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут
підземного
гідравлічного
видобутку
вугілля
«УкрНДІгідровугілля» Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Ворошиловград
Ф. Р-71, 3 комплекси, 313 од. зб., 1960–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут підземного гідравлічного видобутку вугілля «УкрНДІгідровугілля» створено у 1960 р.
У 1972 р. інститут увійшов до складу створеного Всесоюзного науково-виробничого
об’єднання «Вуглемеханізація». У 1976 р. наказом Мінвуглепрому СРСР від
20.12.1976 р. № 545 ВНВО «Вуглемеханізація» перейменовано на Наукововиробниче об’єднання «Вуглемеханізація». У 1996 р. його перетворено на Вiдкрите
акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
«Вуглемеханiзацiя». У 1997 р. наказом Мiнвуглепрому України вiд 15.05.1997 р.
№196 ВАТ перетворено на Державне вiдкрите акцiонерне товариство «Науководослiдний i проектно-конструкторський iнститут «Вуглемеханiзацiя».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства вугільної промисловості УРСР (1960–1974, 1979–1991);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1974–1979);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався проблемами механізації допоміжних робіт і ручної праці
у шахтах, гідротранспорту вугілля, покращення екології та енергозбереження тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування
Установки для змащування підшипників скатів шахтних вагонеток УС-Т.
Засобів механізації та автоматизації підземного гідравлічного видобутку вугілля [Додаток 4].
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Гідротранспорт та гідропідйом.
Економіка та організація виробництва.
Руйнування вугілля.
Системи розробок, керування покрівлею та здійснення гірничих виробок.
Спалювання водовугільних суспензій та питання обробки пульпи.
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Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут по
транспорту природного газу «ВНІПІтрансгаз» Міністерства
газової промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-84, 21 комплекс, 34867 од. зб., 1934–1997 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Державного інституту по проектуванню підприємств
промислового рідкого палива та газу «Гіпрогазпалпром» (м. Москва, РРФСР)
«Укргіпрогазпалпром» створено у 1944 р. згідно з наказом Держкомітету оборони СРСР від 29.09.1944 р. № 278. У 1951 р. відділення реорганізовано у самостійний Державний союзний проектний інститут по проектуванню газопроводів та підприємств газової промисловості «Укргіпрогаз». У 1963 р. інститут перейменовано
на Державний союзний проектний інститут «ГІПРОГАЗ». З 1971 р. – Всесоюзний
науково-дослідний і проектний інститут з транспорту природного газу
«ВНІПІтрансгаз», того ж року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора. У 1994 р. інститут перетворено в Акціонерне товариство «Інжинірингововиробнича фірма «ВНІПІТРАНСГАЗ-ВТГ». З 1995 р. – Відкрите акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПІтрансгаз».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства нафтової промисловості СРСР (1948–1957);
-- Державного управління газової промисловості при Раді Міністрів СРСР
(1957–1965);
-- Міністерства газової промисловості СРСР (1965–1989);
-- Міністерства нафтової і газової промисловості СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по нафті і газу (1992–1994);
-- Державного газового концерну «Газпром» (1995).
Інститут займався прогнозуванням розвитку трубопровідного транспорту
природного газу на основі новітніх технологій вітчизняної і закордонної науки та
техніки; теоретичними дослідженнями і експериментальними роботами з розробки нових технологічних процесів та техніко-економічних вимог транспортування природного газу магістральними газопроводами; дослідними роботами в обсягах, потрібних для виконання проектно-кошторисної документації до будівництва магістральних газопроводів, відводів від них та інших об’єктів газової промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування газонаповнювальних станцій (типові проекти);
заводу зрідження природного газу в м. Москва; заводів пічної газової сажі: смт
Дашава Львівської обл.; м. Ставрополь (РРФСР); м. Ухта (Комі АРСР); компресорних станцій: Московської дослідної компресорної станції підземного зберігання газу у м. Щолково Московської обл.; компресорної станції № 6 у м. Новгород
(РРФСР); компресорної станції Ухтинського комбінату у м. Ухта (Комі АРСР);
компресорних станцій з газомоторними поршневими компресорами 10 ГК1; магістральних газопроводів: «Дашава – Київ – Брянськ – Москва» з ділянкою «Дашава – Київ»; «Єлець – Кременчук – Кривий Ріг»; «Краснодарський
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край – Ростов-на-Дону – Луганськ – Серпухів»; «Орджонікідзе – Тбілісі»;
«Союз» («Оренбург – Західний кордон СРСР»); «Прогрес» («Ямбург – Західний
кордон СРСР»); «Середня Азія – Центр»; «Серпухів – Ленінград»; «СРСР-НРБ»
(Народна Республіка Болгарія); «Ставрополь – Москва»; «Торжок – Долина»;
«Тула – Шостка – Київ»; «Уренгой – Помари – Ужгород»; Шебелинського газового промислу («Шебелинка – Харків – Курськ– Орел – Брянськ», «Шебелинка –
Дніпропетровськ»); «Ямбург – Тула»; підземних сховищ газу: Досліднопромислового підземного сховища зрідженого газу на Яр-Бишкадацькому родовищі кам’яної солі поблизу м. Стерлітамак (Башкирська АРСР); Калузького водоносного газосховища у м. Калуга (РРФСР); установок: дослідно-промислової
установки з використання перепадів тиску газу на газорозподільчих станціях;
установки з добування одоранту з конденсату Оренбурзького газоконденсатного родовища (РРФСР); катодного захисту газопроводів тресту «Саратовгаз»
у Саратовській обл. (РРФСР).
Схеми газифікації Української СРСР 1961–1980 рр.

Державний інститут по проектуванню нафтопроводів,
нафтопродуктопроводів і нафтобаз Міністерства нафтової
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-111, 5 комплексів, 1341 од. зб., 1957–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Державного союзного тресту по проектуванню магістральних нафтопроводів і нафтобаз «Нафтопровідпроект» (м. Москва,
РРФСР) створено у 1944 р. згідно з наказом Головнафтозбуту при РНК СРСР від
17.02.1944 р. № 127-к. У 1951 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР
від 06.04.1951 р. № 1137 його перейменовано на Київську філію Державного
інституту по проектуванню споруд транспорту і зберігання нафтопродуктів
«Діпротранснафта». У 1958 р. – згідно з наказом Головгазу СРСР від 08.05.1958 р.
його перейменовано на Київську філію Державного інституту по проектуванню магістральних трубопроводів «Діпротрубопровід». У 1965 р. згідно з наказом Головгазу СРСР від 22.03.1965 р. філію перетворено на Спеціалізований інститут по проектуванню об’єктів транспорту і зберігання нафти та нафтопродуктів «Південдіпротрубопровід». У 1972 р. відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 22.09.1972 р. № 691 організовано Державний інститут по проектуванню нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз «Південдіпронафтопровід».
У 1991 р. він змінив назву на Український державний інститут по проектуванню
нафтопроводів, нафтопродуктопроводів та нафтобаз «Укрнафтопровід». Згідно
з наказом Держкомітету України по нафті і газу від 29.07.1994 р. його перейменовано на «Інститут транспорту нафти». З 1995 р. – Відкрите акціонерне товариство
«Інститут транспорту нафти» (ВАТ «ІТН»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Головного управління по транспорту і постачанню нафти та нафтопродуктів при Раді Міністрів СРСР (1944–1948);
-- Міністерства нафтової промисловості СРСР (1948–1957);
-- Головного управління газової промисловості при Раді Міністрів СРСР
(1957–1965);
-- Міністерства газової промисловості СРСР (1965–1972);
-- Міністерства нафтової промисловості СРСР (1973–1991);
-- Української державної компанії «Укрнафтохім» (1991–1994);
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--

Держкомітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України (1994–1995);
-- Міністерства енергетики України (1995–2001);
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2001).
Інститут займався проектуванням та реконструкцією об’єктів транспорту і зберігання нафти та нафтопродуктів.
Проектна документація
Документи з проектування генеральної схеми розвитку мережі нафтопродуктопроводів; дослідно-промислового підземного сховища нафти та на ЯрБишкадацькому родовищі кам’яної солі поблизу м. Стерлітамак (Башкирська
АРСР); магістральних нафтопроводів: «Анжеро-Судженськ – Красноярськ»;
«Долина – Дрогобич»; «Дружба»; «Красноярськ – Іркутськ»; «Куйбишев –
Лисичанськ»; «Мангишлак – Поволжя – Україна»; основних напрямків розвитку
нафтопродуктопровідного транспорту УРСР на 1976–2000 рр.; товарно-сировинної
бази Нижньокамського нафтопереробного заводу (Татарська АРСР).

Державний науково-дослідний і проектний інститут нафтової
промисловості «УкрдіпроНДІнафта» Міністерства нафтової
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-69, 1 комплекс, 65 од. зб., 1970–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Український державний науково-дослідний і проектний інститут нафтовидобувної промисловості «УкрНДІПНВ» створено у 1966 р. У 1974 р. інститут перейменовано на Державний науково-дослідний і проектний інститут нафтової промисловості «УкрдіпроНДІнафта». У 1996 р. інститут реорганізовано
у Відкрите акціонерне товариство «Український нафтогазовий інститут» (ВАТ
«УкрНГІ»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства нафтовидобувної промисловості СРСР (1966–1970);
-- Міністерства нафтової промисловості СРСР (1970–1989);
-- Міністерства нафтової і газової промисловості СРСР (1989–1991);
-- Української нафтової компанії «Укрнафтохім» (1991–1996).
Інститут займався комплексним проектуванням об’єктів, споруд, технологічних
процесів збирання, підготовки та транспортування нафти, попутного та природного
газу; проблемами транспортування нафти магістральними нафтопроводами (лінійна
частина, магістральні насосні станції, інфраструктура систем транспортування); проектуванням, аналізом розробляння родовищ нафти та газу тощо.
Проектна документація
Документи з проектування павільйону «Нафтова промисловість» на ВДНГ
СРСР у м. Москві (РРФСР).

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут «ПівденНДІдіпрогаз» Міністерства газової промисловості
СРСР, м. Донецьк
Ф. Р-12, 10 комплексів, 3070 од. зб., 1946–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Господарсько-разрахункову контору по проектуванню газифікації м. Сталіне
«Проектгаз» створено у 1933 р. У 1934 р. її перейменовано на Обласну контору по
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проектуванню і технічному керуванню будівництвом газифікації промисловості та
міст Донбасу «Донпроектгаз». У 1937 р. – на Державну союзну контору по проектуванню, будівництву та експлуатації далеких газопроводів і установок газової
промисловості Донбасу та Півдня «Донпівденгаз». У 1947 р. контору реорганізовано у Сталінський філі Московського проектного інституту «Діпрогазпалпром».
З 1949 р. – Сталінське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту підземної газифікації вугілля «ВНДІПідземгаз». У 1956 р. відділення перетворено на Проектний інститут «Діпропідземгаз». У 1961 р. його перейменовано на
Державний проектний інститут «Південдіпрогаз». З 1965 р. – Державний науководослідний і проектно-конструкторський інститут «ПівденНДІдіпрогаз». У 1983 р.
інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, назву змінено на
Державний ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний і проектноконструкторський інститут «ПівденНДІдіпрогаз». З 1986 р. – Державний ордена
Трудового Червоного Прапора науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут «ПівденНДІдіпрогаз». У 1994 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство
«Інститут «ЮжНІІгіпрогаз».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міського відділу комунального господарства (1933–1934);
-- Донецького облвиконкому (1934–1937);
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1937–1947);
-- Головгазпрому при Раді Міністрів СРСР (1947–1949);
-- Міністерства нафтової промисловості СРСР (1949–1956);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1956–1961);
-- Міністерства газової промисловості СРСР (1961–1993);
-- Фонду державного майна України (1993–1994).
Інститут займався інженерно-геодезичними та геологічними дослідженнями;
розробленням містобудівної документації, архітектурним проектуванням, проектуванням інженерних мереж та систем; розробленням спеціальних розділів проектів, зокрема таких як охорона довкілля, захист будівельних конструкцій від корозії тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Верхньо-Пишминського мідноелекролітного заводу (сучасна назва – «Уралелектромідь») у м. Верхня Пишма Свердловської обл.
(РРФСР); газогенераторної станції Лисичанського хімкомбінату Луганської обл.;
магістрального газопроводу «Таас-Тумус – Верхній Бестях» (Якутська АРСР).
Конструкторська документація
Документи з проектування дослідно-промислових приладів із пальниками інфрачервоного випромінювання: агрегату похилого електробуріння; дослідних установок з обігріву двигунів автомобілів; дослідних пташників Українського науководослідного інституту птахівництва Української академії аграрних наук у с. Бірки
Харківської обл.; дослідно-промислової установки з розморожування залізної руди;
дослідної установки брудерів у газових пташниках.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Конструювання нового типу кульового газогенератора змішаного типу для роботи на неспікливому паливі.
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Створення нових видів високопродуктивного обладнання та апаратури для
бензинового виробництва.

Український науково-дослідний інститут природних газів
«УкрНДІгаз» Міністерства газової промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-58, 1 комплекс, 116 од. зб., 1959–1991 рр. Описи. Рос. мова.
Українську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту природних газів «ВНДІгаз» створено у 1959 р. У 1965 р. філію реорганізовано в Український
науково-дослідний інститут природних газів «УкрНДІгаз». У 1996 р. – Державне
підприємство «Український науково-дослідний інститут природного газу» (ДП
«УкрНДІгаз»). У 1999 р. інститут змінив назву на Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Дочірня компанія «Укргазвидобування» «Український
науково-дослідний інститут природних газів» (ДК «Укргазвидобування» НАК
«Нафтогаз» «УкрНДІгаз»). У 2004 р. – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України», Дочірнє підприємство «Науканафтогаз» «Український науково-дослідний
інститут природних газів».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Головного управління газової промисловості при Раді Міністрів СРСР
(1959–1963);
-- Держкомітету по газовій промисловості СРСР (1963–1965);
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Державного газового концерну України «Укргазпром» (1991–1996);
-- Акціонерного товариства «Укргазпром» (1996–1999);
-- Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (з 1999).
Інститут займався дослідженнями з геології, буріння свердловин, видобутку,
переробки, транспортування і підземного зберігання газу, охорони довкілля та економіки в газовій галузі тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Аналіз та підготовка ресурсів газу України.
Аналіз та проектування розробки газоконденсатних родовищ України.
Вивчення властивостей природних газів України.
Дослідження ЕОМ для розв’язання завдань газової промисловості. Технологія
буріння глибоких газових свердловин.
Дослідження змін кондиційності природних газів України та Північного
Кавказу у магістральних газопроводах.
Дослідження режимів магістральних газопроводів України.
Дослідження та удосконалення систем дальнього транспорту газу в Україні.
Дослідження технологічних витрат на власні потреби (без паливного газу) та
витрат газу при його транспортуванні магістральними газопроводами.
Ефективність і якість у видобуванні, підготовці та транспорті газу на Україні.
Заходи щодо запобігання ускладненням при бурінні. Засоби розкривання газових пластів.
Контроль газових свердловин у процесі газопроявів.
Магістральний транспорт газу – підвищення продуктивності, надійності роботи та гідравлічної ефективності газопродуктів.
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Методи та засоби запобігання газопроявам та ліквідації аварій при бурінні газових свердловин.
Підвищення надійності кріплення та цементування газових свердловин, розробка засобів їх додаткової герметизації.
Підвищення надійності роботи газоперекачувальних агрегатів.
Розроблення методів, алгоритмів і програм інженерно-технічних розрахунків
у газовій промисловості.
Розроблення рекомендацій щодо оптимальних відборів газу з покладів, контроль
та регулювання розробленням газового родовища.
Розроблення технології буріння свердловин на різні глибини УРСР.
Розроблення технологічних схем підготовки газу. Конструкція високоефективних сепараційних пристроїв. Промислова підготовка природного газу до подальшого транспортування.
Складання рецептур промивальної рідини.
Удосконалення процесу розкривання продуктивних пластів на родовищах
Дніпровсько-Донецької западини.
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Київське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
проектного
інституту
«Атоменергопроект»
Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Київ
Ф. Р-159, 1 комплекс, 14 од. зб., 1952–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Київське проектне бюро Українського відділення Всесоюзного тресту по проектуванню теплових електричних станцій та електро-тепломереж
«Теплоелектропроект» створено у 1933 р. У 1943 р. його реорганізовано в Київську
проектну бригаду Південно-східного відділення Державного всесоюзного тресту по
проектуванню та вишукуванню теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій «Теплоелектропроект». Київське відділення Всесоюзного державного тресту по проектуванню та вишукуваннях теплових електричних станцій, мереж та підстанцій «Теплоелектропроект» створено у 1944 р. У 1951 р. трест перейменовано на
інститут, назву відділення змінено на Київське відділення Всесоюзного державного
проектного інституту «Теплоелектропроект». У 1962 р. інститут нагороджено орденом Леніна, назву змінено на Київське відділення Всесоюзного державного ордена
Леніна проектного інституту «Теплоелектропроект». З 1974 р. – Київське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна та ордена Жовтневої революції науководослідного і проектно-вишукувального інституту по проектуванню атомних електростанцій та великих паливно-енергетичних комплексів «Атомтеплоелектропроект».
У 1986 р. інститут змінив назву на Київське відділення Всесоюзного державного
науково-дослідного і вишукувального інституту «Атомелектропроект». З 1987 р. –
Київське науково-дослідне і проектно-конструкторське відділення Всесоюзного
державного інституту «Атоменергопроект». З 1991 р. Київське відділення стало самостійним інститутом Київський державний науково-дослідний і проектноконструкторський інститут «Енергопроект». У 1996 р. інститут став Відкритим акціонерним товариством «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський
інститут «Енергопроект» (КІЕП).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1939);
-- Наркомату електростанцій та електропромисловості СРСР (1939–1940);
-- Наркомату електростанцій СРСР (1940–1946);
-- Міністерства електростанцій СРСР (1946–1953, 1954–1958);
-- Міністерства електростанцій та електропромисловості СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва електростанцій СРСР (1958–1962);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1962–1963, 1965–1982);
-- Державного виробничого комітету по енергетиці і електрифікації СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства атомної енергетики СРСР (1982–1989);
-- Міністерства атомної енергетики та промисловості СРСР (1989–1991);
-- Міністерства енергетики України (1991);
-- Державного концерну «Укратоменергопром» (1992);
-- Держкомітету України по використанню ядерної енергії «Держкоматом»
(1993–1996).
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Інститут займався виконанням науково-дослідних, технологічних та конструкторських робіт із комплексного проектування атомних, теплових електростанцій,
інших об’єктів енергетики та житлово-цивільного будівництва; забезпеченням безпеки атомних електростанцій, інших об’єктів атомної енергетики. Інститут був генеральним проектувальником Хмельницької, Рівненської, Чорнобильської АЕС,
об’єкта «Укриття», теплоелектростанцій.
Проектна документація
Документи з проектування Київської ТЕЦ-5.

Львівське відділення Всесоюзного Державного ордена
Леніна і ордена Жовтневої революції науково-дослідного
і проектно-вишукувального інституту по проектуванню атомних
електростанцій і великих паливно-енергетичних комплексів
«Атомтеплоелектропроект»
Міністерства
енергетики
та
електрифікація СРСР, м. Львів
Ф. Р-187, 2 комплекси, 32 од. зб., 1950–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Львівське бюро Київського відділення Всесоюзного державного тресту по проектуванню та вишукуваннях теплових електричних станцій, мереж та підстанцій
«Теплоелектропроект» створено у 1946 р. З 1951 р. – Львівське відділення Всесоюзного
державного проектного інституту «Теплоелектропроект». У 1962 р. інститут нагороджено орденом Леніна, назву змінено на Львівське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектного інституту «Теплоелектропроект», у 1974 р. – Львівське
відділення Всесоюзного ордана Леніна і ордена Жовтневої революції проектного інституту «Теплоелектропроект». У 1982 р. його перейменовано на Львівське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна і ордена Жовтневої революції науководослідного і проектно-вишукувального інституту по проектуванню атомних електростанцій та великих паливно-енергетичних компексів «Атомтеплоелектропроект».
У 1986 р. назву відділення змінено на Львівське відділення Всесоюзного державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «Атомелектропроект».
У 1987 р. Львівське науково-дослідне і проектно-вишукувальне відділення Всесоюзного
державного інституту «Атоменергопроект». З 1991 р. – Львівське відділення стало самостійним інститутом під назвою Львівський державний науково-дослідний і проектновишукувальний інститут «Львівтеплоелектропроект». З 1996 р. – Відкрите акціонерне товариство «Львівський науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«Львівтеплоелектропроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату електростанцій СРСР (1944–1946);
-- Міністерства електростанцій СРСР (1946–1950);
-- Міністерства електростанцій та електропромисловості СРСР (1951–1959);
-- Міністерства будівництва електростанцій СРСР (1959–1961);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1962–1963);
-- Державного виробничого комітету по енергетиці та електрифікації СРСР
(1964–1965);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1967–1982);
-- Міністерства атомної енергетики СРСР (1982–1989);
-- Міністерства атомної енергетики і промисловості СРСР (1989–1991);
-- Міністерства енергетики України (1991);
-- Міністерства енергетики та електрифікації України (1993–2005);
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-- Міністерства палива та енергетики України (з 2005).
Інститут займався проектуванням об’єктів паливно-енергетичного комплексу,
інженерних мереж, споруд, житлових і громадських будівель; розробленням проектів оцінки впливу на довкілля.
Проектна документація
Документи з проектування ДРЕС: Бурштинської у м. Бурштин ІваноФранківської обл.; Добротвірської у смт Добротвір Львівської обл.

Українське
відділення
Всесоюзного
державного
проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту
«Енергомережпроект» Міністерства енергетики та електрифікації
СРСР, м. Харків
Ф. Р-52, 10 комплексів, 160 од. зб., 1949–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Всесоюзного державного проектно-вишукувального та
науково-дослідного інституту «Енергомережпроект» створено у 1962 р. У 1991 р.
відділення реорганізовано у Державний проектно-вишукувальний і науководослідний інститут «Укренергомережпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства будівництва електростанцій СРСР (1962–1965);
-- Держкомітету енергетики та електрифікації СРСР (1965–1971);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1971–1991);
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2000).
Інститут займався техніко-економічним обґрунтуванням розвитку енергосистем та електричних мереж України, їхніх структурних частин та схем електропостачання окремих підприємств, складу й параметрів устаткування, систем керування та захисту; проектуванням об'єктів електромереж та їх окремих частин; розробленням проектів реконструкції і технічного переоснащення чинних об’єктів; розробленням заходів підвищення надійності наявних електромереж, рівня їх експлуатації, відповідності екологічним вимогам.
Проектна документація
Документи з проектування енергосистем: ЕС «Донбасенерго»; об’єднаної енергетичної системи Півдня (сучасна назва – ОЕС України); ліній електропередачі: «Зміївська
ДРЕС – Полтава – Кременчук» у Харківській і Полтавській обл.; ЛЕП на ділянці від підстанції «Донбаська» у Донецькій обл. до підстанції «Дніпровська» у Дніпропетровській
обл.; ЛЕП Південної енергосистеми у Миколаївській, Одеській та Херсонській обл.; підстанцій: «Дніпро–Донбас» у м. Запоріжжя; «Донбаська» поблизу м. Часів Яр Донецької
обл.; «Чайкине» у м. Макіївка Донецької обл.; схем захисту ліній з відгалуженнями, обладнаними дифузним високочастотним або поздовжнім захистом.

Українське
відділення
Всесоюзного
ордена
Леніна
проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту
«Укргідропроект» ім. С. Я. Жука Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР, м. Харків
Ф. Р-3, 37 комплексів, 73 821 од. зб., 1904–1996 рр. Описи. Рос. мова
Водне бюро для дослідження річок України створено у 1927 р. У 1929 р. –
бюро увійшло до складу тресту «Укрводбуд». У 1930 р. його перейменовано на
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проектний трест «Головпроект». У 1931 р. – трест реорганізовано в Інститут
по проектуванню гідротехнічних споруд «Укргідровод». У 1935 р. інститут передано Всесоюзному тресту «Гідроелектропроект». У 1951 р. його перетворено на Українське відділення Всесоюзного державного проектного інституту
«Гідроенергопроект». У 1959 р. – Українській відділ Проектно-розвідувального
та науково-дослідного інституту «Гідропроект» ім. С.Я. Жука. У 1963 р. – інститут нагороджено орденом Леніна, назва змінилась на Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-розвідувального та науково-дослідного
інституту «Гідропроект» ім. С.Я. Жука. У 1992 р. його перейменовано на
Український державний проектно-розвідувальний і конструкторський інститут
«Укргідропроект» ім. С. Я. Жука. У 1995 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Укргідропроект» ім. С. Я. Жука.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- ВРНГ УРСР (1927–1929);
-- Держкомітету водного господарства УРСР (1931–1963);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1963–1992);
-- Міністерства енергетики України (1992–1995).
Інститут займався комплексним проектуванням гідроенергетичних та водогосподарських об’єктів.
Проектна документація
Документи з проектування водопостачання та каналізації: Донбасу та
Криворіжжя, Макіївського промислового району у Донецькій обл., м. Харкова;
водоприймача зниженої північно-східної частини м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської обл.; водосховищ: Клебан-Бицького, Старокримського на р.
Кальчик у Донецькій обл., Кресівського та Дзержинського на р. Саксагань
у Дніпропетровській обл.; генеральних схем комплексного використання та
охорони водних і земельних ресурсів: Білоруської РСР, Молдавської РСР,
Української РСР; гідроелектростанцій: Вознесенської (Олександрівської)
у Миколаївській обл., ДніпроГЕС у м. Запоріжжя, Дніпродзержинської
у Дніпропетровській обл., Дубоссарської (Молдавська РСР), Єгорлицької ГЕС
№1 Кубанського каскаду у Ставропольському краї (РРФСР), Житомирської,
Канівської у Київській обл., Каховської у Херсонській обл., Кременчуцької
у Полтавській обл., Первомайської у Миколаївській обл., Теребле-Ріцької
у Закарпатській обл.; зарегулювання стоку р. Саксагань; зовнішньоплощадових споруд водопостачання м. Сороки, Флорешти, Бельці; Братушанського консервного заводу (Молдавська РСР); каналу «Сіверський Донець – Донбас»;
рибопропускних споруджень Кочетовського гідровузла на р. Дон каналу Волга-Дон у Ростовській обл. (РРФСР); руслової греблі на р. Сіверський
Донець поблизу с. Кочеток Харківської обл.; території Лівобережної частини
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл.; схем комплексного використання та охорони водних ресурсів: басейну Азовського моря, р. Дністер, Донбасу
та лівобережжя Дніпропетровської області, Харківського економічного району;
Чорноморсько-Балтійського глибоководного транспортного шляху.
Техніко-економічна доповідь про перспективи використання водних ресурсів за
період 1960–1975 рр. Матеріали з питань зрошення земель УРСР та Молдавської РСР.
Матеріали з розробки проблеми Великого Дніпра.
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Український
державний
республіканський
інститут
з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго»
Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Київ
Ф. Р-125, 11 комплексів, 374 од. зб., 1952–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Український державний республіканський проектний інститут з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» створено у 1960 р. відповідно до
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29.11.1960 р. У 1995 р. згідно з наказом
Міністерства енергетики та електрифікації України від 02.03.1995 р. № 36 його перейменовано на Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива» (ДНДПВТІ
з розвитку енергетики «Енергоперспектива»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держбуду УРСР (1960–1962);
-- Міністерства енергетики та електрифікації УРСР (1962–1991);
-- Міністерства енергетики та електрифікації України (1991–1997);
-- Міністерства енергетики України (1997–2000);
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2000).
Інститут займався комплексним проектуванням енергопостачання міст; розробленням проектів ліній електропередач та знижувальних підстанцій; міських електромереж середньої та низької напруги; зовнішнього електропостачання промислових підприємств та інших об’єктів; розробленням автоматизованих систем керування енергетичними об’єктами тощо. Інститут виконував функції головного підприємства Міненерго зі здійснення науково-дослідних, проектно-розвідувальних
та конструкторсько-технологічних робіт із перспектив розвитку енергетики,
нормативно-технічної документації з проектування і будівельного виробництва
об’єктів енергетики. Інститут був головною організацією з розвитку міських електричних мереж напругою до 35 кВ.
Проектна документація
Документи з проектування котелень: Київського політехнічного інституту,
лабораторії Таганрозького котельного заводу у Ростовській обл. (РРФСР); міських електричних мереж: м. Іжевська (Удмуртська АРСР), м. Запоріжжя, м. Одеси,
м. Пермі (РРФСР), м. Саранська (Мордовська АРСР), м. Севастополя; оптимальної
конфігурації міської електричної мережі 6-10 кВ та розміщення оптимальних точок розрізів мережі; оптимальної схеми мережі шляхом спільного варіювання точок розрізів і перерізів лінії; установок енергопоїздів: № 149-Б-4000 у м. Тернопіль,
№166-Б-4000 у м. Чернігів, № 65 у м. Калинівка Вінницької обл.

Український науково-дослідний і проектний інститут
«УкрНДПІенергопром»
Міністерства
енергетики
та
електрифікації України, м. Київ
Ф. Р-201, 1 комплекс, 2 од. зб., 1964 р. Описи. Рос. мова.
Київське відділення Державного союзного проектного інституту
«Променергопроект» створено у 1952 р. відповідно до наказу Мінелектро СРСР від
25.0.1952 р. № 181 а. У 1974 р. згідно з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів
СРСР від 29.12.1973 р. № 946 та наказом Міненерго його перейменовано на
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Українське відділення Всесоюзного державного науково-дослідного і проектноконструкторського інституту з промислової енергетики і раціонального використання у промисловості палива, електричної і теплової енергії та вторинних енергетичних ресурсів (Українське відділення «ВНДПІенергопром»). З 1992 р. – Український
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «УкрНДІенергопром».
З 1995 р. згідно з наказом Міненерго України від 08.12.1994 р. інститут перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Укренергопром».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства електростанцій СРСР (1952–1958);
-- Міністерства будівництва електричних станцій СРСР (1958–1963);
-- Держкомітету по енергетиці і електрифікації СРСР (1963–1965);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1965–1991);
-- Міністерства енергетики та електрифікації України (1991–1995).
Інститут займався розробленням проблем промислової енергетики, конструкторської обробки ефективних систем і конструкцій енерготехнічних установок загальнопромислового призначення; розробленням проблем централізованого теплозабезпечення народного господарства; виконував комплексні проектні та розвідувальні роботи щодо великих теплоелектроцентралей і котелень, магістральних теплових мереж, схем теплозабезпечення промислових підприємств і міст, щодо проектування розширення і реконструкції цих об’єктів.

Проектна документація
Документи з проектування Душанбінської ТЕЦ (Таджицька РСР).

Харківська
філія
Проектно-технологічного
інституту
«Енергомонтажпроект» Міністерства енергетики та електрифікації
СРСР, м. Харків
Ф. Р-55, 25 комплексів, 10 584 од. зб., 1939–1995 рр. Описи. Рос. мова.
Проектний відділ Всеукраїнського відділу товариства «Тепло і Сила» створено у 1925 р. У 1930 р. відділ реорганізовано в Українське проектно-монтажне
підприємство Всесоюзного об’єднання «Котлотурбіна». З 1932 р. – Українське
проектно-монтажне підприємство Всесоюзного монтажно-технічного тресту теплосилового обладнання. З 1938 р. – Харківське проектно-монтажне підприємство «Теплоенергомонтаж» тресту «Південергобуд». З 1943 р. – Харківський
проектний відділ тресту «Донбасенергомонтаж». З 1944 р. – Харківська проектна контора тресту «Донбасенергомонтаж». З 1958 р. – Харківська проектна
контора тресту «Теплоенергомонтаж». З 1970 р. – Харківська філія Проектнотехнологічного інституту «Енергомонтажпроект». З 1991 р. – Науково-дослідний,
проектно-технологічний і конструкторський інститут «Укркраненерго» (НДПТКІ
«Укркраненерго»). З 1999 р. – Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний,
проектно-технологічний і контрукторський інститут «Укркраненерго».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Комітету котлотурбінної промисловості (1930–1958);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1958–1963, 1965–1991);
-- Державного виробничого комітету по енергетиці та електрифікації СРСР
(1963–1965);
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-- Міністерства енергетики та електрифікації України (1991–1999).
Інститут займався розробленням технічної документації з монтажу теплоенергетичного устаткування теплових і атомних електростанцій; розробленням вантажопідйомних механізмів для монтажу і експлуатаційного обслуговування енергетичних об'єктів; розробленням робочих креслень пилогазоповітропроводів котелень.
Проектна документація
Документи з проектування монтажу окремих корпусів, блоків та агрегатів: АЕС:
Запорізької, Курської (РРФСР), Нововоронезької у м. Вороніж (РРФСР), ПівденноУкраїнської у м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.; ДРЕС: Березівської ДРЕС-1
у м. Шарипово Красноярського краю (РРФСР), Вуглегірської у смт Світлодарськ
Донецької обл., Запорізької, Зуївської ДРЕС-2 у смт Селище Енергетиків Донецької
обл., Ново-Карагандинської ДРЕС-2 у с-щі Топар (Казахська РСР), Придніпровської
у м. Придніпровськ Дніпропетровської обл.; ТЕС: Ворошиловградської, ТЕС «Рамін»
(Іран); ТЕЦ: Краснодарської (РРФСР), Миколаївської, ТЕЦ-20 «Мосенерго» у м. Москва
(РРФСР), Харківської ТЕЦ-2 у смт Есхар Харківської обл., Харківської ТЕЦ-4 у м. Харків;
ТЕЦ заводів: ТЕЦ металургійного заводу «Азовсталь» у м. Маріуполь Донецької обл.,
ТЕЦ Погребищенського цукрового заводу у м. Погребище Вінницької обл.
Методичні вказівки з монтажу енергетичного устаткування ТЕС.
Конструкторська документація
Документи з проектування кранів: козлового спеціального, мостового спеціального; порталу монтажного ПМ-350.

Харківська філія Центрального конструкторського бюро
«Союзенергоремонт» Міністерства енергетики та електрифікації
СРСР, м. Харків
Ф. Р-134, 1 комплекс, 135 од. зб., 1968–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Центрального конструкторського бюро Головенергозапчастини створено у 1956 р. відповідно до наказу Мінелектростанцій СРСР
від 07.06.1956 р. № 137/а. У 1957 р. – наказом Мінелектростанцій СРСР
від 19.08.1957 р. № 16 назву змінено на Харківську філію Центрального конструкторського бюро Головенергоремонт. У 1959 р. відповідно до наказу
Мінбуделектростанцій СРСР від 25.03.1959 р. № 85 в результаті реорганізації назва філії змінилась на Харківська філія Центрального конструкторського бюро
Головенергобудпрому. З 1960 р. наказом Міністерства енергетики та електрифікації
СРСР від 20.08.1960 р. № 150 її перейменовано на Харківську філію Центрального
конструкторського бюро Головенергобудмеханізації (ХФ ЦКБ Головбуденергомеха
нізації). Згідно з наказом від 11.03.1966 р. № 56 – ХФ ЦКБ Головенергоремонту.
У 1983 р. згідно з наказом Міненерго СРСР від 18.11.1983 р. № 359 – Харківська філія
ЦКБ Всесоюзного промислового об’єднання «Союзенергоремонт». З 1988 р. – ХФ
ЦКБ Науково-виробничого об’єднання «Енергоремонт». З 1992 р. – відповідно до
наказів Міненерго України від 19.11.1991 р. № 73 та від 18.12.1991 р. №  96 філію реорганізовано у Харківське центральне конструкторське бюро Українського державного виробничого об’єднання «Енергопрогрес». У 2001 р. ЦКБ стало самостійною
організацією. У 2002 р. згідно з наказами Мінпаливенерго України від 01.08.2002 р.
№ 223 та від 01.10.2002 р. № 2 ЦКБ увійшло до складу Товариства з обмеженою
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відповідальністю «Котлотурбопром» на правах філії, дістало назву Філія Харківське
центральне конструкторське бюро зі створення, модернізації і реконструкції тепломеханічного обладнання електростанцій «Енергопрогрес» Товариства з обмеженою відповідальністю «Котлотурбопром» (ЗАТ «Енергопрогрес» ХЦКБ філія ТОВ
«Котлотурбопром»).
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства електростанцій СРСР (1956–1959);
-- Міністерства будівництва електростанцій СРСР (1959–1962);
-- Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1962–1963, 1966–1991);
-- Державного виробничого комітету по енергетиці та електрифікації СРСР
(1963–1966);
-- Міністерства енергетики та електрифікації України (1991–2001);
-- Міністерства палива та енергетики України (2002–2005);
Бюро займалося створенням, модернізацією та реконструкцією основного і допоміжного котлотурбінного обладнання теплових електростанцій.
Конструкторська документація
Документи з проектування вібраційної машини для випробування робочих коліс парових турбін Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова.

Харківське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
проектного інституту «Теплоелектропроект» Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків
Ф. Р-31, 10 комплексів, 127 892 од. зб., 1930–1988 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське відділення Державного промислового тресту по проектуванню теплових електричних станцій та електро-тепломереж «Теплоелектропроект» створено у 1932 р. У 1941 р. Харківське відділення перейменовано на Південно-східне відділення Державного всесоюзного тресту по проектуванню і вишукуванню теплових
електричних станцій, електромереж і підстанцій «Теплоелектропроект». У 1951 р.
у результаті реорганізації назву змінено на Харківське відділення Всесоюзного
державного проектного інституту «Теплоелектропроект». У 1962 р. інститут нагороджено орденом Леніна, у 1974 р. – орденом Жовтневої революції, назва змінилась на Харківське відділення ордена Леніна і ордена Жовтневої революції проектного інституту «Теплоелектропроект». З 1982 р. – «Атомтеплоелектропроект».
З 1986 р. – «Атоменергопроект». У 1991 р. наказом Міністерства атомної енергетики
і промисловості СРСР від 05.07.1991 р. № 315 назву змінено на Харківський науководослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект», наказом
Міненерго України від 04.12.1991 р. – на Харківський інститут «Енергопроект».
З 1996 р. – Відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут «Харківський «Енергопроект» (ХІЕП).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1939);
-- Наркомату електростанцій та електропромисловості СРСР (1939–1940);
-- Наркомату електростанцій СРСР (1940–1946);
-- Міністерства електростанцій СРСР (1946–1953, 1954–1958);
-- Міністерства електростанцій та електропромисловості СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва електростанцій СРСР (1958–1962);

36

1.3. Енергетика
---

Міністерства енергетики та електрифікації СРСР (1962–1963, 1965–1991);
Державного виробничого комітету по енергетиці та електрифікації СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства енергетики України (1991–1994);
-- Держкомітету України по використанню ядерної енергії (1994–2000);
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2000).
Інститут займався проектно-розвідувальними роботами з проектування теплових електростанцій, підстанцій, електричних мереж, включно з проектуванням
шляхів, гідротехнічних споруд і житлових селищ.
Проектна документація
Документи з проектування АТЕЦ: Харківської (не побудована); ГЕС:
Харківської ГЕС-2 у смт Есхар Харківської обл.; ДРЕС: Запорізької, Курахівської
у м. Курахове Донецької обл., Миронівської поблизу м. Дебальцеве Донецької обл.,
Придніпровської поблизу м. Придніпровське Дніпропетровської обл., Слов’янської
у м. Слов’янськ Донецької обл.; ТЕЦ: Миколаївської, Дунаменті (Угорська Народна
Республіка), Харківської ТЕЦ-3.
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2. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

2.1. Чорна металургія

Всесоюзний
науково-дослідний
інститут
організації
виробництва та праці чорної металургії «ВНДІОчормет»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-107, 1 комплекс, 211 од. зб., 1940–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне науково-дослідне бюро організації виробництва чорної металургії («Оргчормет») створено при Всесоюзному Науково-інженерному товаристві у 1931 р. З 1941 по 1943 р. бюро перебувало в евакуації в м. Катайську
Челябінської обл. (РРФСР). У 1956 р. наказом Мінчормет СРСР від 01.09.1956 р.
№ 292 його реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут організації
виробництва та праці чорної металургії (ВНДІОчормет). У 1991 р. згідно з наказом Держкомітету України металургійної промисловості від 27.11.1991 р. № 22 інститут перейменовано на Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень («ДІП СЕД»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаркому УРСР (1931–1941);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1941–1946);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1962, 1965–1991);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР чорної і кольорової металургії
(1962–1963);
-- Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними роботами в галузі виробництва, праці
та управління на підприємствах чорної металургії.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Вивчення та запровадження текстолітових підшипників і вкладишів у прокатних станах.
Випробування та впровадження деревних і текстолітових пластиків замість кольорових металів в устаткуванні металургійних підприємств.
Досліди та випробування безолов’янистих сплавів-замісників олов’янистих
бронз та бабітів.
Експлуатація і ремонт устаткування. Заміна дифузійних металів шляхом запровадження синтетичних матеріалів.
Запровадження наплавки прокатних валків.
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Запровадження наплавки прокатних станів.
Норми витрати техніко-допоміжних матеріалів на металургійних заводах.
Організація виробництва Криворізького заводу гірничого устаткування
«Комуніст» у Дніпропетровській обл.
Організація ремонтного господарства у виробничих цехах металургійних заводів.
Поверхневе зміцнення деталей устаткування прокатних станів.
Правила приймання устаткування після ремонту. Надання заводам технічної допомоги з покращеннюя технології та організації виробництва ремонтномеханічних цехів.
Спеціалізація трубних і прокатних станів СРСР. Трубне виробництво.
Організація прокатного виробництва.
Удосконалення організації виробництва в мартенівських цехах.

Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут
з очищення технологічних газів і стічних вод, використання
вторинних енергоресурсів підприємств чорної металургії
«ВНДПІчорметенергоочищення» Міністерства чорної металургії
СРСР, м. Харків
Ф. Р-87, 2 комплекси, 26 од. зб., 1951–1956 рр. Описи. Рос. мова.
Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут з очищення технологічних
газів і стічних вод, використання вторинних енергоресурсів підприємств чорної
металургії «ВНДПІчорметенергоочищення» створено у 1966 р. наказом Міністра
чорної металургії СРСР № 432 від 09.08.1966 р. на базі відділів Державного науководослідного і проектного інституту металургійної промисловості «Діпросталь».
У 1986 р. інститут реорганізовано у Науково-виробниче об’єднання «Енергосталь».
З 1992 р. – Науково-дослідний і проектний інститут з очищення технологічних
газів і стічних вод та використання вторинних енергоресурсів підприємств
чорної металургії «НДПІенергосталь». З 2001 р. – Український державний
науково-технічний центр технології та обладнання, обробки металів, захисту
навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та
машинобудування «Енергосталь» (УкрДНТЦ «Енергосталь»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1966 – 1989);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався комплексним забезпеченням розвитку підприємств гірничометалургійного комплексу з питань проектування металургійних, феросплавних,
трубних, вогнетривних заводів та цехів, об’єктів порошкової металургії; захисту
навколишнього природного середовища, використання вторинних енергоресурсів;
експертизи з питань екології та енергозбереження; обробки металопродукції тощо.
Проектна документація
Документи попередника фондоутворювача Державного науково-дослідного
і проектного інституту металургійної промисловості «Діпросталь» із проектування
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мартенівських печей: №10 мартенівського цеху №1 Макіївського металургійного
заводу ім. С. М. Кірова Донецької обл.; «Російської сталеплавильної печі».

Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора науководослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості «ВНДТІ» Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Дніпропетровськ
Ф. Р-106, 1 комплекс, 25 од. зб., 1968–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровський науково-дослідний інститут металів створено у 1930 р.
У 1936 р. інститут перейменовано на Науково-дослідний трубний інститут чорної металургії. У 1937 р. наказом Наркомважпрому СРСР від 29.12.1937 р. № 1083
його перетворено на Дніпропетровський науково-дослідний трубний інститут.
У 1954 р. його перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний трубний інститут. З 1958 р. – Український науково-дослідний трубний інститут. У 1964 р. назву змінено на Всесоюзний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості. У 1971 р. – згідно з Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 22.01.1971 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора і перейменовано на Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора
науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості «ВНДТІ». У 1993 р. – згідно з наказом Мінпрому України від 23.09.1993 р. №
114 інститут змінив назву на Державний науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут трубної промисловості. У 2000 р. інституту присвоєно
ім’я Я. Ю. Осади. Згідно з наказом Мінпромполітики України від 24.09.2004 р. №
481 інститут перейменований на Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади»
(ДП «НДТІ»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1930–1946);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1947, 1951–1957, 1965–1991);
-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1948–1950);
-- Раднаргоспу Дніпропетровського економічного адміністративного району (1958–1962);
-- Держкомітету з чорної і кольорової металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними та конструкторськими роботами в галузі теорії, технології і техніки виробництва труб і балонів; комплексним розв’язанням
питань трубного виробництва на усіх етапах від трубної заготовки до контролю
якості готової продукції; розв’язанням питань економіки виробництва труб та стандартизації.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація процесів виробництва і контролю якості труб.
Автоматизація керування трубним виробництвом із застосуванням ЕОМ.
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Розроблення нових та удосконалення наявних сталевих безшовних труб та балонів гарячої деформації.
Розроблення нових та удосконалення наявних процесів виробництва сталевих
відцентроволитих та чавунних труб.
Розроблення нових та удосконалення наявних процесів нагрівання і термічного оброблення труб.
Технологія виробництва труб з антикорозійними захисними покриттями.

Державний Всесоюзний інститут по проектуванню
підприємств
коксохімічної
промисловості
«Діпрококс»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-9, 3 комплекси, 619 од. зб., 1937–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Державний інститут по проектуванню і будівництву коксохімічних установок «Коксобуд» створено у 1929 р. У 1930 р. інститут перетворено на Контору по
проектуванню коксохімічних установок «Діпрококс». У 1931 р. її реорганізовано у Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс». У 1979 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора, назва змінилась на Державний ордена Трудового Червоного Прапора
Всесоюзний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості. У 1992 р. його перейменовано на Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- ВРНГ СРСР (1929–1930);
-- Всесоюзного об’єднання коксохімічної промисловості «Союзкокс»
(1930–1931);
-- Раднаргоспу СРСР (1931–1932);
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1939);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1939–1946);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1948, 1965–1989);
-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1948–1957);
-- Державної науково-економічної ради Ради Міністрів СРСР (1957–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по чорній та кольоровій металургії
(1962–1965);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1993);
-- Міністерства промисловості України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався комплексною розробленням проектної документації для будівництва нових, реконструкції, розширення та технічного переозброєння наявних
коксохімічних підприємств і установок.
Проектна документація
Документи з проектування коксових печей: системи «Беккер-Гипрококс»,
типу ПВР, типу ПК; коксохімічних заводів: Авдіївського у м. Авдіївка
Донецької обл., Баглійського у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.,
Жданівського у Донецькій обл., Запорізького, Кадіївського у м. Кадіївка
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(сучасна назва – м. Стаханов) Луганської обл., Магнітогорського у Челябінській
обл. (РРФСР), Харківського, Ясиновського у м. Макіївка Донецької обл.; металургійних заводів: Челябінського (РРФСР); металургійних комбінатів:
Карагандинського (Казахська РСР), Кузнецького у м. Новокузнецьк Кемеровської
обл. (РРФСР), Нижньотагільського у м. Нижній Тагіл Свердловської обл. (РРФСР),
Череповецького у Вологодській обл. (РРФСР).
Конструкторська документація
Документи з проектування дослідної установки автоматизованого управління
електровозом.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Державний науково-дослідний та проектний інститут
металургійної промисловості «Діпросталь» Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-28, 16 комплексів, 928 од. зб., 1948–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Український інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез»
створено у 1928 р. У 1930 р. його перейменовано на Інститут по проектуванню металургійних заводів «Діпросталь». У 1958 р. назву інституту змінено на Державний науково-дослідний та проектний інститут металургійної промисловості «Діпросталь». У 1985 р. інститут нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора, назва змінилася на Державний ордена Трудового Червоного
Прапора науково-дослідний і проектний інститут металургійної промисловості
«Діпросталь». У 1977 р. інститут перейменовано на Державний науково-дослідний
та проектний інститут металургійної промисловості «Діпросталь». У 2004 р. інститут увійшов до складу Українського державного науково-технічного центру з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування
«Енергосталь» під назвою Державний науково-дослідний та проектний інститут
металургійної промисловості «Діпросталь» (НДПІМП «Діпросталь» УкрДНТЦ
«Енергосталь».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату металургійної промисловості УРСР (1928–1932);
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1938);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1938–1954);
-- Міністерства чорної металургії УРСР (1954–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1962);
-- Держплану СРСР (1962–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався проектуванням комбінатів, заводів, цехів, печей, станів для
агломераційного, доменного, феросплавного, сталеплавильного, прокатного виробництва; автоматизацією виробництва і захистом довкілля.
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Проектна документація
Документи з проектування заводів феросплавів: Алмазнянського
(Стаханівського) у м. Алмазна Луганської обл., Запорізького; металургійних заводів: Алчевського (Ворошиловського, Комунарського) ім. Ілліча Луганської обл.,
Донецького, Костянтинівського ім. М. В. Фрунзе, Краматорського, Макіївського
ім. С. М. Кірова Донецької обл., Сулінського у м. Красний Сулін Ростовської обл.
(РРФСР), Магнітогорського металургійного комбінату Челябінської обл. (РРФСР);
установки машини для розливання чавуну (типовий проект).

Державний Союзний інститут по проектуванню підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, промисловості
вогнетривкої сировини та плавикового шпату «Південдіпроруда»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-124, 3 комплекси, 2765 од. зб., 1950–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Українську філію «Укрдіпроруда» Державного Союзного інституту по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості та промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату «Лендіпроруда» створено у 1931 р. відповідно до постанови ВРНГ СРСР від 11.05.1931 р. № 286. У 1933 р.
згідно з наказом Наркомату важкої промисловості СРСР від 27.12.1933 № 906 його
реорганізовано у Державний Союзний інститут по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату «Південдіпроруда». З 1941 по 1944 рр. інститут перебував в евакуації у м. Кузнецьку Пензенської обл. (РРФСР). У 1992 р. згідно з наказом Держкомітету УРСР по металургійній промисловості від 20.02.1992 № 18 інститут змінив назву на Державний інститут по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, вогнетривкої сировини та будівельних матеріалів («Укрдіпроруда»). У 1994 р. згідно з наказом Мінпромисловості
України від 01.08.1994 р. інститут «Укрдіпроруда» ліквідовано, на його базі створено Відкрите акціонерне товариство «Український гірничий інститут по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, вогнетривкої сировини та будівельних матеріалів (ВАТ «Укрдіпроруда»). У 2008 р.
ВАТ «Укрдіпроруда» ліквідовано.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1931–1939);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1939–1946);
-- Міністерства чорної мтеалургії СРСР (1946–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1961);
-- Українського раднаргоспу (1961–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по чорній та кольоровій металургії
(1962–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики (2000–2001).
Інститут займався розробленням проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції гірничорудних підприємств; вивченням і розробленням
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окремих механічних та економічних проблем промисловості гірничорудних підприємств; розробленням перспективних планів розвитку промисловості гірничорудних підприємств СРСР, окремих гірничих районів та галузей гірничорудної промисловості; вивченням і впровадженням нової техніки та технології гірничорудних підприємств; розробленням заходів із механізації та автоматизації трудомістких процесів у гірничорудній промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування гірничо-збагачувальних комбінатів: Південного
ПГЗК-2 тресту «Дзержинськруда» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.,
Марганецького ГЗК тресту «Нікополь-Марганець» у м. Марганець Дніпропетровської
обл.; Новоселівської ділянки марганцевих руд тресту «Нікополь-Марганець» поблизу с. Новоселівка Дніпрорпетровської обл.

Інститут чорної металургії Міністерства чорної металургії
СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-127, 1 комплекс, 228 од. зб., 1946–1962 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровське відділення Інституту чорної металургії (м. Харків) створено у 1939 р. відповідно до постанови Президії АН УРСР від 09.12.1939 р.
У 1953 р. Дніпропетровське відділення реорганізовано у самостійний Інститут чорної металургії. Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 14.06.1991 р. № 40 інституту присвоєно ім’я академіка АН УРСР З. І. Некрасова, назву змінено на Інститут
чорної металургії ім. З. І. Некрасова.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії наук УРСР (1939–1962);
-- Держкомітету по чорній і кольоровій металургії Ради Міністрів СРСР
(1962–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Національної академії наук України (з 1992).
Інститут займався теоретичними дослідженнями, розробленням технологій та
устаткування доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв, металознавства та термічної обробки сталі, економіки та організації виробництва; створенням
ресурсозбережних технологій та утилізації відходів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Ливарне виробництво.
Металоведення і термообробка сталі.
Металургія сталі.
Металургія чавуну.
Прокатне виробництво.

Макіївський
ордена
Леніна
металургійний
ім. С. М. Кірова Міністерства чорної металургії
м. Макіївка Донецької області

завод
УРСР,

Ф. Р-22, 1 комплекс, 56 од. зб., 1933 р. Описи. Рос. мова.
Завод засновано у 1899 р. як завод «Юніон». У 1923 р. його перейменовано на
Макіївський металургійний завод. У 1934 р. заводу присвоєно ім’я С. М. Кірова.
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З жовтня 1941 по вересень 1943 рр. – перебував в евакуації на Уралі. У 1966 р. завод
нагороджено орденом Леніна, назва змінилася на Макіївський ордена Леніна металургійний завод ім. С. М. Кірова. У 1983 р. завод перетворено на Макіївський металургійний комбінат ім. С. М. Кірова. У 1993 р. його перейменовано на Орендне
підприємство «Макіївський металургійний комбінат ім. С. М. Кірова». З 1996 р. –
Закрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний завод» (ЗАТ ММЗ).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Французького акціонерного товариства «Генеральне товариство чавуноплавильних, залізо та сталеробних заводів Росії» (1899–1921);
-- Південного металургійного тресту «Югосталь» (1922);
-- Міністерства чорної металургії УРСР (1965–1989);
-- Міністерства металургії УРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався випуском чавуну, виливанцю, катанки, сортового прокату, арматурної сталі, рейкових кріплень, будівельного шлаку, цегли, вуглекислоти, щебеню, рідкого технічного азоту.
Конструкторська документація
Матеріали про розроблення блюмінга для Макіївського металургійного заводу
(«Першого радянського блюмінга» 1933 р.)

Науково-виробниче
об’єднання
«Чорметмеханізація»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-138, 3 комплекси, 211 од. зб., 1962–1972 рр. Описи. Рос. мова.
Центральне конструкторське бюро металургійного обладнання створено у 1945 р. У 1958 р. відповідно до постанови ЦК КПУ від 24.06.1958 р. № 815
на його базі створено Проектно-конструкторський технологічний інститут.
У 1969 р. наказом Мінважмашу СРСР від 31.08.1969 р. № 129 інститут передано Дніпропетровському заводу металургійного обладнання, наказом Мінважмашу
СРСР та Мінчормету СРСР від 20.09.1974 р. № 688/406 – виведено з його підпорядкування. У 1976 р. – наказом Мінчормету СРСР від 16.12.1976 р. № 1039 інститут
реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський, технологічний інститут механізації праці в чорній металургії. У 1985 р. інститут увійшов до складу Науково-виробничого об’єднання «Чорметмеханізація». У 1991 р.
назва змінилась на Науково-дослідний, проектно-конструкторський, технологічний інститут механізації праці у чорній металургії («НДІмехчормет») Наукововиробничого об’єднання «Чорметмеханізація». У 1996 р. інститут перейменовано
на Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут механізації праці у чорній металургії («НДІчорметмеханізація»). У 1997 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний, проектно-конструкторський,
технологічний інститут механізації праці у чорній металургії».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1946–1957);
-- Дніпропетровського раднаргоспу (1957–1963);
-- Держкомітету важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР (1963–1965);
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-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1965–1974);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1974–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням машин та устаткування для механізації важких
та трудомістких робіт у чорній металургії, а також засобів механізації для обслуговування і ремонту металургійних агрегатів.
Конструкторська документація
Документи з проектування лінії нанесення органічних покриттів агрегату хромування та лакування жерсті; машини для абразивного зачищення кола; машини
для закидання сипких матеріалів та феросплавів до електропечі.

Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та
агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» Міністерства
чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Ф. Р-116, 4 комплекси, 191 од. зб., 1954–1973 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Мехнобрчормет» створено у 1956 р. згідно з наказом Мінчормет СРСР
від 25.12.1955 р. № 516. У 1991 р. інститут змінив назву на Державний науководослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет». У 2000 р. його став Відкритим акціонерним товариством
«Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних
металів «Механобрчормет» (ВАТ НДПІ «Механобрчормет»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1956–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними та проектно-конструкторськими роботами у галузі збагачення залізних і марганцевих руд для чорної металургії; проектуванням гірничо-збагачувальних підприємств.
Проектна документація
Документи з проектування гірничо-збагачувальних комбінатів [Додаток 4].
Конструкторська документація
Документи з проектування класифікатора двоспірального типу К2С1, конуса
магнітного 2 КПМ, сепараторів.

Ордена Леніна та ордена Жовтневої революції металургійний
завод «Запоріжсталь» ім. Серго Орджонікідзе Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-4, 4 комплекси, 2139 од. зб., 1930–1941 рр. Описи. Рос. мова.
Проект створення Запорізького металургійного заводу «Дніпросталь» затверджено постановою Всесоюзного об’днання «Сталь» у 1930 р. У 1934 р. створено
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Комбінат «Запоріжсталь». У 1939 р. його реорганізовано у Державний Союзний
Запорізький металургійний завод ім. Серго Орджонікідзе «Запоріжсталь».
У 1947 р. завод нагороджено орденом Леніна та перейменовано на Державний
Союзний Запорізький металургійний ордена Леніна завод ім. Серго Орджонікідзе
«Запоріжсталь». У 1954 р. – завод реорганізовано у Державний Союзнореспубліканський Запорізький металургійний ордена Леніна завод ім. Серго
Орджонікідзе «Запоріжсталь», у 1971 р. – Державний Союзно-республіканський
Запорізький металургійний ордена Леніна і ордена Жовтневої революції завод ім. Серго Орджонікідзе «Запоріжсталь». У 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ВАТ ЗМК
«Запоріжсталь»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1930–1939);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1939–1946);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1948, 1950–1953);
-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1948–1950, 1953–1954);
-- Міністерства чорної металургії УРСР (1954–1957, 1965–1989);
-- Запорізького раднаргоспу (1957–1962);
-- Придніпровського раднаргоспу (1962–1965);
-- Міністерства металургії УРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Дерджкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався виготовленням агломерату, чавуну, сталі, листового прокату,
жерсті лудженої та лакованої, холодногнутих профілів тощо.
Проектна документація
Документи з проектування заводських об’єктів Запорізького металургійного
заводу ім. С.Орджонікідзе «Запоріжсталь»: доменних печей; слябінга («Першого
радянського слябінга»), розробленого Новокраматорським машинобудівним заводом ім. Й. В. Сталіна у 1935–1936 рр.

Український науково-дослідний вуглехімічний інститут
«УХІН» Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
Ф. Р-17, 1 комплекс, 3074 од. зб., 1926–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний вуглехімічний інститут «Кокс» створено у 1930 р на базі центральної лабораторії Всесоюзного об’єднання коксохімічної промисловості СРСР
«Союзкокс» та лабораторії по дослідженню палива Українського інституту прикладної хімії. Наказом «Союзкоксу» від 02.03.1931 р. № 56 інститут перейменовано на
Український науково-дослідний вуглехімічний інститут. З жовтня 1941 р. по 1944 р. –
інститут перебував в евакуації у м. Кемерово (РРФСР). У 1993 р. інститут змінив назву на Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут «УХІН».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1931–1937);
-- Головного управління коксохімічної промисловості СРСР (1937–1939);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1939–1946);
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-----

Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1949, 1951–1957, 1965–1989);
Міністерства металургійної промисловості СРСР (1949–1951);
Держплану УРСР (1957–1963);
Держкомітету по чорній та кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався дослідженнями вугілля, підготовки шихт, коксування вугілля, переробки продуктів коксування, очитки стічних вод, захисту довкілля. Інститут
є головним у галузі технології виробництва коксу, вуглецевих відновників та одержання продуктів коксування.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Вивчення вугілля як сировини для коксування.
Виробництво коксу та його застосування у доменному процесі.
Виробництво формованого коксу.
Дослідження з очищення стічних вод та шкідливих викидів в атмосферу.
Збезфенолювання та знешкодження стічних вод коксохімзаводів.
Корозія.
Одержання нових продуктів із коксового газу.
Очищення коксового газу.
Переробка кам’яновугільної смоли.
Переробка сирового бензолу.
Удосконалення наявних та розроблення нових схем і апаратів для вловлювання хімічних продуктів коксування.

Український науково-дослідний інститут
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

вогнетривів

Ф. Р-15, 1 комплекс, 2454 од. зб., 1928–1991 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут силікатної промисловості створено у 1927 р.
У 1931 р. інститут перейменований на Український науково-дослідний інститут
будівельних матеріалів. У 1932 р. змінив назву на Українську філію Всесоюзного
науково-дослідного інституту вогнетривких матеріалів, цього ж року – реорганізований в Український науково-дослідний інститут вогнетривких матеріалів.
У 1942 р. інститут приєднано до Всесоюзного науково-дослідного інституту вогнетривів. У 1943 р. – виділено у Південне відділення Всесоюзного науково-дослідного
інституту вогнетривів. З 1944 р. – реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний
інститут вогнетривів. У 1957 р. – Український науково-дослідний інститут вогнетривів. У 1996 р. мав назву Відкрите акціонерне товариство «Український науководослідний інститут вогнетривів». У 1998 р. йому присвоєно ім’я А. С. Бережного,
назву змінено на Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний
інститут вогнетривів ім. А.С. Бережного».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1927–1942);
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-- Наркомату чорної металургії СРСР (1942–1957);
-- Держплану при Ради Міністрів УРСР (1957–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1989);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням нової технології вогнетривів та освоєнням
вогнетривів для нових металургійних процесів і нових галузей техніки, вивченням
якостей вогнетривкої сировини, розробленням технічних умов та стандартів на вироби та сировину тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Високотемпературна ізоляція і теплозахисні матеріали та системи.
Вогнетриви для доменних печей допоміжного устаткування (повітронагрівачів, чавуновізних ковшів, міксерів тощо), коксових і мартенівських печей.
Вогнетриви для енергетичної, хімічної, склярської та керамічної промисловості.
Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємств галузі у воєнний час.
Корундове виробництво.
Розроблення технології виробів підвищених службових властивостей та підвищення тривкості мурування мартенівських печей, що інтенсифіковано працюють.
Технологія виробництва магнезитових, кремнезитових, магнезіальношпиндельних, форстеритових, хромистих, цирконистих, легковагих, волокнистих та на
їхній основі безкисневих сполук (нітридів, боридів, силіцидів, карбідів) вогнетривів.

Український
науково-дослідний
інститут
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

металів

Ф. Р-13, 1 комплекс, 1748 од. зб., 1929–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут металів створено у 1928 р. З жовтня 1941 р. до квітня 1944 р. інститут перебував в евакуації у м. Новокузнецьку
Кемеровської обл. (РРФСР). У 1978 р. інститут нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора, назву змінено на Український ордена Трудового Червоного
Прапора науково-дослідний інститут металів «УкрНДІМет». У 2004 р. інститут
увійшов до складу Українського державного науково-технічного центру з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь» під
назвою Науково-дослідний інститут «УкрНДІмет» (НДІ «УкрНДІмет» УкрДНТЦ
«Енергосталь»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1928–1932);
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1933–1945);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1948, 1951–1952, 1954–1957,
1966–1989);
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-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1949–1950, 1952–1953);
-- Держплану УРСР (1957–1963);
-- Держплану СРСР (1963–1965);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням і розробленням нових технологій та обладнання
для агломераційного, доменного, сталеплавильного і прокатного виробництв підприємств гірничо-металургійного комлпесу.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Запоріжжя
Ф. Р-66, 1 комплекс, 51 од. зб., 1964–1996 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів «УкрНДІспецсталь» створено у 1962 р. У 1993 р. відповідно до наказу Мінпромполітики України від 23.09.1993 р. № 236 інститут перейменовано на
Український державний науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів
і феросплавів «УкрНДІспецсталь». У 2007 р. на його базі утворилося Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Запорізького раднаргоспу (1962);
-- Придніпровського раднаргоспу (1962–1963);
-- Держкомітету по чорній та кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1998–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними роботами в галузі електрометалургії,
порошкової металургії, прокатного, ковальсько-пресового виробництва; розробленням нових сталей та сплавів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.
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Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану
Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-62, 4 комплекси, 313 од. зб., 1931–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Філію Державного спеціального проектного інституту № 1 на
Дніпровському алюмінієвому заводі створено у 1956 р. на базі проектноконструкторського відділу Дніпровського титано-магнієвого заводу та бригади проектувальників Державного інституту по проектуванню алюмінієвих, магнієвих та електродних заводів «Діпроалюміній». У 1958 р. філію реорганізовано в Український державний проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет». У грудні 1958 р. його перейменовано на
Український науково-дослідний і проектний інститут кольорової металургії
«Укрдіпрокольормет». З 1965 р. – Всесоюзний науково-дослідний і проектний
інститут титану. З 1991 р. – Український науково-дослідний і проектний інститут титану. У 1993 р. його перейменовано на Державний науково-дослідний
і проектний інститут титану.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства кольорової металургії СРСР (1956 – червень 1958);
-- Запорізького раднаргоспу (червень 1958–1963);
-- Держкомітету по чорній та кольоровій металургії при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства кольорової металургії СРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з  2001).
-- Держкомітету промислової политики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними та дослідно-конструкторськими
роботами в галузі технології виробництва, економіки та споживання титану
і магнію; проектно-розвідувальними роботами з будівництва нових і реконструкції наявних підприємств титано-магнієвої промисловості тощо. Інститут
титану був головним інститутом із техніко-економічних питань розвитку
титано-магнієвої промисловості, а також із тематичних напрямків науководослідних і експериментальних конструкторських робіт у галузі металургії
титану.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.
Проектна документація
Документи з проектування Солікамського магнієвого заводу у Пермській обл.
(РРФСР); титано-магнієвих комбінатів: Березниківського у м. Березники Пермської
обл. (РРФСР), Запорізького.
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Запорізька
філія
Всесоюзного
науково-дослідного
і
конструкторського
інституту
«Кольорметавтоматика»
Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-182, 1 комплекс, 22 од. зб., 1967–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Запорізьку філію конструкторського бюро «Кольорметавтоматика»
«ГоловкольорметНДІпроекту» створено у 1966 р. відповідно до наказу Мінкольормету СРСР від 31.03.1966 р. № 167. У 1967 р. – згідно з наказом Мінкольормет СРСР від 12.05.1967 р. її перейменовано на Запорізьку філію
Спеціального конструкторського бюро «Кольорметавтоматика». У 1971 р. – відповідно до наказу Мінкольормет СРСР від 30.12.1970 р. реорганізовано
у Запорізьку філію Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту «Кольорметавтоматика». У 1977 р. Запорізька філія Всесоюзного науководослідного і конструкторського інституту «Кольорметавтоматика» увійшла
до складу Науково-виробничого об’єднання «Союзкольорметавтоматика».
З 1987 р. – Запорізька філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту «Кольорметавтоматика» Галузевого науково-технічного комлпексу
«Союзкольорметавтоматика». У 1991 р. філію реорганізовано у Запорізьку філію
Науково-технічного комплексу «Кольорметавтоматика» Відкритого акціонерного
товариства «Науково-технічний комплекс «Союзкольорметавтоматика». З 1992 р. –
Науково-виробничий комплекс «Укркольорметавтоматика» ВАТ Науково-технічний
комплекс «Союзкольометавтоматика». У 1996 р. – Науково-виробничий комплекс
«Укркольорметавтоматика» (філія АТ «Союзкольорметавтоматика»). У 1997 р.
його реорганізовано у Підприємство зі 100% інвестицією «Науково-виробничий
комплекс «Укркольорметавтоматика» Відкритого акціонерного товариства
«Союзкольорметавтоматика».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства кольорової металургії СРСР (1966–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут
займався
виконанням
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт зі створення та впровадження автоматизованих систем керування підприємствами, цехами та технологічними процесами кольорової металургії; розробленням спеціальних засобів автоматизації технологічних процесів
глиноземного, електродного виробництв кольорової металургії тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення автоматизованої системи керування титаномагнієвим комбінатом
із застосуванням засобів обчислювальної техніки.
Розроблення нестандартних засобів автоматизації глиноземного виробництва.
Розроблення нестандартних засобів автоматизації електронного виробництва.
Розроблення нестандартних засобів автоматизації титаномагнієвого виробництва.
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3.1. Важке і середнє машинобудування

Акціонерне товариство закритого типу «Український
Центральний
науково-дослідний
інститут
технології
машинобудування «УкрЦНДІТмаш». Без відомчої належності,
м. Харків
Ф. Р-226, 4 комплекси, 4786 од. зб., 1970–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро обладнання (СКБО) створено у 1963 р.
на базі Харківського відділу Центрального конструкторського бюро відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13.08.1963 р. № 922. З 1971 р. –
Харківська філія Науково-дослідного інституту технології машинобудування
(«НДІТмаш»). З 1973 р. – Харківська філія Центрального науково-дослідного
інституту важкого машинобудування («ЦНДІТмаш»). З 1991 р. філію перейменовано на Державне підприємство «Українська філія Державного центрального
науково-дослідного інституту технології машинобудування». У 1994 р. перетворено в Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш». З 25.05.1994 р. зареєстровано орендне підприємство Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш». З 18.10.1994 р. перейменовано на Акціонерне
товариство закритого типу «Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1963–1966);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1994).
Інститут займався розробленням перспективних технологій для проектів технічного переоснащення ковальських, ливарних та термічних цехів; розробленням
спеціальних технологій та нестандартизованого обладнання для металургійних, ливарних, зварювальних та термічних виробництв холодної обробки металів, для неруйнівних методів контролю.
Конструкторська документація
Документи з проектування горизонтальної установки для охолодження великих роторів у процесі їх термообробки; стенда-кантувача для великих деталей; технологічного обладнання для спеціальних засобів лиття, для термічної
обробки.
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Відкрите
акціонерне
товариство
«НДІкондиціонер»
Міністерства промислової політики України, м. Харків
Ф. Р-220, 2 комплекси, 92 од. зб., 1970–1993 рр. Описи. Рос. мова.
Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по обладнанню для кондиціонування повітря і вентиляції («ВНДІкондвентмаш») створено у 1967 р. відповідно до наказу Міністерства будівельного, шляхового і комунального машинобудування від 01.02.1967 р. № 27. У 1978 р. його перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по обладнанню для кондиціонування повітря і вентиляції («ВНДІкондиціонер»). Згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1991 р. № 227 інститут перейменовано на Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по обладнанню для кондиціонування повітря і вентиляції («НДІкондиціонер»). З 1994 р. –
Відкрите акціонерне товариство «НДІкондиціонер».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства будівельного, шляхового і комунального машинобудування
СРСР (1967–1991);
-- Держкомітету по оборонній промисловості і машинобудуванню України
(1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням обладнання для вентиляції і кондиціонування повітря.
Конструкторська документація
Документи з проектування вентиляторів радіальних; клапанів повітряних утеплених типу КВУ; кондиціонера транспортного.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Всесоюзний науково-дослідний і конструкторський інститут
хімічного машинобудування «НДІхіммаш» Міністерства хімічного
машинобудування СРСР, м. Сєверодонецьк Луганської області
Ф. Р-65, 1 комплекс, 58 од. зб., 1969–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Сєверодонецьку філію Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування «НДІхіммаш» (м. Москва) створено
у 1960 р. відповідно до наказу Держкомітету по автоматизації і машинобудуванню
при Раді Міністрів СРСР від 09.04.1960 р. № 136. У 1991 р. філію реорганізовано
у Сєверодонецький державний науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування («Сєверодонецький НДІхіммаш»). У 2003 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Сєверодонецький науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету по автоматизації і машинобудуванню при Раді Міністрів
СРСР (1960–1965);
-- Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР (1965–1989);
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---

Міністерства важкого машинобудування СРСР (1989–1991);
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався дослідженнями зі створення і виготовлення для хімічної та
інших галузей промисловості змішувального, розмелювального, дозувального, ємнісного обладнання, обладнання для технологічних ліній, а також допоміжного обладнання (затворів, бункерів і т. ін.); створенням хімічного обладнання, виробів
і допоміжних частин з пластичних мас тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення машин намотувальних спеціальних МНС-2200.
Розроблення футерівки колони синтезу сечовини.

Всесоюзний науково-дослідний інститут гірничої механіки
ім. М. М. Федорова Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Донецьк
Ф. Р-76, 1 комплекс, 424 од. зб., 1937–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Інститут гірничої механіки створено у 1934 р. на базі кафедр гірничої механіки і теорії пружності Відділення технічних наук АН УРСР. У 1943 р. Інститут
гірничої механіки ім. М. М. Федорова переведено до м. Дніпропетровська,
у 1944 р. – до м. Києва. У 1951 р. інститут перейменовано на Інститут гірничої справи ім. М. М. Федорова, м. Київ. З 1956 р. – Інститут гірничої справи ім. М. М. Федорова, м. Донецьк. У 1963 р. його перейменовано на Інститут гірничої механізації і технічної кібернетики ім. М. М. Федорова. З 1976 р. – Всесоюзний
науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова. З 1991 р. –
Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова. У 1996 р. зареєстровано Державне відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова» (ДВАТ «НДІГМ ім. М. М. Федорова»).
З 2002 р. – Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут гірничої
механіки ім. М. М. Федорова» (ВАТ «НДІГМ ім. М. М. Федорова»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії наук УРСР (1934–1956);
-- Держкомітету по паливній промисловості Держплану СРСР (1963–1965);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2004).
Інститут займався науково-дослідними роботами зі створення, модернізації
та безпеки експлуатації устаткування шахтних підіймальних, вентиляторних, водовідливних, пневматичних та теплоенергетичних установок, систем їхньої експлуатації і технічного обслуговування, пристроїв контролю та діагностики тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація та механізація гірничих машин (модернізація, міцність, вібрації, автоматизація, механізація).
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Застосування обчислювальної техніки у вугільній промисловості.
Шахтні вентиляційні установки (відцентрові, осьові вентилятори, трубопроводи, аеродинаміка).
Шахтні водовідливні установки (насоси електрозанурювальні).
Шахтні підіймальні установки (шахтні підіймальні машини, канати, армування стволів).
Шахтні пневматичні установки (турбокомпресори, стиснуте повітря,
пневмодвигуни).
Шахтні стаціонарні установки (нормативи, обслуговування, діагностика, балансування, ремонт насосів).

Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування «ВНДІАЕН»
Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР,
м. Суми
Ф. Р-141, 2 комплекси, 61 од. зб., 1958–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро живильних насосів (СКБ-ЖН) створено у 1956 р. згідно з наказом Міністерства машинобудування та приладобудування
СРСР від 04.01.1956 р. № 1. У 1966 р. наказом Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР від 29.09.1966 р. № 449 на його базі створено Українську філію
Всесоюзного науково-дослідного інституту гідромашинобудування «ВНДІгідромаш»
(м. Москва, РРФСР). У 1970 р. наказом Мінхіммашу СРСР від 28.12.1970 р. № 257
Українську філію ВНДІГідромашу перетворено на Всесоюзний науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування (ВНДІАЕН). У 1971 р. ВНДІАЕН увійшов до складу виробничого об’єднання
«Насосенергомаш». У 1991 р. його перейменовано на Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування. З 2000 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР (1956–1966);
-- Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР (1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут був головною організацією галузі насособудування; займався розробленням мережевих, відцентрових та магістральних насосів.
Конструкторська документація
Документи з проектування насосів для енергетичної та нафтової промисловості:
головного живильного насоса ПЭ-329-200/180; конденсатного насоса 16 КсВ-10 х 5;
магістрального нафтового насосного агрегату 16НДО-10 х 1; мережевого насоса
18СД-13.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.
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Горлівський ордена Трудового Червоного Прапора
машинобудівний завод ім. С. М. Кірова Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Горлівка Донецької області
Ф. Р-23, 12 комплексів, 1022 од. зб., 1929–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Горлівський машинобудівний завод створено у 1895 р. У 1914 р. завод змінив
назву на Горлівський артилерійський завод військового відомства Беккера і компанії. У 1917 р. перейменований на Горлівський машинобудівний завод. З 1935 р.
заводу присвоєно ім’я С. М. Кірова. У 1945 р. завод нагороджено орденом
Трудового Червоного Прапора, назва змінилася на Горлівський ордена Трудового
Червоного Прапора машинобудівний завод ім. С. М. Кірова. У 1994 р. завод змінив назву на Відкрите акціонерне товариство «Горлівський машинобудівний завод» (ВАТ «ГМЗ»). З 2001 р. – Закрите акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Бельгійського акціонерного товариства (1895);
-- Наркомату вугільної промисловості (1917–1945);
-- Наркомату вугільного машинобудування (1945–1949);
-- Міністерства вугільного машинобудування (1949–1959);
-- Донецького раднаргоспу (1959–1966);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
(1966–1973);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1973–1991);
-- Держкомітету з вугільної промисловості України (1991–1994);
-- Фонду державного майна України (1994–2001).
Завод займався розробленням та випуском конструкцій машин для механізації важких і трудомістких процесів вуглевидобування, вугільних комбайнів, врубових машин тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування бурошнекової установки «БУГ-2»; вентиляторів;
високомоментного секційного радіально-плунжерного гідромотора ВГД-630 м; гідравлічного механізму подачі Г-352; двоколової гідравлічної подачі Г-408; комплексу обладнання для нагнітання води у вугільні пласти 2 УГН; комбайнів:
УКМГ-I, очисного вузькозахоплювального «Луч», човникового I У70, вугільного
«Кировец-I»; компресорів; насосів.

Державне
конструкторське
бюро
коксохімічного
машинобудування Діпрококсу Міністерства чорної металургії
СРСР, м. Слов’янськ Донецької області
Ф. Р-97, 1 комплекс, 1357 од. зб., 1950–1973 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування створено у 1945 р. за
наказом Наркомату чорної металургії СРСР від 27.11.1945 р. № 390. У 1951 р. КБ
змінило назву на Державне конструкторське бюро коксохімічного машинобудування Діпрококсу. Назва з 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство «Конструкторське
бюро «Коксохіммаш».
Конструкторське бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1945–1946);
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--

Міністерства чорної металургії СРСР (1946–1948, 1950–1953, 1954–1957,
1965–1989);
-- Міністерства металургійної промисловості СРСР (1948–1950, 1953–1954);
-- Міністерства металургії СРСР (1989–1991);
-- Держкомітету України по металургійній промисловості (1991–1992);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Конструкторське бюро займалося проектуванням нового і модернізацією наявного устаткування коксохімічних заводів.
Конструкторська документація
Колекція документів з проектування коксового устаткування [Додаток 4].

Державний інститут по проектуванню та конструюванню
машин для гірничорудної промисловості «Діпрорудмаш»
Міністерства важкого та транспортного машинобудування СРСР,
м. Кривий Ріг
Ф. Р-36, 2 комплекси, 469 од. зб., 1958–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Державний інститут по проектуванню машин для гірничорудної промисловості «Діпрорудмаш» створено у 1954 р. відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 06.05.1954 р. № 836 та наказу Міністерства чорної металургії СРСР
від 03.05.1954 р. № 173. У 1975 р. інститут змінив назву на Всесоюзний науководослідний і проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування «ВНДПІрудмаш». З 1991 р. – Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут гірничорудного машинобудування «НДПІрудмаш» Науково-виробничого
товариства «Криворіжрудмаш». У 1997 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничорудного
машинобудування з дослідним заводом».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1954–1957);
-- Дніпропетровського раднаргоспу (1957–1963);
-- Держкомітету важкого і транспортного машинобудування при Держплані
СРСР (1963–1968);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1968–1975);
-- Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР
(1975–1989);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1989–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням машин для механізації робіт із видобування корисних копалин підземним способом та при відкритих гірничих роботах.
Конструкторська документація
Документи з проектування комбайна малогабаритного барабанолопатевого
типу МБЛ; комплексу щитового прохідницького (ЩПК).
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Донецький
державний
проектно-конструкторський
і експериментальний інститут комплексної механізації шахт
«Дондіпровуглемаш» Міністерства вугільної промисловості,
м. Донецьк
Ф. Р-45, 6 комплексів, 7499 од. зб., 1951–1990 рр. Описи. Рос. мова.
Донецьку філію Державної союзної експериментально-конструкторської
контори вугільного машинобудування «Вуглемашпроект» створено у 1943 р.
згідно з наказом Наркомату вугільної промисловості СРСР від 23.09.1943 р.
№ 263 та постановою Держкомітету оборони від 26.10.1943 р. У 1945 р. у результаті реорганізації назву змінено на Донецьку філію Державного проектноконструкторського і експериментального інституту вугільного машинобудування «Діпровуглемаш». У 1956 р. філію реорганізовано в Донецький державний
проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш». З 1995 р. – Донецький державний науководослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету вугільної промисловості СРСР (1943–1946);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1946–1957, 1973–1991);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації та машинобудуванню (1959–1963);
-- Держкомітету важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1973);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1995);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1995–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут займався проектно-конструкторськими і науково-дослідними роботами зі створення засобів механізації та автоматизації очисних і підготовчих робіт,
підземного транспорту, стаціонарного устаткування, машин і устаткування для поверхні шахт.
Конструкторська документація
Документи з проектування бурової машини «Стрела-68»; вугільних комбайнів: «Горняк», типу «Донбасс», «Комсомолец», для пластів крутого падіння
УКР; клітьового комплексу радянського павільйону Всесвітньої виставки 1957 р.
у м. Брюсселі (Бельгія).

Донецький машинобудівний завод ім. Ленінського комсомолу
України Міністерства важкого і транспортного машинобудування
СРСР, м Донецьк
Ф. Р-82, 3 комплекси, 271 од. зб., 1949–1965 рр. Описи. Рос. мова.
Завод засновано у 1889 р. інженерами-підприємцями Е. А. Боссе і р. Г. Генефельдом як чавуноливарний завод по виготовленню шахтного устаткування. З 1926 р. –
Державний машинобудівний завод. У 1935 р. завод перейменовано на Донецький
машинобудівий завод ім. 15-річчя Комсомолу України. З 1974 р. – Донецький
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машинобудівний завод ім. Ленінського комсомолу України. З 1981 р. – Донецький
машинобудівний завод ім. Ленінського комсомолу України Виробничого об’єднання
по обладнанню для відкритих гірничих робіт «Донецькгірмаш». У 1991 р. інститут перейменовано на Науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут вугільного та гірничого машинобудування Виробничого об’єднання
«Донецькгірмаш» («НДПКТІвуглегірмаш» ВО «Донецькгірмаш»). У 1995 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Донецькгірмаш».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату машиноремонтної промисловості (1926–1935);
-- Донецького раднаргоспу (1935–1974);
-- Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР
(1974–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1995);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1995–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Завод займався оснащенням гірничорудної промисловості гірничою технікою
і машинами.
Конструкторська документація
Документи з проектування багатоканатної підіймальної машини МК 2,1х4Р;
редуктора ЦДН-115; роторного екскаватора ЭРГ 350/1000.

Криворізька
філія
Всесоюзного
науково-дослідного,
проектного та конструкторського інституту гірничої справи
та металургії кольорових металів Міністерства кольорової
металургії СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Ф. Р-166, 4 комплекси, 29 од. зб., 1961–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Криворізьку
філію
Всесоюзного
науково-дослідного
проектноконструкторського
інституту
гірничої
справи
кольорової
металургії
(ВНДІПІгіркольормет) створено у 1959 р. У 1975 р. – наказом Мінвуглепрому УРСР
створено трест «Оргтехшахтобуд». У 1991 р. його перейменовано на Державне мале
науково-виробниче підприємство «Оргтехшахтобуд». У 1996 р. – відповідно до наказу Мінвуглепрому України від 27.06.1996 р. № 270 його реорганізовано у Відкрите
акціонерне товариство «Проектно-технологічний трест «Оргтехшахтобуд»
Дочірнє підприємство Держаної холдингової компанії «Донбасшахтобуд» (ВАТ
«ПТТ «Оргтехшахтобуд» ДП ВАТ ДХК «Донбасшахтобуд»). У 2007 р. – наказом Мінвуглепрому України від 01.10.2007 р. № 399 перейменовано на ВАТ «ПТТ
«Оргтехшахтобуд».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства кольорової металургії СРСР (1965);
-- Міністерства вугільної промисловості України.
Інститут займався проектуванням будівництва і реконструкції об’єктів вугільної промисловості та інших галузей.
Конструкторська документація
Документи з проектування агрегату для будівництва монолітного бетонного
кріплення у горизонтальних гірничих виробках; верстата для заточування знімних
додаткових бурових коронок; крокуючої опалубки.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи за темами:
Розроблення технічних умов на конструювання безрейкової вантажної машини на шинній ході.
Удосконалення засобів ведення буропідривних робіт при проходженні виробок.

Науково-дослідний і конструкторський інститут з розробки
машин та устаткування для переробки пластичних мас, гуми,
штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» Міністерства хімічної
промисловості, м. Київ
Ф. Р-60, 1 комплекс, 1385 од. зб., 1964–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро по проектуванню технологічного устаткування для підприємств, що виготовляють штучну шкіру, створено у 1954 р.
У 1955 р. на його базі створено Український науково-дослідний інститут з розробки машин та устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри
«УкрНДІпластмаш». У 1967 р. інститут перейменовано на Український науководослідний і конструкторський інститут з розробки пластичних мас, гуми, штучної
шкіри «УкрНДІпластмаш» Всесоюзного об’єднання «Гумопластмаш». З 1997 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і конструкторський інститут з розробки машин та устаткування для переробки пластичних мас,
гуми і штучної шкіри» («УкрНДІпластмаш»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства приладобудування СРСР (1954–1955);
-- Київського раднаргоспу (1955–1963);
-- Держплану СРСР (1963);
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1964–1967);
-- Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР (1966–1990);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1990–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням конструкторської і технологічної документації на екструзійне устаткування для виробництва термопластичних матеріалів, зокрема композиційних, і виготовлення з них виробів (плівки, листів, труб, комбінованих матеріалів) тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування установки для виробництва труб з поліетилену на
базі черв’ячного преса 4 ППТР-160.

Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут
машинобудування
«НДІПТмаш»
Міністерства
важкого
і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ
Донецької області
Ф. Р-148, 1 комплекс, 30 од. зб., 1959–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Краматорську філію Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування («ЦНДІТмаш») створено у 1956 р. постановою Ради Міністрів СРСР
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від 28.05.1955 р. № 1037-803. У 1958 р. на її базі створено самостійний Науководослідний інститут важкого машинобудування (НДІТмаш). З 1964 р. – Науководослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування (НДІПТмаш).
У 1991 р. – Науково-виробниче об’єднання «НДІПТмаш». У 1993 р. на його базі організовано Державне підприємство «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування». У 1995 р. його реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1955–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Донецького раднаргоспу (1958–1964);
-- Держкомітету важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1964–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1975);
-- Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР
(1975–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався механізацією та автоматизацією обладнання, впровадженням прогресивної технології, оснащення, контрольно-вимірювальних приладів, вимірювального та різального інструменту.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація виробничих процесів і контроль.
Зварювальне виробництво.
Ливарне виробництво.
Металознавство і термообробка.
Механообробка і зборка.
Надійність і довговічність деталей та вузлів машин.
Обробка металів тиском.

Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття
«НДІСЛ» Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса
Ф. Р-96, 8 комплексів, 961 од. зб., 1939–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Центральне конструкторське технологічне бюро створено у 1951 р. відповідно до наказу Ради Міністрів СРСР від 01.10.1951 р. № 546. У 1969 р. – наказом
Мінверстатопрому СРСР від 18.07.1969 р. № 150 ЦКТБ реорганізовано у Науководослідний інститут спеціальних способів лиття («НДІСЛ»). У 1994 р. згідно з наказом
Мінмашпрому України від 30.06.1994 р. № 1004 інститут перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування
СРСР
(1951–1969);
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--

Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1969–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001);
-- Міністерства промислової політики України (з 2001).
Інститут займався створенням технологічних процесів і автоматичних комплексів обладнання для виробництва точних відливок новими прогресивними способами.
Конструкторська документація
Документи з проектування агрегату розливу ферохрому; кокільних машин: карусельної для безперервного відливання куль Ø125 мм, однопозиційних; комплексномеханізованої лінії виробництва порошків кремнемідних сплавів; лінії для одержання листів стрічок, припоїв, порошків зі сплавів, які деформуються; установок для
модифікування рідкого чавуну магнієм; стрижневого автомата з продувкою СО2.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Одержання точних відливок литтям в облицьовані кокілі.
Одержання точних відливок литтям під низьким тиском.
Одержання точних відливок литтям у кокілі.
Одержання точних відливок литтям у разові піщані форми.
Одержання точних відливок з чавуну з пароподібним графітом.
Одержання точних заготівок з допомогою вакуум-процесу.
Одержання точних заготівок методом безперервного лиття.
Одержання точних заготівок у оболонкові форми.

Науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний
інститут важкого електромашинобудування Харківського заводу
«Електроважмаш» ім. В. І. Леніна «НДІТЕМ» Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-29, 1 комплекс, 697 од. зб., 1939–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут по турбогенераторах і тяговому електрообладнанню Харківського заводу «Електроважмаш» створено у 1959 р. У 1961 р. заводу
присвоєно ім’я В. І. Леніна, назву змінено на Науково-дослідний інститут по турбогенераторах і тяговому обладнанню Харківського заводу «Електроважмаш» ім.
В. І. Леніна. У 1966 р. завод нагороджено орденом Леніна, назву інституту змінено на Науково-дослідний інститут по турбогенераторах і тяговому обладнанню
Харківського ордена Леніна заводу «Електроважмаш» ім. В. І. Леніна. У 1969 р.
інститут перейменований на Науково-дослідний проектно-конструкторський та
технологічний інститут важкого електромашинобудування Харківського заводу
«Електроважмаш» ім. В. І. Леніна «НДІТЕМ». З 1991 р. – Науково-дослідний інститут «Електроважмаш». З 2000 р. – Науково-дослідний інститут «Електроважмаш»
у складі Державного підприємства «Завод «Електроважмаш».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Харківського раднаргоспу (1959–1963);
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----

Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1963–1966);
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1966–1991);
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням великих електричних машин та електроустаткування для теплових і атомних електростанцій, тепловозів, шахт тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування турбогенератора ТГВ-25.

Новокраматорський ордена Леніна, ордена Жовтневої
революції
та
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
машинобудівний завод ім. В. І. Леніна Міністерства важкого та
транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ
Ф. Р-50, 10 комплексів, 12 127 од. зб.,1945–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Ново-Краматорський машинобудівний завод ім. Й. В. Сталіна пущено у 1934 р.
У 1945 р. завод нагороджений орденом Леніна, назву змінено на Ново-Краматорський
ордена Леніна машинобудівний завод ім. Й. В. Сталіна. У 1964 р. завод перейменовано на Новокраматорський ордена Леніна машинобудівний завод ім. В. І. Леніна.
З 1971 р. – Новокраматорський ордена Леніна і ордена Жовтневої революції машинобудівний завод ім. В. І. Леніна. У 1976 р. завод нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора, назву змінено на Новокраматорський ордена Леніна, ордена
Жовтневої революції та ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод ім. В. І. Леніна. Того ж року завод увійшов до складу Виробничого об’єднання
«Новокраматорський машинобудівний завод». З 1994 р. – Закрите акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод» (ЗАТ «НКМЗ»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Нарккомату важкого машинобудування СРСР (1934–1946);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1946–1957);
-- Сталінського раднаргоспу (1957–1961);
-- Донецького раднаргоспу (1961–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1975);
-- Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР (1975–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався виробництвом унікального високопродуктивного прокатного,
металургійного, ковальсько-пресового, гіротехнічного, гірничорудного, підйомнотранспортного і спеціального устаткування.
Конструкторська документація
Документи з проектування агрегатів 8У-22, 8У-24, 8У-25, 8Т-21, 8Т130; безперервного широкосмугового стану-2000; блюмінга для Руставського
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металургійного заводу (Грузинська РСР); екскаваторів: ЭВГ 35/65М, ЭРГ-1600;
слябінга для Карагандинського металургійного заводу (Казахська РСР).

Одеський
спеціальний
проектно-конструкторський
інститут Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Одеса
Ф. Р-118, 3 комплекси, 120 од. зб., 1974–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-конструкторський технологічний інститут створено у 1959 р.
У 1973 р. його перейменовано на Проектно-конструкторський технологічний інститут Науково-виробничого об’єднання «Спецтехоснастка». З 1991 р. – Одеський проектно-конструкторський технологічний інститут Науково-виробничого
об’єднання інструментозабазпечення «Спецтехоснастка». З 1996 р. – Відкрите акціонерне товариство «Спецтехоснастка».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Одеського раднаргоспу (1959–1965);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався організацією інструментального виробництва і господарства у галузі тракторного та сільськогосподарського машинобудування.
Конструкторська документація
Документи з проектування апаратів очищення вентиляційних викидів гальванічних цехів; пиловловлювача ПВ-2; пристрою вентиляційного.

Орендне підприємство «Український науково-дослідний,
проектно-технологічний
інститут
електроізоляційних
та полімерних матеріалів «УкрНДІЕІМ» Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
України, м. Харків
Ф. Р-207, 1 комплекс, 422 од. зб., 1970–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного і проектноконструкторського інститут електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків (ХВ «ВНДІЕІМ») створено у 1969 р. У 1991 р. його реорганізовано в Орендне
підприємство «Український науково-дослідний, проектно-технологічний інститут ізоляційних та полімерних конструкційних матеріалів» (ОП «УкрНДІЕІМ»).
З 2000 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут електроізоляційних та полімерних матеріалів».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1969–1991);
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--

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням і виготовленням електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків, спеціального, нестандартного технологічного обладнання для електроізоляційних та інших підприємств.
Конструкторська документація
Документи з проектування приладу для виготовлення склопластикових труб
УТНП-2.

Підприємство п/с А-3780, м. Миколаїв
Ф. Р-142, 2 комплекси, 629 од. зб., 1957–1988 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторська документація
Документи з проектування електрифікованої дощувальної машини фронтального переміщення; промислового устаткування для рибопромислових баз [Додаток 4].

Полтавський проектно-конструкторський інститут по
технології машинобудування Міністерства машинобудування
для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР,
м. Полтава
Ф. Р-81, 12 комплексів, 1633 од. зб., 1967–1990 рр. Описи. Рос. мова.
Полтавський проектно-конструкторський технологічний інститут створено у 1962 р. відповідно до постанови Полтавського раднаргоспу від 05.04.1961 р.
№ 64. У 1986 р. увійшов до складу Полтавського науково-виробничого об’єднання
по технології машинобудування «Технологія». У 1999 р. – ліквідований.
Інститут перебував у підпорядкуваннні:
-- Полтавського раднаргоспу (1962–1963);
-- Харківського раднаргоспу (1962);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР (1965–1987);
-- Міністерства суднобудівної промисловості СРСР (1988).
Інститут займався комплексним розв’язанням проектно-конструкторських,
технологічних, економічних проблем, механізації та автоматизації інженерної праці; методичним керівництвом проектно-конструкторськими, технологічними роботами заводів з виробництва обладнання для підприємств торгівлі та громадського
харчування, м’ясо-молочної промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування верстата для навивання індукторів; напівавтомата
для полірування діж; роботизованих технологічних комплексів; роботизованої технологічної лінії; установки автоматизованої для лудження контактів; установки скіпового підйомника; Харківського заводу холодильних машин.
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Спеціальне конструкторське бюро обладнання «СКБО»
Міністерства
важкого,
енергетичного
і
транспортного
машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-174, 1 комплекс, 4 од. зб., 1966–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро обладнання (СКБО) створено у 1963 р.
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13.08.1963 р. № 922. З 1971 р.
згідно з наказом Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР від 06.10.1970 р. № 359 СКБО перетворено на Харківську філію Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування
(ЦНДІТМаш). У 1991 р. філію перейменовано на Українську філію Державного
науково-дослідного інституту технології машинобудування. У 1994 р. – наказом
Мінмашинобудування, ВПК і конверсії України від 04.03.1993 р. № 1 філію перетворено в Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування З травня 1994 р. – Орендне підприємство «УкрЦНДІТМаш». У жовтні 1994 р. зареєстровано Акціонерне товариство закритого типу «Український
центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування» (АТЗТ
«УкрЦНДІТМаш»).  
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1963–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету Украни по оборонній промисловості і машинобудуванню
(1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1994).
Інститут займався науковими дослідженнями у галузі енергетичного машинобудування: розробленням, виготовленням дослідних зразків лабораторного та експериментального обладнання і приладів; розробленням нестандартного технологічного обладнання для енергетичного та атомного машинобудування.
Конструкторська документація
Документи з проектування засобів механізації, автоматизації спеціального ливарного, ковальського, технологічного обладнання: механізації дозування, набору і завантажування шихти у вагранки; напівавтоматичної багатопозиційної машини імпульсного формування; установки безперервної дії для виготовлення рідкорухомих самотвердних сумішей; установки для очищення плескатих деталей від задирок.

Спеціалізоване проектне і конструкторсько-технологічне
бюро ливарного та ковальського виробництв СПКТБ
«Буддормаш» Міністерства будівельного, шляхового та
комунального машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-121, 1 комплекс, 121 од. зб., 1963–1968 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціалізоване конструкторське бюро обладнання (СКБО) створено
у 1963 р. У 1965 р. його перетворено у Спеціальне конструкторське бюро обладнання Науково-дослідного інституту надтвердих матеріалів. У 1968 р. бюро
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реорганізовано у Спеціалізоване проектно-конструкторське і технологічне бюро
міжгалузевих виробництв. У 1972 р. бюро перейменовано на Спеціалізоване проектне і конструкторсько-технологічне бюро ливарного та ковальського виробництв
(СПКТБ «Буддормаш»). З 1989 р. – Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро ливарного та ковальського виробництв (СПКТБ ливарного та ковальського виробництв). З 1991 р. – Орендне підприємство «СПКТБ ливарного та ковальського виробництв». З 1996 р. – Акціонерне товариство «СПКТБ ливарного та
ковальського виробництв». У 2000 р. – ліквідовано.
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1963–1972);
-- Міністерства будівельного, шляхового та комунального машинобудування СРСР (1972–1989);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1989–1991);
-- Фонду державного майна України (1991–1996).
Бюро займалося розробленням науково-дослідної і проектної документації
з налагодження та автоматизації ливарного та ковальського виробництва на металургійних підприємствах; переоснащення машинобудівної галузі.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Безперервна плавка сталі.
Підвищення рівня механізації та автоматизації ливарного виробництва.
Розвиток, механізація, автоматизація і прогресивна технологія емалювального виробництва.
Стан і розвиток виробництва пластмас та інших замінників у машинобудуванні.
Стан, розвиток, спеціалізація і кооперування, підвищення рівня механізації ливарного і ковальського виробництва.
Технічне переоснащення, реконструкція і впровадження нових потужностей
у заготівельних виробництвах машинобудування.
Удосконалення організації та підвищення ефективності капітального ремонту
і виробництва запасних частин технологічного обладнання у промисловості УРСР.

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання
ім. М. В. Фрунзе Міністерства хімічного та нафтового
машинобудування СРСР, м. Суми
Ф. Р-122, 4 комплекси, 262 од. зб., 1959–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Акціонерне товариство «Сумські машинобудівні майстерні» створено у 1896 р.
У 1912 р. його перейменовано на Акціонерне товариство «Сумські машинобудівні заводи». З 1922 р. – Сумський машинобудівний завод ім. Х. Г. Раковського. З 1928 р. –
Сумський машинобудівний завод ім. М. В. Фрунзе. У 1976 р. згідно з наказом
Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР від 15.01.1976 р. № 9 завод реорганізовано у Сумське машинобудівне виробниче об’єднання  ім. М. В. Фрунзе
(СМВО ім. М. В. Фрунзе). У 1985 р. об’єднання перейменовано на Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе (СМНВО ім. М. В. Фрунзе).
У 1994 р. згідно з наказом Міністерства машинобудування, ВПК і конверсії України
від 25.02.1994 р. № 285 об’єднання перетворено у Відкрите акціонерне товариство
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе».
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Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР (1976–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням і виготовленням газоперекачувальних агрегатів
нового покоління, автоматизованої блокової станції для газліфтного видобутку нафти, збору і транспортування нафтового супутнього газу, автоматизованих газонаповнювальних та газозаправних станцій тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування вакуум-насоса водокільцевого типу ВВН-50; центрифуг типів АПН-1250; НОГШ-1200; НОГШ-1254К-7.

Український науково-дослідний і конструкторський інститут
хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш» Міністерства
хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-78, 5 комплексів, 1227 од. зб., 1936–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Внутрішній галузевий інститут хімічного машинобудування створено у 1930 р.
У 1931 р. він дістав назву Державний науково-дослідний інститут хімічного машинобудування «ДНДІХМ». У 1936 р. інститут змінив назву на Експериментальний
інститут хімічного машинобудування «ЕКІмаш». З 1943 р. – Харківська філія
Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування. У 1958 р. філію реорганізовано в Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш». У 1996 р.
зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний
і конструкторський інститут хімічного машинобудування» (ВАТ «УкрНДІхіммаш»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату ливарного озброювання СРСР (1943–1946);
-- Міністерства машинобудування і приладобудування СРСР (1946–1963);
-- Держкомітету хімічного та нафтового машинобудування при Держплані
СРСР (1963–1965);
-- Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001 рр.).
Інститут займався науково-дослідними і конструкторськими роботами зі створення машин та апаратів для хімічної і суміжних із хімічною галузів промисловості; розробленням теплообмінного устаткування, колонної апаратури, випарного обладнання, усебічних типів центрифуг та фільтрів.
Конструкторська документація
Документи з проектування випарної установки для мерсеризаційного лугу;
пароежекторної вакуумно-випарної установки; теплообмінника пластинчатого;
фільтрів-пресів: ФПАВ-100, ФПАКМ-50Н.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація хімічного обладнання.
Забезпечення матеріального виконання і технологічності конструкцій обладнання.
Забезпечення тривкості хімічного обладнання.
Розвиток вітчизняних теплообмінників з листу.
Розвиток вітчизняного випарного обладнання.
Розвиток вітчизняного колонного обладнання.
Розвиток вітчизняного кристалізаційного обладнання.
Розвиток вітчизняного обладнання для виробництва напівпродуктів пластичних мас.
Розвиток вітчизняного реакторно-змішувального обладнання.
Розвиток вітчизняного редукторобудування для хімічних виробництв.
Розвиток вітчизняного теплообмінного обладнання.
Розвиток вітчизняного фільтрувального обладнання.
Розвиток вітчизняного центрифугобудування.
Технологічні лінії хімічних виробництв.

Центральне дослідно-конструкторське бюро Державного
Союзного
Харківського
турбогенераторного
заводу
ім. С. М. Кірова Міністерства енергетичного машинобудування
СРСР, м. Харків
Ф. Р-20, 5 комплексів, 1652 од. зб., 1943–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський турбогенераторний завод (ХТГЗ) відкрито у 1934 р. У 1937 р. він
був об’єднаний з Харківським електромеханічним заводом у Харківський електромеханічний і турбогенераторний завод (ХЕТЗ), а у 1939 р. знову став окремим
підприємством.. З 1941 по 1943 рр. основне обладнання та кадри заводу перебували у м. Свердловську (РРФСР). З 1943 р. завод мав назву Державний Союзний
Харківський турбогенераторний завод ім. С. М. Кірова. У 1954 р. завод перейменовано на Державний Союзний Харківський турбінний завод. У 1984р. на його базі
створено Виробниче об’єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний
завод» ім. С.М. Кірова (ВО «Турбоатом»). З 1990 р. – Концерн «Важенергомаш».
З 1996 р. – НВО «Турбоатом». У 1997 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» (ВАТ «Турбоатом»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу СРСР (1934–1943);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1943–1970);
-- Міністерства енергетичного машинобудування СРСР (1970–1984);
-- Міністерства енергетичної промисловості СРСР (1984–1990);
-- Міністерства енергетичного машинобудування України (1990–1996);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1996–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням та виготовленням турбін для теплових і атомних
електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій та гідроакумуляторних
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електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, паро-газового устаткування та іншого енергетичного устаткування.
Конструкторська документація
Документи з проектування гідротурбін: для Кременчуцької ГЕС Дніпровського
каскаду Полтавської обл. типів ПЛ-661-ВБ-800 та ПЛ-510-ВБ-800, для ЧирЮртської ГЕС-1 Сулацького каскаду поблизу м. Кизил’юрт (Дагестанська АРСР)
типу ПЛ-642-В-370; парових турбін: типу «АК» (АК-50, АК-100), ВК 100-4.
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Виробниче об’єднання «Харківський ордена Леніна
електромеханічний завод ім. Жовтневої революції «ХЕМЗ»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-74, 8 комплексів, 1210 од. зб., 1945–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Російсько-Балтійський електротехнічний завод засновано у 1888 р. У м. Рига
(Російської імперії). У 1915 р. завод переведено до м. Харкова. У 1917 р. його
перейменовано на завод «Електросила-1». З 1925 р. – Державне підприємство
«Харківський електромеханічний завод» (ХЕМЗ). У 1941–1943 рр. Харківський
електромеханічний завод перебував в евакуації у м. Чебоксари (Чуваська АРСР).
У 1965 р. завод нагороджено орденом Леніна. У 1967 р. заводу присвоєно ім’я
50-річчя Великої Жовтневої революції, назву змінено на Харківський ордена
Леніна електромеханічний завод ім. Жовтневої революції «ХЕМЗ». У 1978 р. завод реорганізовано у Виробниче об’єднання «Харківський електромеханічний завод». З 1991 р. – Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод».
(ДП «ХЕМЗ»). З 2000 по 2003 рр. завод мав назву Державне науково-виробничеоб’єднання «ХЕМЗ». З 2003 р. – ДП «ХЕМЗ».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1946–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням і випуском комплектних електроприводів для
різних галузей промисловості, потужних електричних машин, вибухобезпечних
електродвигунів, автоматичних вимикачів та іншої низьковольтної апаратури.
Конструкторська документація
Документи з проектування електродвигунів: генератора сталого струму типу
2ПГК 120/50; АКН-14-49-12 (асинхронного); МА-143-2/4, МА-145-1/8, МА-145-2/4;
МС-321-6/6 (синхронного); ПБК 250/145, ПБК-380/125; ПБКЭ-99/35, ПБКЭ-285/135.

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут
технології
електромашинобудування
«ВНДІТелектромаш»
Міністерства
електротехнічної
промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-91, 6 комплексів, 1017 од. зб., 1960–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Всесоюзний проектно-технологічний інститут із розробки технології і організації виробництва в електротехнічній промисловості «Оргелектропром» створено за
наказом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 23.11.1955 р. № 432
У 1957 р. інститут перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний інститут технології електромашино- і апаратобудування «ВНДІТелектромаш». У 1981 р. назву
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інституту змінено на Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут технології електромашинобудування «ВНДІТелектромаш». З 1991 р. –
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут технології електромашинобудування «НДІТелектромаш». З 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1955–1957,
1966–1991);
-- Держплану СРСР (1957–1959);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації і машинобудуванню
(1959–1963);
-- Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1963 – 1966);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними роботами і розробками типових технологічних процесів та спеціального технологічного устаткування для виробництва
електродвигунів.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомата для збирання пакетів статора електродвигунів «ДХМ»; автомата «ИПК-3А» для ізолювання пазів статорів третього габариту; імпульсної установки для випробування полюсних котушок електродвигунів серії УВ2
ПВ-06; напівавтомата для заклинювання статорів першого габариту; універсальної
установки контролю статорів електродвигунів серії АО-2 1-УП габаритів (УУКС).
Документи з проектування устаткування для процесів виготовлення електродвигунів [Додаток 4].

Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський
інститут
трансформаторобудування
«ВІТ»
Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-119, 1 комплекс, 105 од. зб., 1964–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Запорізький науково-дослідний інститут трансформаторобудування та високовольтної апаратури створено у 1960 р. згідно з постановою Раднаргоспу Запорізького
економічного адмінрайону від 26.12.1959 р. № 137. У 1963 р. інститут реорганізовано у Всесоюзний інститут трансформаторобудування. У 1969 р. його перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування («ВІТ»). У 1979 р. інститут нагороджено
орденом Дружби народів. У 1991 р. його перетворено на Всеукраїнський науководослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування. У 1993 р. його перетворено на Державне підприємство «Український
науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування». З 1995 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український
науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування».
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Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Запорізького раднаргоспу (1960–1962);
-- Придніпровського раднаргоспу (1962–1963);
-- Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1963–1966);
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1966–1989);
-- Міністерства електротехнічної промисловості та приладобудування СРСР
(1989–1991);
-Держкомітету України оборонної промисловості та машинобудування
(1991–1993);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням конструкторської документації на силові, вимірювальні трансформатори, реактори, комплексні розподільні пристрої, шинопроводи та нестандартне технологічне устаткування для трансформаторного виробництва; науково-дослідними роботами щодо удосконалення цих виробів.
Конструкторська документація
Документи з проектування поточної автоматичної лінії нарізання пластин магнітопроводів із рулонної сталі з косими та прямими стиками.

Державний інститут по проектуванню підприємств
електротехнічної
промисловості
«Укрдіпроенергопром»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-49, 1 комплекс, 678 од. зб., 1946–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Проектну бригаду Державного інституту по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості «Діпроенергопром» створено на Харківському електромеханічному заводі у 1943 р. У 1947 р. її реорганізовано у Харківське відділення Державного інституту по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості «Діпроенергопром». У 1958 р. на базі відділення створено
Український державний проектний інститут «Укрдіпроенергопром». У 1963 р. інститут змінив назву на Державний інститут по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості «Укрдіпроенергопром». У 1983 р. його перейменовано на Український державний проектний інститут електротехнічної промисловості «Укрдіпроелектро». З 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український
головний інститут по проектуванню підприємств електротехнічної промисловості» (ВАТ «Укрдіпроелектро»). З 2005 р. – Відкрите акціонерне товариство
«Український головний інститут по проектуванню і створенню підприємств електротехнічної і приладобудівної промисловості «Укрдіпроелектро».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату електротехнічної промисловості СРСР (1943–1947);
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1947–1957,
1966–1991);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Раднаргоспу УРСР (1958–1963);
-- Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1963–1966);
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--

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001–2005);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався реконструкцією та проектуванням електротехнічних підприємств.
Проектна документація
Документи з проектування Харківського заводу тепловозного електрообладнання «ХЕТЗ».

Спеціальне конструкторське бюро Виробничого об’єднання
«Укрелектромаш» Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР, м. Харків
Ф. Р-144, 1 комплекс, 25 од. зб., 1962–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро електродвигунів (СКБЕД) при
Харківському електротехнічному заводі створено наказом Управління електротехнічної промисловості Харківського раднаргоспу від 05.07.1963 р. № 117.
У 1969 р. постановою Мінелектротехпрому СРСР від 07.07.1969 р. № 289 СКБЕД
реорганізовано у Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро при
Харківському електротехнічному заводі. Згідно з наказом Мінелектротехпрому
СРСР від 11.08.1975 р. № 389 бюро реорганізовано у Спеціальне проектноконструкторське і технологічне бюро електродвигунів Виробничого об’єднання
«Укрелектромаш» (СКБ ВО «Укрелектромаш»). З 1996 р. – Акціонерне товариство
«СКБ Укрелектромаш».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Харківського раднаргоспу (1963–1965);
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося виробництвом електротехнічних машин, устаткування, апаратури та виробів виробничого призначення.
Конструкторська документація
Документи з проектування електродвигуна трифазового асинхронного АОЛ
2–3 габариту.

Спеціальне
конструкторсько-технологічне
бюро
по
електробурінню «СКТБЕ» Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-54, 5 комплексів, 518 од. зб., 1938–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Центральне конструкторське бюро по електрообладнанню (ЦКБЕ) створено
у 1963 р. У 1965 р. бюро перейменовано на Спеціальне конструкторське бюро по
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електробурінню. З 1969 р. – Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне
бюро по електробурінню (СКТБЕ). З 1978 р. – Спеціальне проектно-конструкторське
і технологічне бюро заглибного устаткування для буріння свердловин та видобування нафти Всесоюзного науково-виробничого об’єднання «Потенціал». У 1994 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство Спеціальне проектно-конструкторське
і технологічне бюро заглибного електроустаткування для буріння свердловин та видобування нафти «Потенціал» (ВАТ СКТБПЕ «Потенціал»).
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1963–1965);
-- Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1965–1969);
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1969–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–1999).
Бюро займалося проведенням і запровадженням науково-дослідних, дослідноконструкторських, проектних, розвідувальних, технологічних робіт із розроблення
нестандартного устаткування, оснащення; ремонтної документації у нафтовій і газовій промисловості, геологорозвідці, транспорті, сільському господарстві, будівництві, інших галузях.
Конструкторська документація
Документи з проектування електробурів Э-250, ЭР 170А; електродвигуна ЭД240-8 із комутатором типу КБП-215; мотора електробура 3250/8; пристрою контролю ізоляції та стану відхилення УКИО-164УЗ.

Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного
інституту
електротермічного
обладнання
«ВНДІЕТО»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-117, 4 комплекси, 1062 од. зб., 1951–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське особливе конструкторське бюро по проектуванню електропечей
створено у 1957 р. У 1963 р. його перейменовано на Харківське спеціальне конструкторське бюро електротермічного обладнання. У 1968 р. його було реорганізовано у Харківську філію Спеціального конструкторського бюро Всесоюзного
науково-дослідного інституту електротермічного обладнання «ВНДІЕТО» (м.
Москва, РРФСР). З 1969 р. – Харківське відділення Спеціального конструкторського бюро Всесоюзного науково-дослідного інституту електротермічного обладнання «ВНДІЕТО» (ХВ СКБ «ВНДІЕТО»). З 1970 р. – Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту електротермічного обладнання «ВНДІЕТО» З 1987 р. – Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту електротермічного обладнання «ВНДІЕТО». У 1991 філію реорганізовано в Український науково-дослідний інститут електротермічного обладнання «УкрНДІЕлектротерм». У 1992 р. інститут став Орендним підприємством
«УкрНДІЕлектротерм». З 1996 р. – Закрите акціонерне товариство «Український
науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут електротермічного обладнання» (ЗАТ «УкрНДІЕлектротерм»). З 2002 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Велтон. Електротерм. Харків». З 2003 р. – Товариство
з обмеженою відповідальністю «УкрНДІТерм».
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3.2. Електротехнічна промисловість
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства електропромисловості СРСР (1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Харківського раднаргоспу (1958–1963);
-- Держкомітету по електротехніці при Держплані СРСР (1963–1966);
-- Міністерства електротехнічної промисловості СРСР (1966–1989);
-- Міністерства електротехнічної промисловості та приладобудування СРСР
(1989–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався організацією та проведенням науково-дослідних, дослідноконструкторських і технологічних робіт зі створення електротермічного та нагрівального устаткування промислового та побутового призначення. З 1976 р.
виконував функції головного науково-дослідного інституту за конструкторськотехнологічним напрямком «Термічні та електроплавильні роботи в галузі».
Конструкторська документація
Документи з проектування вертикальної восьмиходової склообмотувальної
машини ОКБ-4133; електрованн; електропечей промислових: вакуумних ОКБ4035,ОКБ-4054; елеваторних ОКБ-4023, ОКБ-4230, СЭ3-30, СЭ3-40; електропечей
з висувним подом ОКБ-4041; електропечей ОКБ-4005, ОКБ-4026; камерної електропечі з висувним подом ОКБ-4037; ковпакової ОКБ-4006; прохідної рольганової
ОКБ-4101-А; шахтних ОКБ-4058, ОКБ-4059, ОКБ-4060; електросушил однокамерного ОКБ-4125, прохідного ОКБ-4139.

77

3.3. Приладобудування та засоби автоматизації

Донецьке
відділення
Державного
проектноконструкторського і науково-дослідного інституту з автоматизації
вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація» Всесоюзновиробничого об’єднання «Союзвуглеавтоматика» Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк
Ф. Р-90, 1 комплекс, 33 од. зб., 1962–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Донецьке відділення Державного проектно-конструкторського і науководослідного інституту з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація» створено у 1976 р. У 1984 р. відділення перейменовано на Донецьку
філію Державного проектно-конструкторського і науково-дослідного інституту
з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація». З 1993 р. –
Інститут шахтних інформаційно-керувальних систем «Інсистемшахт». У 1998 р.
за наказом Міністерства вугільної промисловості України від 28.10.1998 р. № 445
на його базі створено Державне підприємство «Науково-технічний центр проблем
енергозбереження», згодом приєднано до Науково-дослідного інституту гірничої
механіки ім. М. М. Федорова.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1990–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2001, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2001–2005).
Інститут був головною організацією у вугільній промисловості у галузі автоматизованих систем керування технологічними процесами на вугільних шахтах, системах і засобах шахтної пневмоавтоматики, галузевої робототехніки.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розвиток та впровадження на вугільних шахтах технічних засобів і систем
пневмоавтоматики.
Розроблення та впровадження на вугільних шахтах технічних засобів і математичного забезпечення автоматизованих систем керування геологічними і виробничими процесами.

Дослідне
конструкторське
бюро
геофізичного
приладобудування Міністерства геології УРСР, м. Київ
Ф. Р-199, 1 комплекс, 160 од. зб., 1966–1971 рр. Описи. Рос. мова
Київське дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування
(Київське ДКБ ГП) створено у 1959 р. Під час акціонування у 1996 р. воно увійшло
до складу Західно-Сибірської корпорації «Тюменпромгеофізика» (РФ) під назвою
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Відкрите акціонерне товариство «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного
приладобудування» (ВАТ ДКБ ГП).
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства геології УРСР (1959–1991);
-- Держкомітету України по геології і використанню надр (1991–1996);
Бюро було головним підприємством галузі з розроблення геофізичної техніки для дослідження нафтових, газових, вугільних та рудних свердловин; займалося
створенням апаратури для роботи в умовах аномально високих тиску, температури
та глибини, іншої свердловинної апаратури.
Конструкторська документація
Документи з проектування лабораторії пенетраційно-каротажної станції.

Київське науково-виробниче об’єднання по автоматизації
і механізації технології виробництва «КАМЕТ» Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
України, м. Київ
Ф. Р-200, 6 комплексів, 362 од. зб., 1970–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-конструкторське бюро Головного управління народного комісаріату суднобудівної промисловості у м. Зеленодольськ Татарської РСР (ПКБ) створено відповідно до наказу Наркому суднобудівної промисловості від 23.12.1942 р.
№ 41. У 1944 р. ПКБ переведено до м. Києва. У 1948 р. його перейменовано на
Державне Центральне проектно-технологічне бюро Суднобудівної промисловості СРСР (ЦПТБ-127). Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 30.05.1951 р. №
8483-р та Наказом Мінсуднобуду СРСР від 07.06.1951 р. № 333-у Державне центральне технологічне бюро-127 Суднобудівної промисловості СРСР (ЦТБ-127).
Згідно з постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 24.06.1958 р. № 815 та
розпорядженням по Київському раднаргоспу від 16.06.1958 р. на його базі створено Проектно-конструкторсько-технологічний інститут (ПКТІ). Постановою
Ради Міністрів СРСР від 28.12.1965 р. № 1127 та наказом Мінбуддормашу від
05.01.1966 р. № 3 ПКТІ перейменовано на Всесоюзний проектно-конструкторськотехнологічний інститут будівельного, дорожнього та комунального машинобудування (Інститут «ВПКТІ Будшляхмаш»). У 1975 р. інститут увійшов до складу створеного згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 13.05.1975 р. № 400
та наказами Мінбуддормашу від 09.06.1975 р. № 250 та від 24.09.1975 р. № 431
Науково-виробниче об’єднання по механізації і автоматизації виробництва НВО
«ВПКТІ Будшляхмаш». У 1990 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від
22. 07.1989 р. № 4 та наказом Мінважмашу СРСР від 10.04.1990 р. № 199 назву
змінено на НВО «КАМЕТ». Наказом Фонду держмайна України від 01.10.1992 р.
№ 384 його реорганізовано в Інститут з автоматизації і механізації технології виробництва (Інститут «КАМЕТ»). У 1993 р. Наказом Фонду держмайна України
від 27.10.1993 р. № 47-АТ його реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство
«КАМЕТ». З 2001 р. рішенням Загальних зборів акціонерів його перейменовано на
Відкрите акціонерне товариство «КАМЕТ-ТАС».
Організація перебувала у підпорядкуванні:
-- Наркомату суднобудівної промисловості СРСР (1942–1948);
-- Міністерства суднобудівної промисловості СРСР (1948–1958);
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Центральний державний науково-технічний архів України
---

Київського раднаргоспу (1958–1965);
Міністерства будівельного, шляхового і комунального машинобудування
СРСР (1965–1990);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1990–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1993);
-- Фонду державного майна України (з 1993).
Організація займалася створенням, освоєнням та впровадженням нових приладів, обладнання, матеріалів, прогресивних технологічних процесів автоматизованих систем керування, комплексів обладнання для механізації і автоматизації процесів в галузі шляхового комунального машинобудування.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомата для фрезерування пазів у колекторі; камери напилювання; комплексу агрегатів для безперервного приготування рідких самотвердних сумішей на органічних зв’язувальних «ОРСС»; машини для виготовлення стрижнів типу 1 ост. 22-223-72; печі оплавлювальної; установки для збирання гусеничних стрічок.

Київський інститут автоматики ім. XXV з’їзду КПРС
Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем
управління СРСР, м. Київ
Ф. Р-88, 8 комплексів, 720 од. зб., 1965–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Київський інститут автоматики створено у 1957 р. відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР № 1457 від 27.12.57 р. У 1976 р. йому присвоєно ім’я ХХV
з’зду КПРС, назва змінилась на Київський інститут автоматики ім. XXV з’їзду
КПРС. У 1989 р. інститут реорганізовано у Київське науково-виробниче об’єднання
«Київський інститут автоматики» (КНВО «КІА»). З 1993 р. – Науково-виробниче
підприємство «Київський інститут автоматики».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1957–1963);
-- Держкомітету по приладобудуванню, засобів автоматизації і систем управління (1963–1965);
-- Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем керування СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався організацією і проведенням науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт зі створення і впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для галузей: чорної металургії, газової промисловості, енергетики (зокрема атомної), гірничорудної промисловості, агропромислового комплексу.
Конструкторська документація
Документи з проектування автоматизованої системи визначення теоретичної
ваги прокату; автоматизованої системи керування Ладижинської ГРЕС у Вінницькій
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обл.; автоматизованої системи керування раціональним розкроєм балок на універсальному балковому стані Нижньотагільського металургійного комбінату
у Свердловській обл. (РРФСР) «Раскрой-2»; гама-рівноміру металу «ГУМ-003М»;
пристрою контролю натягу матеріалу електротензометричного типу «УКНТ»; системи автоматичного контролю та регулювання розподілу природного газу по фурмах доменної печі; системи інформаційного управління універсальних клітей (система перетворення та передачі інформації) «СППИ-УК-УБС»; уніфікованої системи безперервного розливу сталі «УНРС».

Колективне підприємство «Івано-Франківське спеціальне
конструкторське бюро засобів автоматизації «КП СКБ ЗА»
Міністерства промислової політики України, м. Івано-Франківськ
Ф. Р-219, 4 комплекси, 210 од. зб., 1977–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації (СКБ ЗА) створено
у 1978 р. відповідно до наказу Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління від 12.04.1977 р. № 158. У 1994 р. його реорганізовано
в Орендне підприємство «Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації». У 1996 р. на його базі створено «Колективне підприємство «Івано-Франківське
спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації» (КП СКБ ЗА). З 2004 р. –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківське спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР (1978–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1994).
Бюро займалось розробленням засобів автоматизації технологічних процесів
на базі мікропроцесорної техніки для підприємств нафтогазового та енергетичного комплексів; засобів контролю технологічних процесів при бурінні та експлуатації нафтогазових свердловин тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування індикатора витрати свердловинного ИРС-І «И»;
манометрів: глибинного для випробувачів шарів МГО-5; свердловинних МГН-4,
МГН-6; термометра свердловинного ТГН-6.

Науково-виробниче об’єднання з випуску механічного
зварювального обладнання «ВІЗВ» Міністерства верстатобудівної
та інструментальної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-136, 1 комплекс, 104 од. зб., 1963–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторську контору свторено у 1945 р. відповідно до наказу Наркомату
місцевої промисловості УРСР від 27.10.1945 р. № 502. У 1956 р. контору перейменовано на Центральне конструкторське бюро. У 1967 р. бюро змінило назву на
Центральне конструкторське бюро механізації виробничих процесів. Того ж року
наказом Мінверстатобуду СРСР від 08.06.1967 р. № 205. ЦКБ реорганізовано

81

Центральний державний науково-технічний архів України
у Всесоюзний проектно-конструкторський інститут зварювального виробництва.
У 1991 р. його перейменовано на Український інститут зварювального виробництва.
З 1997 р. – Орендне підприємство «Український конструкторсько-технологічний інститут зварювального виробництва». З 2000 р. – Відкрите акціонерне товариство
«Український інститут зварювального виробництва». З 2005 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український конструкторсько-технологічний інститут зварювального виробництва».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату місцевої промисловості УРСР (1945–1946);
-- Міністерства місцевої промисловості УРСР (1946–1953);
-- Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР (1953–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1963);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1963–1966);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням типового механічного зварювального обладнання для спеціалізованого виробництва зварних конструкцій у машинобудуванні;
здійсненням технологічних, дослідно-конструкторських і експериментальних робіт зі створення нових прогресивних технологічних процесів, засобів комплексної
механізації і автоматизації, спеціального обладнання та оснащення для ковальськоштампувального і термічного виробництва заводів галузі.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомата редукування заготовок велосипедних
спиць.

Науково-виробниче об’єднання «Теплоавтомат» Міністерства
засобів автоматизації та систем управління СРСР, м. Харків
Ф. Р-188, 30 комплексів, 1276 од. зб., 1947–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський дослідний завод Дослідного конструкторського бюро
«Теплоавтомат» тресту «Теплоконтроль» створено у 1937 р. Під час Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. завод зруйновано. Харківський завод
«Теплоавтомат» відновив свою діяльність у листопаді 1943 р. У 1962 р. відповідно до постанови Харківського раднаргоспу від 12.09.1962 р. № 307 Дослідноконструкторське бюро «Теплоавтомат» та Дослідний завод «Теплоавтомат» розділено. У 1968 р. наказом Мінприладобуду СРСР від 31.07.1968 р. № 177 на їхній базі
створено Науково-виробниче об’єднання «Теплоавтомат». У 1993 р. його реорганізовано у Науково-виробниче підприємство «Теплоавтомат». У 1994 р. – рішенням
Мінмашпрому України від 30.12.1994 р. № 1836 його перетворено на Відкрите акціонерне науково-виробниче товариство «Теплоавтомат».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату авіаційної промисловості СРСР (1937–1946);
-- Міністерства авіаційної промисловості СРСР (1946–1951);
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---

Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР (1951–1956);
Міністерства приладобудування та засобів автоматизації СРСР
(1956–1957);
-- Харківського раднаргоспу (1957–1965);
-- Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням і виготовленням електрогідравлічних та електропневматичних засобів автоматизації, мікропроцесорних контролерів та електрогідравлічних комплексів, технологічних стендів для застосування в металургійній,
нафтогазовидобувній та переробній, у хімічній, гумотехнічній, шинній, цукровій,
авіаційній та інших галузях промисловості.
Конструкторська документація
Документи з проектування автономного гідравлічного приводу АГП-1; автономного регулювального клапана АРК-1; блоків електронних: керувального БЭУ-1,
регулювального БЭР-1; датчиків: датчиків показників положення ДУП-1, ДУП-1-Т
(для країн з тропічним кліматом); датчика потенціометричного показника положення, модифікації кат. № 143-1, № 143-2; датчика синхронізатора гідравлічного ДСГ‑1;
датчика температури дилатометричного, пневматичного прямої та зворотної дії
ДТДП; золотника блокувального 3Б-І; ізодрому гідравлічного ИГ-1; клапанів: дистанційного керування блокувального КДУБ-І, дросельного масляного КДМ-І, пневмоелектричного КПЭ-І, шунтувального масляного КШМ-0201, КШМ-0202, КШМ2; механізмів налагодження: дистанційного МДН-2, з приводом від ізодрома МНПИ,
ручного налагодження МРН-І; підсилювачів: двокаскадного гідравлічного УДК2,
однокаскадних гідравлічних УОКГ-1 – УОКГ-5; показника положення дистанційного УПД-1; пневмопривода поршневого з електричним керуванням ППЭ-І; приймача
синхронізатора гідравлічного ПСГ-1; пристроїв імпульсних: УИМВ, УИМВ-0202,
УИМВ-1, УИМВ-2, УИМВ-0202, УИМН-1, УИМС-3, УИМС-3ТВ, УИС-1, УИС-2,
УИРС-1, УИРС-1-Т, УИРУ-0201, УИРУ-1, УИРУ-1-ТВ, УИРУ-3, УИТБ-1; реле тиску РДПС-1; сервоприводів гідравлічних: кривошипних СПГК, прохідних СПГП-2,
СПГП-4, СПГП-5; устаткування для відбирання імпульсу від в’язких середовищ
УВС-І; устаткування перервного електромеханічного УПЭМ-2.

Науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання
будівель та споруд Міністерства будівельних матеріалів УРСР,
м. Київ
Ф. Р-112, 1 комплекс, 182 од. зб., 1957–1968 рр. Описи. Рос. мова.
Київський науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель та споруд створено у 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 29.11.1956 р. № 1423. У 1991 р. його перейменовано на Державний науководослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель та споруд. Згідно з наказами Мінпромполітики від 20.11.2006 р. № 434 та від 15.12.2006 р. № 473 інститут ліквідовано.
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Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії будівництва та архітектури УРСР (1956–1963);
-- Держкомітету по промисловості будівельних матеріалів при Держбуді
СРСР (1963–1965);
-- Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР (1966–1991);
-- Міністерства машинобудуванння, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001–2006);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут був провідною науковою установою зі створення прогресивних конструкцій санітарно-технічного обладнання в країні.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Охорона праці, техніка безпеки і метрологічні дослідження.
Розроблення обладнання для охорони довкілля.
Розроблення обладнання для використання низькопотенціальних і високопотенціальних вторинних енергоресурсів.
Розроблення опалювальних приладів і регулювальної апаратури.
Розроблення опалювальних сталевих та чавунних котлів для спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива та паливоспалювальних приладів для цих котлів.
Розроблення технологічного виробництва і антикорозійного захисту сталевих
опалювальних приладів котлів.

Спеціальне
конструкторське
бюро
автоматизації
коксохімічного виробництва «СКБА КХВ» Державного комітету
промислової політики України, м. Харків
Ф. Р-218, 7 комплексів, 610 од. зб., 1967–1983 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторське бюро автоматизації і механізації виробничих процесів на підприємствах коксохімічної промисловості інституту «Діпрококс» створено у 1965 р.
У 1991 р. воно змінило назву на Спеціальне конструкторське бюро автоматизації
коксохімічного виробництва (СКБА КХВ). Ліквідовано у 2002 р.
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997)
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001–2002);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося розробленням і впровадженням на підприємствах коксохімічної промисловості нових засобів і системи автоматизації технологічних процесів із
метою підвищення ефективності роботи коксохімічних підприємств, підвищення
продуктивності праці, зменшення кількості обслуговуючого персоналу тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування аналізатора вологості смоли в потоці В-3А; датчика теплового еквіваленту.
Документи з розроблення систем автоматичного гасіння гарячого коксу на стрічці конвеєра; автоматичного приймання коксу у вагон для гасіння Магнітогорського
металургійного комбінату у Челябінській обл. (РРФСР); дистанційного управління
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вуглевантажними вагонами Череповецького металургійного заводу у Вологодській
обл. (РРФСР); дистанційного керування трьома електровозами вагонів для гасіння
Московського коксогазового заводу.
Документи з модернізації та автоматизації відсаджувальних машин дрібного
вугілля на вуглезбагачувальній фабриці.

Український державний проектний інститут комплексної
автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості
«Важпромавтоматика» Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, м. Харків
Ф. Р-80, 8 комплексів, 2478 од. зб., 1963–1992 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Державного проектно-конструкторського бюро № 12
(ПКБ-12, м. Москва, РРФСР) створено у 1956 р. У 1958 р. філію реорганізовано
у Харківське проектно-конструкторське бюро комплексної автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості (ПКБ «Важпром»). У 1960 р. на його базі
утворився Український державний проектно-конструкторський інститут автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості. У 1961 р. інститут перейменовано на Український державний проектний інститут комплексної автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості (УДППІ «Важпромавтоматика»).
З 1984 р. – Український державний проектний і проектно-конструкторський інститут
«Важпромавтоматика». У 1992 р. відповідно до наказу Української державної корпорації по виконанню монтажних та спеціальних будівельних робіт від 28.02.1992 р.
№ 40 інститут перетворено на Орендне державне підприємство «Український державний проектний і проектно-конструкторський інститут «Важпромавтоматика».
З 1994 р. – Акціонерне товариство закритого типу «Важпромавтоматика».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства приладобудування і засобів автоматизації СРСР (1956–1967);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Харківського раднаргоспу (1958–1959);
-- Міністерства будівництва УРСР (1959–1963);
-- Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
(1963–1992);
-- Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт (з 1992 ).
Інститут займався розробленням, проектуванням і впровадженням систем автоматизації та керування промислових і непромислових підприємств; дослідноконструкторськими роботами автоматизованих систем керування технологічних
процесів, систем автоматизованого електропривода та електропостачання, диспетчеризації; розробленням природоохоронної документації тощо.
Проектна документація
Документи з проектування автоматизованих систем керування: водопровідних
споруд у м. Харкові; заводів: Гродненського азотно-тукового у м. Гродно (Білоруська
РСР), Дніпропетровського шинного; метрополітену у м. Харкові: Олексіївської лінії (від станції «Проспект Леніна» до станції «Проспект Перемоги»), Салтівської
лінії; хімічних комбінатів: Зиминського у м. Саянськ Іркутської обл. (РРФСР),
Сєверодонецького у Луганській обл.
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Український Державний проектний інститут «Металургавтоматика» Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-162, 6 комплексів, 271 од. зб., 1967–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Підприємство «Проектмонтажприлад» тресту «Енергочормет» створено у 1943 р. У 1953 р. його реорганізовано у Дніпропетровську філію
Центрального проектно-конструкторського бюро тресту «Металургавтоматика»
(ЦПКБ «Металургавтоматика»). З 1958 р. – Проектно-конструкторське бюро
«Металургавтоматика». У 1969 р. – згідно з наказом Мінбуду УРСР від 26.10.1960 р.
№ 464 на її базі створено Український державний конструкторський інститут. У 1961 р. інститут перейменовано на Український державний проектний інститут «Металургавтоматика». У 1989 р. – наказом Мінмонтажспецбуду СРСР
від 30.11.1984 р. № 309 інститут перетворено на Український державний проектний
і проектно-конструкторський інститут «Металургавтоматика» (УДППКІ «МА»).
З 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство «Проектний і проектно-конструкторський
інститут «Металургавтоматика» (ВАТ «ППКТІ «Металургавтоматика»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства будівництва УРСР (1960–1963);
-- Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
(1963–1991);
-- Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд» (1991–2002);
-- Міністерства промислової політики України (з 2002).
Інститут займався науково-дослідними, дослідно-конструкторськими і проектними роботами з автоматизації технологічних процесів; створенням автоматизованих систем керування технологічними процесами та підприємствами; впровадженням засобів автоматизації і промислового зв’язку. Інститут виконував функції головної організації з комплексного науково-технічного напрямку: системи локального (об’єктового) екологічного контролю на підприємствах металургії (металургійного, трубного, коксохімічного, вогнетривного та гірничорудного виробництв).
Проектна документація
Документи з проектування автоматизованих систем керування процесами виробництва: Авдіївського коксохімічного заводу у Донецькій обл.; Єнакіївського
металургійного заводу у Донецькій обл.; Лебединського гірничо-збагачувального
комбінату у Сумській обл.; Новолипецького металургійного заводу у м. Липецьк
(РРФСР).
Документи з проектування прокатних станів металургійних заводів: стану
«600» Комунарського заводу ім. Ілліча у Луганській обл.; стану «3600» Жданівського
заводу «Азовсталь» у Донецькій обл.

Український
державний
проектно-технологічний
і експериментальний інститут «Укроргверстатопром» Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР,
м. Харків
Ф. Р-192, 1 комплекс, 81 од. зб., 1975 р. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Державного проектно-технологічного і експериментального
інституту «Оргверстатінпром» (м. Москва, РРФСР) створено у 1952 р. У 1958 р. її
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реорганізовано в Український проектно-технологічний і експериментальний інститут «Оргверстатінпром». У 1963 р. його перейменовано на Український державний
проектно-технологічний і експериментальний інститут «Укроргверстатінпром».
З 1994 р. – Закрите акціонерне товариство «Інститут Укроргверстатінпром».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної промисловості СРСР (1951–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Харківського раднаргоспу (1958–1963);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000; з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався наданням технічної допомоги верстатобудівним заводам
та заводам ковальсько-пресового обладнання у проектуванні технологічних процесів і конструкцій оснащення; комплексним проектуванням поточного виробництва металорізальних верстатів; комплексним проектуванням заводів і цехів
у технологічній частині з розробленням механізованих поточних ліній і автоматизації виробничих процесів. Інститут розробляв проекти комплексної механізації
ливарних цехів, автоматизації різноманітних виробничих процесів, проекти організації виробництва для підприємств машинобудування та інших галузей промисловості.
Конструкторська документація
Документи з проектування міжопераційної транспортної системи із застосуванням каретки-оператора з автоматичним адресуванням.

Філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський
інститут автоматизованих систем управління транспортом
газу «НДПІ АСУтрангаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Міністерства палива та енергетики України, м. Харків
Ф. Р-225, 1 комплекс, 320 од. зб., 1972–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Спеціального конструкторського бюро «Газприладавтоматика-2» створено у 1971 р. у 1973 р. її реорганізовано в Українську філію
Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту автоматизованих систем
управління газової промисловості (УФ ВНДІПІ АСУгазпром). У 1979 р. – наказом
Мінгазпрому СРСР від 24.05.1979 р. № 108-орг на базі УФ ВНДІПІАСУгазпром
створено Науково-дослідний проектний інститут автоматизованих систем управління транспорту газу (НДПІ АСУтрансгаз). У 1994 р. інститут реорганізовано в «НДПІ АСУтрансгаз» Дочірнє підприємство Акціонерного товариства
«Укргазпром». У 1998 р. його реорганізовано у Філію «Науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» «НДПІ АСУтрансгаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Філія «НДПІ АСУтрансгаз» ДК
«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»). З 2004 р. – Філія «Науково-дослідний
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та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» Дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової
промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства газової промисловості СРСР (1971–1991);
-- Фонду державного майна України (1991–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1992);
-- Держнафтогазпрому України (1992–1998);
-- Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (1998–2000).
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2000).
Інститут займався створенням засобів автоматизації, телемеханізації, газовимірювань, охоронної сигналізації, забезпечення безпеки експлуатації, метрології та
автоматизованих систем керування технологічними процесами та господарською
діяльністю у сферах транспортування, підземного зберігання та розподілу природного газу та в інших сферах нафтогазового комплексу України.
Конструкторська документація
Документи з проектування комплексу агрегатних вимірювальних засобів
«Кварц-2М».

Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту
ливарного машинобудування, ливарної технології і   автоматизації
ливарного
виробництва
«ВНДІливармаш»
Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-193, 1 комплекс, 29 од. зб., 1962–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Науково-дослідного інституту ливарного машинобудування
і ливарної технології «НДІливмаш» (м. Москва, РРФСР) (ХФ НДІливмаш) створено у 1967 р. відповідно до наказу Мінверстатопрому СРСР від 07.07.1967 р. № 273.
У 1969 р. відповідно до наказу Мінверстатопрому СРСР від 21.07.1969 р. № 196
її перейменовано на Харківську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту
ливарного машинобудування, ливарної технології і автоматизації ливарного виробництва (ХФ ВНДІливмаш). У 1991 р. Харківську філію перетворено в Український
науково-дослідний інститут ливарного машинобудування, ливарної технології і автоматизації ливарного виробництва (УкрНДІливмаш). У 1992 р. розпорядженням райвиконкому м. Харкова від 30.01.1992 р. № 242 інститут перейменовано на
Державне підприємство Український науково-дослідний інститут ливарного машинобудування, ливарної технології і автоматизації ливарного виробництва (ДП
УкрНДІливмаш).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1967–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням прогресивних технологічних процесів і автоматичного обладнання та приладів для ливарного виробництва.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Прилади, засоби контролю і керування технологічними процесами сумішевиготовлення, формоутворення і готових форм.
Обладнання для виготовлення разових ливарних форм в опоках та без опок.
Технологічні процеси виготовлення разових ливарних форм в опоках та без
опок.
Технологія і обладнання для виготовлення точних відливок за виплавлюваними та випалюваними моделями.

Харківське відділення Науково-дослідного і проектного
інституту автоматизованих систем управління «НДПІАСУ»
Науково-виробничого об’єднання «Система». Без відомчої
належності, м. Харків
Ф. Р-216, 3 комплекси, 444 од. зб., 1978–1991 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське відділення Науково-дослідного і проектного інституту автоматизованих систем управління (м. Волгоград, РРФСР) (ХВ НДПІАСУ) створено у 1971 р.
наказом Мінтракторосільгоспмашу СРСР від 03.06.1971 р. У 1974 р. згідно з наказом Мінтракторосільгоспмашу від 22.11.1973 р. № 399 відділення перейменовано
на Харківську філію Головного спеціалізованого конструкторсько-технологічного
бюро автоматизованих систем управління (ХФ ГСКТБ АСУ). У 1976 р. наказом
Мінтракторосільгоспмашу від 04.02.1976 р. № 50-у Харківську філію Реутівського
проектного конструкторсько-технологічного інституту автоматизованих систем
управління технологічними процесами (м. Реутов Московської обл., РРФСР) (ХФ
РПКТІ АСУ ТП). У 1980 р. наказом Мінтракторосільгоспмашу від 09.12.1980 р.
№ 245 р. її перетворено на Спеціалізований проектний конструкторськотехнологічний інститут по розробці і впровадженню автоматизованих систем для
обладнання з програмним управлінням (СПКТІ АС). У 1994 р. його реорганізовано в Акціонерне товариство закритого типу «Інститут автоматизованих систем».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1971–1987);
-- Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування
СРСР (1987–1988);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1994).
Інститут займався розробленням і впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами випробувань виробів і вузлів сільгоспмашин;
розробленням і впровадженням систем автоматизації проектних робіт; виготовленням дослідних зразків технічних засобів.
Проектна документація
Документи з розроблення автоматизованих систем керування технологічними
процесами приймально-здавальних випробувань двигунів для Харківського заводу
тракторних двигунів.
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Документи з дослідження та розроблення локальної автоматизованої системи
розкроювання листового прокату на прямокутні заготівки на кривошипних листових ножицях із впровадженням на Красноярському комбайновому заводі (РРФСР).
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи за темами:
Інтегрована автоматизована система керування підприємством на базі локальної обчислювальної мережі персональних електронних обчислювальних машин
(ПЕОМ);
Автоматизоване робоче місце юриста (АРМ «Юрист»).
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3.4. Верстатобудування та інструментальна
промисловість

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут промислових гідроприводів і гідроавтоматики
«ВНДІгідропривід»
Міністерства
верстатобудівної
та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-93, 2 комплекси, 830 од. зб., 1960–2001 рр. Описи. Рос. мова.
Сьоме конструкторське бюро (СКБ-7) створено у 1950 р. У 1963 р. конструкторське бюро реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний і проектноконструкторський інститут промислових гідроприводів. У 1989 р. інститут перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут гідроприводів і гідроавтоматики. З 1991 р. – Науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів гідроавтоматики. У 1994 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів і гідроавтоматики». З 1998 р. – Закрите акціонерне товариство «НДІгідропривід». З 2003 р. назва
інституту – Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів і гідроавтоматики у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1950–1952, 1954–1957, 1966–1991);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Управління важкого машинобудування Харківського раднаргоспу
(1957–1963);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства машинобудівної промисловості України (1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням і розвитком гідропневмозмащувального та фільтрувального устаткування, гідропневматичного обладнання міжгалузевого застосування, а також гідропневмоприводів для стаціонарних машин.
Конструкторська документація
Колекція документів з проектування гідроустаткування [Додаток 4].
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення гідравлічної апаратури для розподілення рідини і керування.
Розроблення мастильних систем для подачі мастила у ковальсько-пресовому
обладнанні та металорізальних верстатах.
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Розроблення пневмоапаратури високого тиску.
Розроблення пристроїв для очищення рідин об’ємних гідроприводів.
Розроблення об’ємних гідромоторів високого тиску (аксіально-поршневих,
радіально-поршневих).
Розроблення об’ємних гідростатичних насосів високого тиску (аксіальнопоршневих, радіально-поршневих).

Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів
при Харківському верстатобудівному заводі ім. С. В. Косіора
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості
СРСР, м. Харків
Ф. Р-128, 1 комплекс, 738 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів при Харківському
верстатобудівному заводі ім. С. В. Косіора створено відповідно до постанови раднаргоспу Харківського економічного адміністративного району від 22.12.1960 р.
№ 425. У 1961 р. Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів увійшло
до Харківського верстатобудівного виробничого об’єднання як самостійна юридична особа. У 2006 р. бюро перейменовано на Державне підприємство «Дослідноконструкторське бюро шліфувальних верстатів» (ДП «ДКБШВ»).
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1961–1991);
-- Держкомітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню
(1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося проектуванням круглошліфувальних верстатів різних марок,
зокрема важких та унікальних моделей, спеціальних круглошліфувальних автоматів, верстатів підвищеної та високої точності.
Конструкторська документація
Документи з проектування круглошліфувальних верстатів моделей: 316 М;
3А-151Ц (з числовим програмним керуванням); 3А-172; 3А-174; 3Б-151П (підвищеної точності); 3М-161Д; торцекруглошліфувального спеціалізованого верстата
моделі ХШ4-80.

Краматорський ордена Трудового Червоно Прапора завод
важкого верстатобудування ім. В. Я.Чубаря Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР,
м. Краматорськ Донецької області
Ф. Р-41 4 комплекси, 294 од. зб., 1957–1982 рр. Описи. Рос. мова
Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ) засновано у 1937 р.,
здано в експлуатацію у 1941 р. У 1966 р. завод нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора, назва змінилася на Краматорський ордена Трудового Червоного
Прапора завод важкого верстатобудування. У 1967 р. заводу присвоєно ім’я
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В. Я. Чубаря, назву змінено на Краматорський ордена Трудового Червоного Прапора
завод важкого верстатобудування ім. В. Я. Чубаря. З 1992 р. – Виробниче об’єднання
«Краматорський завод важкого верстатобудування». У 1995 р. зареєстровано
Відкрите акціонерне товариство «Краматорський завод важкого верстатобудування».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Головного Управління по виробництву важких і унікальних верстатів
«Головажверстатопром» (1941–1946);
-- Міністерства верстатобудування СРСР (1946–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1954 – 1957, 1965 – 1992);
-- Сталінського, Донецького раднаргоспу (1957– 965);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався виробництвом важких токарних, вальце-токарних, безцентровотокарних, глибокорозточувальних, колесо-токарних і колесо-фрезерних верстатів,
а також автоматизованих ліній обробки осей рухливого складу залізничного транспорту, муфт до обсадних труб, вугільних електродів.
Конструкторська документація
Документи з проектування верстатів: 1А-665 (важкого токарного); КЖ20 (колесо-фрезерного); КЖ-34 (вальцювально-наплавного); ТКБ-2, ТКБ-2/10
(токарно-копіювальних).

Науково-дослідний інститут автоматизації управління
і виробництва «НДІАВ» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-139, 1 комплекс, 339 од. зб., 1961–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію інституту автоматики створено у 1960 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13.02.1960 р. № 169. У 1974 р. згідно з наказом
Мінверстатобуду СРСР від 11.01.1974 р. № 7 філію реорганізовано у Науководослідний інститут автоматизації управління і виробництва (НДІАВ). У 2003 р. –
наказом Держкомітету зв’язку та інформатизації України від 25.09.2003 р. № 179
інститут реорганізовано у Навчально-науковий інститут Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій (ННІ ДУІКТ).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1960–1961);
-- Українського раднаргоспу (1961);
-- Харківського раднаргоспу (1961–1965);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000);
-- Держкомітету зв’язку та інформатизації України (2000–2001);
-- Міністерства промислової політики України (2001–2003);
-- Міністерства транспорту та зв’язку України (з 2003).
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Інститут був головною організацією у верстато-інструментальній промисловості за напрямками: розробка та впровадження автоматизованих систем керування об’єднаннями та підприємствами; розробка науково-методичних засад створення та проектування кущових інформаційно-обчислювальних центрів; створення інтегрованих організаційно-технологічних систем керування.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми:
Розроблення і дослідження спеціального устаткування і систем керування для
машинобудівних заводів та підприємств країни.

Спеціальне конструкторське бюро агрегатних верстатів
і автоматичних ліній «СКБАВ» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-161, 1 комплекс, 7 од. зб., 1973–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро агрегатних верстатів і автоматичних ліній
(«СКБАВ») створено у 1961 р. відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів
УРСР від 07.03.1961 р. № 354. У 1981 р. його перейменовано на Спеціальне конструкторське бюро агрегатних верстатів. У 1997 р. на його базі створено Відкрите
акціонерне товариство «Харківське спеціальне конструкторське бюро агрегатних
верстатів». У 2005 р. ВАТ «СКБАВ» реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство «РОСС».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1961–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000);
-- Держкомітету промислової політики України (2000);
-- Фонду державного майна України (2000–2005).
Бюро займалось розробленням технічної документації по агрегатних верстатах
із механічної обробки деталей багатосерійного та масового виробництва; технічної
документації по спеціальних верстатах із механічної обробки деталей багатосерійного та масового виробництва.
Конструкторська документація
Документи з проектування спеціального
різьбонарізного верстата ХА10733.

агрегатного

свердлувально-

Спеціальне конструкторське бюро алмазно-розточувальних
і
радіально-свердлильних
верстатів
«СКБАРВ»
Одеське
верстатобудівне виробниче об’єднання Міністерства верстатобудівної
та інструментальної промисловості СРСР, м. Одеса
Ф. Р-129, 1 комплекс, 40 од. зб., 1958–1968 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро алмазно-розточувальних і радіальносвердлильних верстатів «СКБАРВ» створено у 1961 р. згідно з розпорядженням
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Раднаргоспу Одеського економічного району від 13.05.1961 р. № 312 при
Одеському заводі радіально-свердлильних верстатів. У 1976 р. згідно з наказом
Мінверстатопрому СРСР від 25.06.1976 р. № 221 СКБАРВ увійшло до складу
Одеського верстатобудівного виробничого об’єднання. Станом на 2000 р. мало назву Державне підприємство «Одеське спеціальне конструкторське бюро алмазнорозточувальних і радіально-свердлильних верстатів». У 2009 р. СКБАРВ ліквідовано.
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Одеського раднаргоспу (1961–1962);
-- Чорноморського раднаргоспу (1962–1965);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро було головною проектно-конструкторською організацією Мінверстатобуду з проектування алмазно-розточувальних та радіально-свердлильних верстатів,
а також хонінгувальних верстатів та верстатів глибокого свердління.
Конструкторська документація
Документи з проектування радіально-свердлувального верстата моделі 2Н57.

Спеціальне конструкторське бюро багатошпиндельних
автоматів «СКБМА» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-123, 1 комплекс, 32 од. зб., 1957 р. Описи. Рос. мова.
Конструкторське бюро Київського заводу верстатів-автоматів створено у 1936 р.
У 1960 р. згідно з розпорядженням Київського раднаргоспу від 04.04.1960 р. № 154
створено Спеціальне конструкторське бюро по прецизійному верстатобудуванню,
підпорядковане Київському заводу верстатів-автоматів ім. М. Горького. З 1961 р. –
Спеціальне конструкторське бюро багатошпиндельних автоматів (СКБ МА).
З 1966 р. СКБ МА підпорядковано Київському верстатобудівному виробничому
об’єднанню. У 1969 р. згідно з наказом Мінверстатопрому СРСР від 11.02.1969 р.
№ 19 СКБ МА уведено до складу Київського заводу верстатів-автоматів. З 1972 р.
відповідно до наказу Мінверстатопрому СРСР від 05.08.1971 р. № 201 бюро стало
самостійною організацією. З 1991 р. – Державне конструкторське бюро верстатобудування (КБВБ). У 1997 р. бюро реорганізовано у Конструкторсько-технологічний
центр «Верстатобудування». З 2005 р. – Державне підприємство «Державний
конструкторсько-технологічний центр верстатобудування».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Київського раднаргоспу (1960–1966);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
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-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося систематичним підвищенням технічного рівня і якості автоматів та напівавтоматів токарських багатошпиндельних горизонтальних і спеціальних
верстатів на їхній базі і токарських ділянок автоматичних ліній; створенням нових
уніфікованих гам і окремих конструкцій токарських багатошпиндельних горизонтальних автоматів та напівавтоматів.
Конструкторська документація
Документи з проектування горизонтального 4-шпиндельного токарського автомата моделі КА-53.

Спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості,
м. Одеса
Ф. Р-44, 4 комплекси, 2371 од. зб., 1950–1969 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів (СКБ прецизійних
верстатів) створено у 1965 р. на основі конструкторського відділу Одеського заводу фрезерних верстатів ім. С. М. Кірова. У 1985 р. бюро перейменовано на СКБ
прецизійних верстатів Виробничого товариства «Мікрон». З 1997 р. – Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів. У 2001 р. зареєстровано
Відкрите акціонерне товариство «Мікрон».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося проектуванням багатоцільових розточувально-фрезерносвердлувальних верстатів з програмним керуванням, а також спеціальних верстатів, гнучких виробничих систем та модулів; проектуванням автоматизованих ліній
для балансування роторів.
Конструкторська документація
Документи з проектування верстатів: 2430, 2А 430, 2А 430П (координатнорозточувальних із програмним керуванням); 6П42К (контурного копіювальнофрезерувального моделі з програмним керуванням); ОФ-11 (свердлувальнофрезерувального з програмним керуванням); ОФ-36А (копіювально-гравіювального).

Спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів
«СКБСВ» Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса
Ф. Р-184, 5 комплексів, 237 од. зб., 1954–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро № 3 (СКБ-3) створено у 1947 р. наказом
Мінверстатобуду СРСР від 10.03.1947 р. № 22 та постановою Ради Міністрів СРСР
від 04.03.1947 р. № 412. У 1967 р. – наказом Мінверстатопрому від 07.04.1967 р.
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№ 13 СКБ-3 перейменовано на Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів (СКБСВ). З 1997 р. – Відкрите акціонерне товариство «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства верстатобудування СРСР (1947–1968);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1969–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держакомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося проектуванням спеціальних та універсальних металорізних,
деревообробних та каменеобробних верстатів, пресів, обладнання для переробки
пластмас, складального обладнання; створенням спеціальних верстатів та вдосконаленням раніше спроектованих гам універсальних плоскошліфувальних, малих
токарних, вертикально-свердлильних, різенарізних, різенакувальних та різефрезерних верстатів та напівавтоматів.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомата для шліфування електрощіток середніх
розмірів моделі В3-26; алмазно-розточувального верстата; верстата для обробки
базової поверхні соплових лопаток моделі БС-200; експериментальної установки
для внутрішнього шліфування трубних заготовок; напівавтомата для заточування
ін’єкційних голок моделі В3-42.

Український науково-дослідний інститут верстатів та
інструментів Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса
Ф. Р-67, 1 комплекс, 780 од. зб., 1963–1973 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут верстатобудівної та інструментальної промисловості «УкрНДІВІП» створено у 1961 р. відповідно до постанови ЦК
КПУ і Ради Міністрів УРСР від 07.03.1961 р. № 354 У 1996 р. інститут перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут верстатів, інструментів, приладів». З 2005 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідний інститут верстатів, інструментів,
приладів».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району
(1961–1963);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1963–1966);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1966–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
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Інститут займався розробленням в галузі верстатобудування, інструментів,
приладів; розробкою принципово нових конструкцій і технічних процесів; наданням технічної допомоги підприємствам будівельної та інструментальної промисловості.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Безконтактний широтно-імпульсний регулятор.
Вимірювальні засоби для контролю конусів.
Вимірювальні пристрої для контролю геометричних параметрів деталей та
взаємного розташування поверхонь.
Елементи та вузли циклового програмного керування.
Зміни лінійних та кутових переміщень.
Надійність та довговічність металорізних верстатів.
Обробна хіміко-механічна обробка (ОХМО).
Патрони 4-кулачкові з незалежним переміщенням кулачків.
Приладдя до металорізних верстатів. Столи поворотні.
Регульовані та слідкувальні електроприводи сталого струму з широтноімпульсними перетворювачами.
Регулятори витрат рідини.
Системи циклового програмного керування та цифрової індикації до металорізних верстатів.
Шпиндельні вузли металорізних верстатів.
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Ворошиловградський ордена Леніна та ордена Жовтневої
революції тепловозобудівний завод ім. Жовтневої революції  
Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР,
м. Ворошиловград
Ф. Р-25, 6 комплексів, 82416 од. зб., 1931–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Луганський паровозобудівний завод Російського товариства машинобудівних заводів Г. Гартмана створено у 1896 р. У 1918 р. завод перейменовано на
Луганський паровозобудівний завод ім. Жовтневої революції. З 1935 по 1958 та
з 1970 по 1990 рр. через перейменування м. Луганська у м. Ворошиловград завод
мав назву Ворошиловградський завод ім. Жовтневої революції (ВЗЖР). У 1947 р.
завод нагороджено орденом Леніна, він дістав назву Ворошиловградський ордена Леніна паровозобудівний завод ім. Жовтневої революції. У 1956 р. завод перейменовано на Ворошиловградський ордена Леніна тепловозобудівний завод
ім. Жовтневої революції. У 1971 р. завод нагороджено орденом Жовтневої революції, відтак назва заводу – Ворошиловградський орденів Леніна та Жовтневої революції тепловозобудівний завод ім. Жовтневої революції. У 1980-х рр. на базі заводу створено Виробниче об’єднання «Луганськтепловоз». У 1995 р. відповідно до
Указу Президента України від 19.05.1995 р. його перетворено на Холдингову компанію «Луганськтепловоз». Цього ж року зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Луганська Державна холдингова компанія «Луганськтепловоз» (ВАТ
«ЛДХК «Луганськтепловоз»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Економічної Ради у м. Харків (1918–1922);
-- Південно-машинобудівного тресту у м. Харків (1922–1928);
-- Наркомату важкого машинобудування СРСР (1939–1946);
-- Міністерства транспортного машинобудування СРСР (1946–1953,
1954–1957);
-- Міністерство транспортного і важкого машинобудування СРСР
(1953–1954);
-- Раднаргоспу машинобудування Ворошиловградського економічного адміністративного району (1957–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1975, 1987–1989);
-- Міністерства транспортного машинобудування СРСР (1975–1987);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1987–1989).
Завод займався розробленням та виробництвом рейкового транспорту для залізниці, міського комунального господарства та гірничорудної промисловості; технічним удосконаленням серійного випуску машин тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування дизельгенератора 2Д-100 магістрального вантажного тепловоза ТЭ-3; паровозів пасажирських: типу 1-4-2 серії «ИС»; паровозів товарних: типу 1-5-0 серії «СО», типу 1-5-1 серії «ЛВ», типу 1-5-1 серії «ФД»,
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типу 1-5-2; тепловозів вантажних: типу 3-3, типу ТЭ (ТЭ-100, ТЭ-101, ТЭ-103,
2ТЭ10А), ТГ-102; тепловозів вантажо-пасажирських: типу 2-2 МГ-100, МГ-102,
типу 3-3 МГ-105, МГ-106; тепловозів маневрових: ТГН 2, ТЭВ; тепловоза товарнопасажирського: типу 2-2 ТГ 100.

Головне Союзне конструкторське бюро по автобусах
Львівського автобусного заводу Міністерства автомобільної
промисловості СРСР, м. Львів
Ф. Р-30, 1 комплекс, 7718 од. зб., 1953–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Головне Союзне конструкторське бюро по автобусах Львівського автобусного заводу створено у 1965 р. У 1975 р. бюро реорганізовано
у Всесоюзний конструкторсько-експериментальний інститут автобусобудування
(«ВКЕІавтобуспром»). У 1993 р. інститут перейменовано на Український державний
інститут автобусо-тролейбусобудування («Укравтобусбуд»). З 2000 р. – Відкрите
акціонерне товариство «Український інститут автобусо-тролейбусобудування».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1965–1988);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося розробленням автобусів, тролейбусів та спеціальних транспортних засобів різного призначення.
Конструкторська документація
Документи з проектування автобусів «ЛАЗ-695», «ЛАЗ-697-Турист».

Головне
спеціальне
конструкторське
бюро
по
автонавантажувачах Міністерства автомобільної промисловості
СРСР, м. Львів
Ф. Р-189, 1 комплекс, 573 од. зб., 1950–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро вантажно-розвантажувальних машин та механізмів створено у 1959 р. відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від
19.08.1959 р. № 454 на базі Львівського заводу автонавантажувачів. Того ж року
розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 10.11.1959 р. № 1489-Р перейменовано на Головне спеціальне конструкторське бюро по універсальних вантажнорозвантажувальних пристроях та механізмах. У 1960 р. реорганізовано у Головне
спеціальне конструкторське бюро автонавантажувачів з експериментальною базою,
але в офіційних документах до 1962 р. організація й надалі іменувалася Спеціальне
конструкторське бюро при Львівському заводі автонавантажувачів. У 1962 р. розпорядженням Львівського раднаргоспу від 01.10.1962 р. № 1277-Р СКБ перейменовано на Головне спеціальне конструкторське бюро по автонавантажувачах. З 1995 р. –
Відкрите акціонерне товариство по розробці і виготовленню партій вантажопідіймальних машин ВАТ «Автовантажмаш».

100

3.5. Транспортне машинобудування
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Львівського раднаргоспу (1959–1962);
-- Держкомітету важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося розробленням нових видів машин, агрегатів і пристроїв для
механізації вантажно-розвантажувальних робіт.
Конструкторська документація
Документи з проектування автонавантажувачів моделей 4003, 4008.

Закрите
акціонерне
товариство
«Харківський
велозавод» ім. Г. І. Петровського Міністерства автомобільного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-221, 1 комплекс, 121 од. зб., 1946–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський велосипедний завод створено у 1923 р. У 1935 р. його реорганізовано у Державний союзний велосипедний завод. У 1941 р. – заводу присвоєно
ім’я Г. І. Петровського. У 1941–1944 рр. завод перебував в евакуації у м. Бухара
(Узбецька РСР). Після повернення до м. Харкова він дістав назву Харківський
союзний велосипедний завод (ХСВЗ). З 1947 р. – Харківський велосипедний завод. У 1954 р. при заводі створено спеціальне конструкторське бюро. З 1964 р. –
Харківський велосипедний завод ім. Г. І. Петровського (ХВЗ ім. Г. І. Петровського).
У 1986 р. на його базі створено однойменне Виробниче об’єднання. У 1992 р. завод став акціонерним товариством, у 1993 р. – Акціонерним товариством закритого типу, з 1998 р. – Закритим акціонерним товариством «Харківський велосипедний
завод ім. Г. І. Петровського».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату машинобудування СРСР (1923–1935);
-- Наркомату загального машинобудування СРСР (1935–1941);
-- Наркомату середнього машинобудування СРСР (1941–1947);
-- Міністерства автомобільного і тракторного машинобудування СРСР
(1947–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1955);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1955–1960);
-- Харківського раднаргоспу (1960–1965);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1965–1986);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1986–1991);
-- Міністерства машинобудування України (1991–1993);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–1999);
-- Держкомітету промислової політики України (1999–2000).
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Завод був первістком вітчизняного велобудування; займався розробленням
конструкцій велосипедів для дорослих та дітей; розробленням технологічного обладнання.
Конструкторська документація
Документи з проектування велосипедів дорожніх В-14, В-17, В-22, В-32, В-130
(«Україна»), В-134; спортивних В-53, В-65, В-94СП, В-110, В-301 СБ, В-551 СП,
В-552 СП.
Звіт про розроблення нових типів велосипедів у 1955 р.

Запорізький ордена Трудового Червоного Прапора
автомобільний завод «Комунар» Міністерства автомобільної
промисловості СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-190, 1 комплекс, 41 од. зб., 1957–1969 рр. Описи. Рос. мова.
Майстерню з виробництва січкарень та залізних приладь до вітряків створено у 1863 р. У 1878 р. створено Завод землеробських машин П. і К. Гільдебрандів
та П. Пріса, з 1886 р. – чавуноливарні майстерні торговельно-промислового товариства «Лепп і Вальман», з 1888 р. – товариство «А. Я. Кооп і Ко». У 1923 р.
на їхній базі створено Державний завод сільськогосподарського машинобудування «Комунар» тресту «Південсільмаш». У 1941–1943 рр. завод перебував в евакуації у м. Красноярськ (РРФСР). У 1958 р. – постановою Ради Міністрів СРСР
від 28.11.1958 р. № 1293 завод реорганізовано у Запорізький автомобільний завод
«Комунар». У 1963 р. Запорізький ордена Трудового Червоного Прапора автомобільний завод «Комунар». У 1975 р. завод реорганізовно в Автомобільне об’єднання
«Комунар». У 1976 р. – нагороджено орденом Жовтневої революції. У 1991 р. завод перейменовано на Державний Запорізький автомобільний завод «АвтоЗАЗ».
У 1994 р. зареєстровано Акціонерне товариство «Запорізький автомобільний завод «АвтоЗАЗ». У 1998 р. зареєстровано спільне українсько-корейське підприємство з іноземною інвестицією Закрите акціонерне товариство «АвтоЗАЗ-ДЕУ».
У 2003 р. його реорганізовано у Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату мінометного озброєння СРСР (1943–1946);
-- Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування
СРСР
(1946–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957);
-- Запорізького раднаргоспу (1957–1962);
-- Придніпровського раднаргоспу (1962–1965);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод спеціалізувався на виробництві легкових автомобілів та запасних деталей до них; зернозбиральних сільськогосподарських машин.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомобіля ЗАЗ-965 «Запорожець».
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Запорізький проектно-конструкторський і технологічний
інститут «ЗПКТІ» Міністерства автомобільної промисловості
СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-104, 4 комплекси, 177 од. зб., 1960–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторсько-технологічне бюро по проектуванню і впровадженню у виробництво засобів механізації виробничих процесів, модернізації устаткування та впровадження нової техніки створено у 1959 р. відповідно до постанови
Раднаргоспу Запорізького економічного адміністратичного району від 02.10.1958 р.
№ 65. У 1960 р. – згідно з постановою Раднаргоспу Запорізького економічного адміністративного району від 20.05.1960 р. № 104 на його базі утворився Запорізький
проектно-конструкторський і технологічний інститут «ЗПКТІ». У 1976 р. – наказом Мінавтопрому СРСР від 12.05.1976 р. № 140 Запорізький ПКТІ увійшов до
складу Всесоюзного виробничого «Союзавтопромобладнання». У 1992 р. інститут
змінив назву на Запорізький проектно-конструкторський та технологічний інститут «ПКТІ» Науково-виробничого об’єднання «Автопромзварювання». З 1996 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Запорізький проектно-конструкторський та технологічний інститут автопромзварювання».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу Запорізького економічного адміністративного району
(1959 – 1963);
-- Раднаргоспу Придніпровського економічного району (1963 – 1966);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1966 – 1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997 – 2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням проектів у сфері зварювального та збірнозварювального виробництва, технологій, оснащення листоштампувального виробництва, кузовобудування для легкових та кабін вантажних автомобілів.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомата для цинкування деталей на підвісці; напівавтомата для плазмового зварювання; установки для фарбування внутрішніх поверхонь.
Проекти технологічних процесів, устаткування, засобів механізації та автоматизації для виробництва автомобілів [Додаток 4].

Кременчуцький автомобільний завод «КрАЗ» Міністерства
автомобільної промисловості України, м. Кременчук Полтавської
області
Ф. Р-191, 1 комплекс, 474 од. зб., 1955–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Кременчуцький мостовий завод пущено у 1945 р. У 1956 р. його реорганізовано у Кременчуцький комбайновий завод. У 1958 р. його реорганізовано
у Кременчуцький автомобільний завод «КрАЗ». У 1968 р. його перейменовано на
Кременчуцький автомобільний завод ім. 50-річчя Радянської України. У 1971 р. завод
нагороджено орденом Леніна. У 1976 р. завод увійшов до складу Кременчуцького
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об’єднання по виробництву великовантажних автомобілів «АвтоКрАЗ». З 1994 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Кременчуцький автомобільний завод». У 1996 р.
його перетворено у Холдингову компанію «АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного товариства. .
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату шляхів сполучення СРСР (1945)
-- Міністерства шляхів сполучення СРСР (1946–1954);
-- Міністерства транспортного будівництва СРСР (1954–1956);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1956–1958);
-- Харківського раднаргоспу (1958–1960);
-- Полтавського раднаргоспу (1960–1962);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1965–1988);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням і випуском вантажівок КрАЗ.
Конструкторська документація
Документи з проектування автомобіля «КРАЗ-214».

Науково-виробниче
об’єднання
технології
та
обладнання захисної поверхні автомобільної промисловості
(НВО «Автопромпокриття») Міністерства автомобільного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Львів
Ф. Р-185, 2 комплекси, 87 од. зб., 1973–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Експериментально-конструкторський і технологічний інститут автомобільної промисловості (ЕКТІавтопром) створено у 1972 р. відповідно до наказу
Мінавтопрому від 31.12.1971 р. № 452. У 1986 р. на його базі створено Наукововиробниче об’єднання технології та обладнання захисних покрить у автомобільній
промисловості «Автопромпокриття». У 1996 р. його реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство Експериментально-конструкторський і технологічний інститут захисних покрить «Ектіавтопром».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1972–1986);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1986–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000).
Інститут займався розробленням технологічних процесів, обладнання та засобів автоматизації для гальванопокриттів; розробленням технологічних процесів,
обладнання та механізмів для підготовки поверхонь виробів для їх фарбування; розробленням технологій та обладнання для антикорозійного захисту кузовів легкових
автомобілів та автобусів; розробленням технологічних процесів та спеціального
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обладнання для очищення автомобільних виробів та деталей, консервації та упакування деталей і агрегатів.
Конструкторська документація
Документи з проектування автооператора двошвидкісного ГУ-301 підвісного
типу для транспортування деталей; машини для пакування виробів методом термовакуумформування УМ.88,5.00.00.000.

Російське товариство машинобудівних заводів Г. Гартмана,
м. Луганськ
Ф. Р-39, 11 комплексів, 21 од. зб., 1903–1936 рр. Описи. Рос. мова
Луганський паровозобудівний завод Російського товариства машинобудівних заводів Г. Гартмана створено у 1896 р. У 1918 р. завод перейменовано на
Луганський паровозобудівний завод ім. Жовтневої Революції. З 1935 по 1958 та
з 1970 по 1990 рр. через перейменування м. Луганськ у м. Ворошиловград завод
мав назву Ворошиловградський завод ім. Жовтневої Революції (ВЗЖР). У 1947 р.
завод нагороджено орденом Леніна, мав назву Ворошиловградський ордена
Леніна паровозобудівний завод ім. Жовтневої Революції. У 1956 р. – перейменовано на Ворошиловградський ордена Леніна тепловозобудівний завод ім. Жовтневої
Революції. У 1971 р. завод нагороджено орденом Жовтневої революції, назва заводу Ворошиловградський орденів Леніна та Жовтневої Революції тепловозобудівний завод ім. Жовтневої Революції. У 1980-х рр. на базі заводу створено Виробниче
об’єднання «Луганськтепловоз». У 1995 р. відповідно до Указу Президента України
від 19.05.1995 р. його перетворено на Холдингову компанію «Луганськтепловоз».
Цього ж року зареєстроване Відкрите акціонерне товариство «Луганська Державна
холдингова компанія «Луганськтепловоз» (ВАТ «ЛДХК «Луганськтепловоз»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Економічної Ради у м. Харків (1918–1922);
-- Південно-машинобудівного тресту у м. Харків (1922–1928);
-- Наркомату важкого машинобудування СРСР (1939–1946);
-- Міністерства транспортного машинобудування СРСР (1946–1953,
1954–1957);
-- Міністерство транспортного і важкого машинобудування СРСР
(1953–1954);
-- Раднаргоспу машинобудування Ворошиловградського економічного адміністративного району (1957–1965);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1965–1975, 1987–1989);
-- Міністерства транспортного машинобудування СРСР (1975–1987);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1987–1989).
Завод займався розробленням і виробництвом рейкового транспорту для залізниці, міського комунального господарства та гірничорудної промисловості; технічним удосконаленням серійного випуску машин тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування пасажирських паровозів: 1-3-1 з пароперегрівником системи Ноткіна, 1-3-1 з пароперегрівником системи Шмідта з 4-вісним тендером, 1-3-1 серії СУ, 1-3-1 серії СУ з пароперегрівником, 2-3-0 Брянського заводу
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(РРФСР) з пароперегрівником системи Шмідта, Північно-Західних залізниць, 2-30 з пароперегрівником системи Шмідта урядового замовлення, 4-вісних паровозів
системи «Компаунд» з 3-вісними тендерами, типу Миколаївської залізниці; товарних паровозів: 0-5-0 Луганського заводу з простою двоциліндровою машиною та
пароперегрівником системи Шмідта, 0-5-0 серії ЭУ, 0-5-0 серії ЭМ; 8- колісного тендера для товарного паровоза 0-4-0 нормального типу 1901 р. (системи «Компаунд»)
і товарного паровоза 0-5-0.

Харківське виробниче авіаційне об’єднання Міністерства
авіаційної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-175, 1 комплекс, 83 од. зб., 1958 р. Описи. Рос. мова.
Акціонерне товариство «Укрвоздухпуть» створено у 1923 р. У 1924 р. на
його базі створено конструкторське бюро. У 1926 р. на базі авіамайстерень
«Укрвоздухпуть» створено Авіазавод ім. Раднаркому УРСР. У 1928 р. на базі КБ організовано самостійний підрозділ Відділ дослідного літакобудування Акціонерного
товариства «Укрвоздухпуть». У 1929 р. на його базі створено нове підприємство
Авіазавод цивільного дослідного літакобудування («Авіазавод ЦДОЛБ»). У 1930 р.
авіазавод реорганізовано у Харківський авіаційний завод (ХАЗ). У травні 1930 р.
у результаті створення Всесоюзного авіаційного об’єднання змінились назви авіаційних підприємств: «Авіазавод ЦДОЛБ» на Харківський авіаційний завод дослідного літакобудування, а завод ХАЗ – на Серійний Харківський авіазавод. У 1932 р.
підприємства перетворено на єдиний Харківський завод дослідного літакобудування ХАЗ. У 1934 р. його перейменовано на Авіаційний завод № 135. З 1941
по 1943 рр. завод перебував в евакуації у м. Перм (РРФСР). У 1968 р. створено
Харківське авіаційне виробниче об’єднання (ХАВО) у складі Харківського авіаційного та Конотопського механічного заводів. У 1968 р. ХАЗу присвоєно ім’я
Ленінського комсомолу. У 1976 р. завод нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора, у 1984 р. – орденом Жовтневої революції. У 1993 р. ХАЗ перейменовано
на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВО).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Акціонерного товариства «Укрвоздухпуть» (1923–1929);
-- Авіатресту ВРНГ СРСР (1930–1934);
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1934–1942);
-- Міністерства авіаційної промисловості СРСР (1965–1991);
Завод займався розробленням і серійним випуском літаків та літальних апаратів тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування аеросанного важкого тягача «Харків’янка-1».

Харківський
політехнічний
інститут
ім. В. І. Леніна
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Харків
Ф. Р-42, 2 комплекси, 45 од. зб., 1946–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський практичний технологічний інститут відкрито у 1885 р.
У 1898 р. він дістав назву Харківський технологічний інститут. У 1898 р.
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спеціальним указом від 16.05.1898 р. інституту присвоєно ім’я Олександра ІІІ,
до 1917 року повна назва вузу – Харківський технологічний інститут Імператора
Олександра ІІІ. У 1923 р. рішенням президії Укрголовпрофобру від 15.11.1923 р.
Харківському технологічному інституту присвоєно ім’я В. І. Леніна (до 1994 р.).
У 1929 р. інститут перейменовано на Харківський політехнічний інститут
(ХПІ). У 1930 р ХПІ поділено на механіко-машинобудівний (ХММІ), хімікотехнологічний (ХХТІ) та електротехнічний (ХЕТІ) інститути. У 1949 р. рішенням Ради Міністрів СРСР від 07.09.1949 р. № 13934-р і наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 16.09.1949 р. № 1194 ХПІ відновився. У1967 р. інститут нагороджено орденом Леніна, а у 1985 р. – орденом Жовтневої Революції. У 1994 р.
постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.1994 р. № 244 інституту присвоєно статус Харківського державного політехнічного університету (ХДПУ).
Указом Президента України від 11.09.2000 р. № 1059/2000 Харківському державному політехнічному університету надано статус «Національний», назву
змінено на Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Українського головного комітету по професійно-технічній освіті (1923);
-- Міністерства вищої освіти СРСР (1946–1959);
-- Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР (1959–1990);
-- Міністерства освіти і науки України (з 2006).
Інститут став першим технічним вищим навчальним закладом в Україні. На
базі інституту здійснювалися дослідження і розроблення в галузях механіки, теорії
міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріогеніки, електро- та теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо.
Конструкторська документація
Документи, розроблені Харківським заводом транспортного машинобудування,
з проектування двосекційного магістрального тепловоза типу 2(20-20) серії ТЭ-2.
Науково-дослідна документація
Звіти кафедри парогенераторобудування про науково-дослідні роботи з проблеми: Дослідження роботи котлоагрегатів.

Центральне конструкторське бюро заводу «Ленінська кузня»
Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-108, 2 комплекси, 17 139 од. зб., 1935–1996 рр. Описи. Рос. мова.
Судномеханічне конструкторське бюро на заводі «Ленінська кузня» створено у 1928 р. У 1957 р. його перейменовано на Центральне конструкторське бюро
«Ленінська кузня» при заводі «Ленінська кузня». У 1967 р. ЦКБ «Ленінська кузня» виокремилося в самостійну організацію. У 1993 р. наказом Мінмашпрому
України від 13.07.1993 р. № 405 його перейменовано на ЦКБ «Шхуна». З 1997 р.
ЦКБ «Шхуна» перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро «Шхуна».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР (1956–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
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-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося розробленням проектів річкових та озерних суден.
Конструкторська документація
Документи з проектування транспортного рефрижератора-постачальника типу
«Лівадія».
Колекція документів з проектування вантажного та пасажирського водного
транспорту [Додаток 4].

Чорноморське Центральне проектно-конструкторське бюро
Міністерства морського флоту СРСР, м. Одеса
Ф. Р-19, 1 комплекс, 437 од. зб., 1948–1952 рр. Описи. Рос. мова.
Одеську філію Центрального проектно-конструкторського бюро суднобудування «Морсудпроект» створено у 1947 р. Цього ж року відповідно до наказу Мінморфлоту СРСР від 05.09.1947 № 301 філію реорганізовано у Центральне
Проектно-конструкторське бюро № 3. У 1966 р. наказом Мінморфлоту СРСР
від 20.12.1966 р. № 189 ЦПКБ-3 перейменовано на Чорноморське Центральне
проектно-конструкторське бюро. У 1987 р. наказом Мінморфлоту СРСР від
01.04.1987 р. № 40-пр на його базі створено Південний науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут морського флоту (ПівденНДІМФ). У 1999 р.
наказом Мінтрансу України від 06.04.1999 р. № 197 інститут перейменовано на
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут морського флоту України
з дослідним виробництвом (УкрНДІМФ).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства морського флоту СРСР (1947–1991);
-- Міністерства транспорту України (1991–1999);
-- Міністерства транспорту та зв'язку України (з 1999).
Інститут займався комплексним науковим і науково-технічним забезпеченням
діяльності та розвитку морського транспорту України.
Конструкторська документація
Документи з проектування танкера «Вайян Кутюр’є».
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Алтайський ордена Леніна тракторний завод ім. М. І. Калініна  
Міністерства
тракторного
і
сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Рубцовськ Алтайського краю (РРФСР)
Ф. Р-27, 2 комплекси, 621 од. зб., 1930–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Алтайський тракторний завод створено 1942 р. у м. Рубцовськ на базі евакуйованих Харківського та Сталінградського тракторних заводів. У 1946 р. заводу присвоєно ім’я М. І. Калініна. У 1967 р. завод нагороджено орденом Леніна. У 1974 р.
завод перейменовано на Виробниче об’єднання «Алтайський тракторний завод».
У 1992 р. його перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Алтайський трактор». З 2008 р. створено Відкрите акціонерне товариство «Алтайське тракторне
об’єднання» (Алттрак).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату середнього машинобудування СРСР (1942–1946);
-- Наркомату автомобільної промисловості СРСР (1946);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1946–1947);
-- Міністерства автомобільної і тракторної промисловості СРСР (1948–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957, 1965–1987);
-- Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування
СРСР (1987–1988);
-- Міністерства автомобільного і тракторного машинобудування СРСР
(1988–1991);
-- «РАТМ Холдингу» (з 2004).
Завод займався розробленням і випуском тракторів та запасних частин до них.
Конструкторська документація
Документи, розроблені Харківським тракторним заводом, з проектування
тракторів марок: СХТЗ-НР15/30, ХТЗ-12.

Головне спеціалізоване конструкторське бюро по двигунах
середньої потужності Харківського моторобудівного виробничого
об’єднання «Серп і молот» Міністерства тракторного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-40, 3 комплекси, 1446 од. зб., 1949–1969 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро по двигунах Харківського моторобудівного
заводу «Серп і молот» створено у 1949 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 07.09.1949 р. № 3704. У 1957 р. Його реорганізовано у Державне спеціалізоване конструкторське бюро по двигунах для тракторів, комбайнів, самохідних
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шасі та інших машин (ДСКБД). З 1970 р. – Головне спеціалізоване конструкторське
бюро по двигунах середньої потужності (ГСКБД). У 1994 р. на його базі створено
Відкрите акціонерне товариство «Головне спеціалізоване конструкторське бюро по
двигунах середньої потужності».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування
СРСР
(1949–1957);
-- Раднаргоспу СРСР (1957–1964);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1964–1990);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1990–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося створенням уніфікованих двигунів внутрішнього згоряння
з прогресивними технічними показниками для тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин.
Конструкторська документація
Документи з проектування двигунів СМ-1, СМД–7; зернонавантажувача
«ЗП-40».

Головне спеціальне конструкторське бюро по машинах для
збирання зернових культур та самохідних шасі Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Таганрог Ростовської області (РСФСР)
Ф. Р-38, 1 комплекс, 2120 од. зб., 1930–1955 рр. Описи. Рос. мова.
Державне спеціальне конструкторське бюро по самохідних зернових комбайнах та машинах для збирання бавовни у неполивних районах (ДСКБ по самохідних комбайнах та бавовнозбиральних машинах) створено у 1953 р. наказом Міністерства машинобудування СРСР від 21.11.1953 рр. на базі Державного
спеціального конструкторського бюро по машинах для механізації бавовництва.
У 1957 р. його перейменовано на Державне спеціальне конструкторське бюро самохідних зернових комбайнів. У 1958 р. – постановою Ради Міністрів СРСР від
06.11.1958 р. назву змінено на Державне спеціальне конструкторське бюро по зернозбиральних комбайнах і самохідних шасі. У 1970 р. наказом Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР від 21.10.1970 р. його
перейменовано на Головне спеціалізоване конструкторське бюро по машинах для
збирання зернових культур та самохідних шасі. З 1986 р. – Головне спеціалізоване
конструкторське бюро по комплексах машин для двофазового збирання зернових,
рису, насінників трав та інших культур стаціонарного обмолоту.
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства автомобільного, тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957; 1965–1991);
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-- Ростовського, Північно-Кавказького раднаргоспів (1957–1965).
Бюро займалось створенням і впровадженням у сільськогосподарське виробництво машин та агрегатів для збирання продукції рослинництва.
Конструкторська документація
Документи з проектування комбайну «Комунар» ЖМ-4,6.

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
комбайновий завод ім. К. Є. Ворошилова Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Дніпропетровськ
Ф. Р-64, 2 комплекси, 1072 од. зб., 1948–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровський комбайновий завод ім. К. Є. Ворошилова пущено
у 1946 р. У 1949 р. при заводі організовано Спеціальне конструкторське бюро.
У 1974 р. завод нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, назву змінено на Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора комбайновий завод ім. К. Є. Ворошилова. У 1982 р. на його базі створено виробниче об’єднання
«Дніпропетровський комбайновий завод ім. К. Є. Ворошилова». З 1991 р. –
Колективне виробниче підприємство «Дніпропетровський комбайновий завод»
(КВП «ДКЗ»). У 2003 р. завод змінив назву на Колективне виробниче підприємство
«Дніпропетровський комбайновий завод».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1946–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням і виготовленням техніки для збирання та очищення буряку, комплектувальних до неї.
Конструкторська документація
Документи з проектування бурякозавантажувачів ГРС-50; СНТ-2,1Б; бурякозбиральних комбайнів СПГ-1; СПД-3.

Запорізьке науково-виробниче об’єднання по створенню
і виробництву машин для підготовки органічних добрив
«НВО
КТІСМ»
Міністерства
сільськогосподарського
і тракторного машинобудування СРСР, м. Запоріжжя
Ф. Р-177, 1 комплекс, 297 од. зб., 1933–1955 рр. Описи. Рос. мова.
Запорізьке Державне спеціальне конструкторське бюро по зернозбиральних
машинах створено у 1959 р. У 1966 р. його перейменовано на Запорізьке Державне
конструкторське бюро по навантажувачах і машинах для внесення добрив.
З 1969 р. – Запорізьке спеціальне проектне конструкторсько-технологічне бюро
по машинах для внесення добрив. У 1971 р. бюро реорганізовано у Запорізький
конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування (КТІСМ). У 1986 р. він увійшов до складу Запорізького науково-виробничого
об’єднання по створенню і виробництву машин для підготовки органічних добрив
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(НВО КТІСМ). У 1990 р. його перейменовано на Запорізьке науково-виробниче
об’єднання по створенню і виробництву сільськогосподарських машин та обладнання. У 1993 р. об’єднання реорганізовано в Орендне підприємство Запорізький
конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування. З 1997 р. – Державне підприємство Запорізький конструкторсько-технологічний
інститут сільськогосподарського машинобудування.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Придніпровського раднаргоспу (1959–1965);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1965–1974, 1986–1987);
-- Міністерства тваринництва та кормовиробництва СРСР (1974–1976);
-- Міністерства машинобудування для тваринництва та кормовиробництва
(1976–1986);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням машин нового покоління для внесення твердих
та рідких органічних добрив; насосів відцентрових із подрібнювачем різної продуктивності стаціонарних та навісних на трактор; першочергових комплектів машин для
стрижки овець та первинного оброблення вовни; блоково-модульних компресорноаерозольних установок для масового профілактичного лікування тварини та птиці.
Конструкторська документація
Документи з проектування зернозбиральних комбайнів: безмоторних приводів до комбайна «Сталинец-6» БП-516, БП-533; комбайна Ізаксона «КИ»; комбайна
«Совхоз»; комбайнів «Сталинец-6» ЖМП-12-К, ЖМ-4,9; широкозахоплювального
комбайна «Комунар» ЖМР-1240.

Науково-виробниче
об’єднання
«Грунтопосівмаш»
Міністерства автомобільного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Кіровоград
Ф. Р-186, 1 комплекс, 58 од. зб., 1953–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціалізоване конструкторське бюро Кіровоградськогозаводу «Червона Зірка»
створено у 1947 р. відповідно до наказу Мінсільгоспмашу СРСР від 30.12.1946 р.
№ 660. У 1967 р. наказом Мінтракторсільгоспмашу СРСР від 27.04.1967 р. № 109
СКБ перейменовано на Державне спеціальне конструкторське бюро по посівних
машинах У 1970 р. наказом Мінтракторсільгоспмашу СРСР від 29.10.1970 р. № 286
перетворено на Головне спеціалізоване конструкторське бюро по грунтообробних та посівних машинах. У 1975 р. наказом Мінтракторсільгоспмашу СРСР від
03.03.1975 р. № 70 перейменовано на Головне Спеціалізоване конструкторське бюро
по посівних та комбінованих машинах. У 1979 р. наказом Мінтракторсільгоспмашу
СРСР від від 16.08.1979 р. № 274 на базі бюро створено Кіровоградський проектноконструкторський інститут по грунтообробних та посівних машинах. У 1993 р.
інститут перейменовано на Відкрите акціонерне товариство Кіровоградський
проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».
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Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування
СРСР
(1947–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957, 1965–1987);
-- Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування
СРСР (1987–1988);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням, виготовленням та випробуванням посівних
машин, комбінованих агрегатів, засобів автоматизації керування робочими органами.
Конструкторська документація
Документи з проектування сівалок: для льону комбінованої СУЛ 48; зернотукової універсальної С3-3,6; кукурудзяної навісної комбінованої СКНК-8; цибулесівалки навісної СЛН-6; квадратно-гніздових навісних СКГН-6, СКГН-6А; культиваторів рослинопідживлювачів навісних СКРН-12А, СКРН-12Б; овочевих навісних
СОН-2,8; СОН-2,8А; овочевих СОСШ-2,8; СКОСШ-2,8; ДСШ-14; ДСШ-16.

Український науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут по машинах для виробництва
технічних культур «УкрНДІсгом» Міністерства тракторного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-21, 7 комплексів, 3003 од. зб., 1944–1983 рр. Описи. Рос. мова.
Українську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування створено у 1956 р. У 1958 р. філію реорганізовано
в Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування «УкрНДІсгом». У 1971 р. інститут перейменовано на Український науководослідний і конструкторсько-технологічний інститут по машинах для виробництва
технічних культур. З 1974 р. – Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування «УкрНДІсгом». У 1982 р. інститут уключено до складу Науково-виробничого товариства Всесоюзного науково-дослідного інституту
сільськогосподарського машинобудування (НВТ ВІСГОМ) як Український науководослідний інститут сільськогосподарського машинобудування (УкрНДІСГОМ).
З 1992 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування» (ВАТ «УкрНДІСГОМ»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1956–1957);
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---

Держплану при РМ УРСР (1957–1965);
Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1965–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням машин і агрегатів для виробництва цукрового
буряка, соняшника та інших просапних культур.
Конструкторська документація
Документи з проектування бурякозбирального комбайна СКН-2; молотарок
МК-1100; МКС-1100; МС-1100; МСА-1100; МСС-1100.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Випробування сільськогосподарської техніки, яка розробляється в інституті.
Дослідження об’ємних гідроприводів із метою створення перспективних
трансмісій на базі ДСТ-90.
Дослідження робочих органів для автоматизації робочих процесів та сільськогосподарських машин.
Координація робіт і розрахунок економічної ефективності під час виконання
робіт зі створення машин.
Підвищення якості надійності і умов праці.
Підвищення якості, надійності сільськогосподарських машин із застосуванням
пластмаси.
Стандартизація і уніфікація.
Створення високопродуктивного комплексу машин і робочих органів для обробки та збирання цукрового буряку на основі передової технології.
Створення і освоєння у виробництві арматури системи комплексної автоматизації технологічного процесу сільгоспмашин.
Створення машин для обробки та збирання кукурудзи.
Створення машин для обробки та збирання насінників і підготовка насіння до
сівби. Машини для збирання хмелю.
Створення машин для сівби цукрового буряку і кукурудзи.
Узгодження конструкторської документації і авторський нагляд за сільськогосподарською технікою.

Харківський двічі ордена Леніна та ордена Трудового Червоного
Прапора тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Харків
Ф. Р-26, 6 комплексів, 6318 од. зб., 1940–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе (ХТЗ) пущено у 1931 р.
У 1932 р. завод нагороджено орденом Леніна, назва змінилась на Харківський ордена Леніна тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе. З 1941 по 1943 рр. завод перебував в евакуації у м. Рубцовську Алтайського краю (РРФСР). У 1948 р.
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його нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, назва змінилась на
Харківський ордена Ленина та ордена Трудового Червоного Прапора тракторний
завод ім. Серго Орджонікідзе. З 1967 р. – Харківський двічі ордена Леніна і ордена
Трудового Червоного Прапора тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе. У 1994 р.
зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Харківський тракторний завод
ім. Серго Орджонікідзе».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1937);
-- Наркомату машинобудування СРСР (1937–1939);
-- Наркомату середнього машинобудування СРСР (1939–1946);
-- Наркомату автомобільної промисловості СРСР (1946);
-- Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1946–1947);
-- Міністерства автомобільної і тракторної промисловості СРСР (1948–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957, 1965–1987);
-- Харківського раднаргоспу (1957–1965);
-- Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування
СРСР (1987–1988);
-- Міністерства автомобільного і тракторного машинобудування СРСР
(1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням, серійним виготовленням та збутом тракторів та
інших енергетичних засобів широкого діапазону потужностей; виготовленням запасних частин до тракторів.
Конструкторська документація
Документи з проектування тракторів марок ДТ-14, ДТ-20, ДТ-54А, ХТЗ-7,
ХТЗ-15АМ, ХТЗ–НАТИ ITA.

Харківський завод тракторних самохідних шасі «ХЗТСШ»
Міністерства
тракторного
і
сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-153, 1 комплекс, 288 од. зб., 1952–1972 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський трактороскладальний завод створено у 1949 р. У 1951 р. завод мав
назву Харківський тракторозбиральний завод. У 1966 р. завод перейменовано на
Харківський завод тракторних самохідних шасі («ХЗТСШ»). У 1996 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Харківський завод тракторних самохідних
шасі». У 2002 р. ВАТ «Харківський завод тракторних самохідних шасі» ліквідовано.
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства місцевої промисловості УРСР (1949–1951);
-- Міністерства автомобільної і тракторної промисловості СРСР (1951–1953);
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Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957, 1965–1987);
-- Харківського раднаргоспу (1957–1963);
-- Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування
СРСР (1987–1988);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001–2002);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався виготовленням та збиранням садово-городніх та інших тракторів.
Конструкторська документація
Документи з проектування тракторних самохідних шасі ДВСМ-16; ДСШ-14М.

Херсонський комбайновий завод ім. Г. І. Петровського
Міністерства
тракторного
і
сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Херсон
Ф. Р-53, 4 комплекси, 2340 од. зб., 1946–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Завод сільськогосподарських машин І. З. Гуревича створено у 1909 р. У 1920 р.
його перейменовано на Херсонський завод сільськогосподарського машинобудування. У 1923 р. завод дістав ім’я Г. І. Петровського, назва змінилася на Херсонський
завод сільськогосподарського машинобудування ім. Г. І. Петровського. У 1934 р.
його було реорганізовано у Хесонський локомобільний завод ім. Г. І. Петровського.
У 1941–1943 рр. завод перебував в евакуації у м. Челябінськ (РРФСР). У 1956 р. назва змінилася на Херсонський комбайновий завод ім. Г. І. Петровського. У 1971 р.
завод нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. З 1981 р. – Виробниче
об’єднання «Херсонський комбайновий завод ім. Г. І. Петровського». У 1994 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни».
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Херсонського повіту (1909–1921);
-- Миколаївської губернської ради народного господарства (1921–1923);
-- Одеської губернської ради народного господарства (1923–1925);
-- Херсонського
тресту
сільськогосподарського
машинобудування
(1925–1928);
-- Українського
тресту
сільськогосподарського
машинобудування
(1928–1932);
-- Наркомату важкого машинобудування СРСР (1932–1946);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1946–1956);
-- Херсонського раднаргоспу (1957–1963);
-- Чорноморського раднаргоспу (1963–1966);
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Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1966–1989);
-- Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1989–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Завод займався розробленням та виробництвом техніки для збирання кукурудзи, соняшника, зернових та кормових культур тощо; запасних частин до неї.
Конструкторська документація
Документи з проектування кукурудзозбирального комбайна «Херсонец» марки
ККХ-3; очищувача качанів напівнавісного ООП-5,0; пересувних локомобілів 4-ЛП20, П-38.
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промисловості

Всесоюзний науково-дослідний інститут машин для
виробництва синтетичних волокон «ВНДІМСВ» Всесоюзного
виробничого об’єднання «Союзхімтекстильмаш» Міністерства
машинобудування для легкої, харчової промисловості та
побутових приладів СРСР, м. Чернігів
Ф. Р-95, 7 комплексів, 1324 од. зб., 1963–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Чернігівську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту легкого та
текстильного машинобудування «ВНДІЛТекмаш» створено у 1960 р. за наказом Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань автоматизації та машинобудування від 19.05.1960 р. № 174 на базі заводу синтетичних волокон. У 1964 р.
згідно з наказом Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР
від 18.11.1964 р. філію реорганізовано у самостійний Всесоюзний науководослідний інститут машин для виробництва синтетичних волокон «ВНДІМСВ».
У 1986 р. наказом Мінлегхарчомашу СРСР від 12.02.1986 р. № 28 на його базі
організовано Науково-виробниче об’єднання по обладнанню для хімічних волокон (НВО «Хімтекстильмаш»). У 1993 р. згідно із наказом Мінмашпрому України
від 26.07.1993 р. № 428 його перейменовано на Науково-виробниче підприємство «Хімтекстильмаш». У 1994 р. відповідно до наказу Мінмашпрому України
від 27.12.1994 р. № 1739 НВП перетворено на Відкрите акціонерне товариство
«Хімтекстильмаш».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації і машинобудуванню
(1960–1964);
-- Держкомітету по машинобудуванню при Держплані СРСР (1964–1965)
-- Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості та
побутових приладів СРСР (1965–1988);
-- Міністерства загального машинобудування СРСР (1988–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами з розроблення, виготовлення, випробування, реалізації нового устаткування для
виробництва хімічних ниток, волокон та джгутів.
Конструкторська документація
Документи з проектування безперервно-потокової лінії обробки гранул капронової смоли з екстрактором і сушкою безперервної дії; екстрактора безперервної
дії; машини для формування бікомпонентних синтетичних ниток «МФ-600-БШ8»;
ниткових установок: екстракційної «НЭ-40», сушильної безперервної дії «НС-40»;
сушки безперервної дії.
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3.7. Машинобудування для легкої та харчової промисловості
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення електроприводів, систем автоматичного регулювання, електродвигунів, вимірювальних схем, датчиків і приладів НДР, що не пов’язані зі створенням обладнання (роботи зі стандартизації, надійності, інформації про патентноліцензійні роботи, автоматизовані системи керування, техніко-економічні дослідження).
Створення машин і агрегатів для формування та намотування текстильних ниток із розплавів полімерів.
Створення окремих вузлів до машин і агрегатів.
Створення устаткування для підготовки полімеру до формування.

Всесоюзний
науково-дослідний
технологічний інститут по машинах
механізації та автоматизації тваринницьких
машинобудування для тваринництва та
СРСР, м. Київ

конструкторськодля комплексної
ферм Міністерства
кормовиробництва

Ф. Р-120, 2 комплекси, 65 од. зб., 1959–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Державне спеціальне конструкторське бюро по каучуконосах створено у 1951 р.
відповідно до наказу Мінсільгоспмашинобудування СРСР від 18.09.1951 р. № 521.
У 1952 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 04.09.1952 р. № 3998 його
перейменовано на Державне спеціальне конструкторське бюро по водогосподарству. У 1957 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 06.12.1957 р. №
1366 бюро реорганізовано у Державне спеціальне конструкторське бюро по сільськогосподарських машинах. Згідно з розпорядженням Київського Раднаргоспу
від 06.10.1964 р. № 522 та відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
18.09.1964 р. № 987 його перейменовано на Державне спеціальне конструкторське
бюро по машинах для комплексної механізації робіт на тваринницьких фермах.
У 1970 р. згідно з наказом Мінтракторсільгоспмашинбуд від 19.10.1970 № 286 на
його базі створено Всесоюзний науково-дослідний, конструкторсько-технологічний
інститут по машинах для комплексної механізації і автоматизації тваринницьких
ферм («ВНДІтваринмаш»). У 1991 р. його перейменовано на Науково-дослідний,
конструкторсько-технологічний інститут по механізації та автоматизації ферм
(«НДІферммаш»). З 1997 р. – Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут фермерських машин». З 2001 р. – Відкрите акціонерне товариство «Науководослідний інститут фермерських машин».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства
сільськогосподарського
машинобудування
СРСР
(1951–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Київського раднаргоспу (1958–1964);
-- Держкомітету при Раді Міністрів СРСР по науці і техніці (1964–1970);
-- Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва
СРСР (1970–1991);
-- Української національної компанії «Укрсільгоспмаш» (1991–1994);
-- Міністерства машинобудуванння, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1995–1997);
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-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням конструкторської документації на машини та
устаткування для тваринництва та кормовиробництва.
Конструкторська документація
Документи з проектування бульдозера зі щіткою «БЩ-1,5»; доїльного майданчика типу «Елочка ДАЕ-16».

Харківський завод поліграфічних машин Міністерства
важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР,
м. Харків
Ф. Р-196, 6 комплексів, 180 од. зб., 1951–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський завод поліграфічних машин створено у 1946 р. розпорядженням РНГ СРСР від 10.04.1946 р. № 5877, постановою Ради Міністрів СРСР від
13.05.1946 р. № 1080 та наказом Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР від 17.05.1946 р. № 30. У 1966 р. створено Харківське спеціальне конструкторське бюро поліграфічного машинобудування, яке у 1976 р. увійшло до
складу заводу. У 1983 р. створено Харківську філію Одеського СКБполіграфмаш,
яка у 1991 р. увійшла до складу заводу. У 1995 р. Харківський завод поліграфічних
машин реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство «Харківський завод поліграфічних машин» («Поліграфмаш»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства машинобудування і приладобудування СРСР (1946–1962);
-- Харківського раднаргоспу (1963–1967);
-- Міністерства машинобудування для легкої, харчової промисловості та побутових приладів СРСР (1968–1986);
-- Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1986–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1995).
Завод займався розробленням і випуском оправно-брошурувального устаткування для оправно-брошурувальних операцій поліграфічних виробництв.
Конструкторська документація
Документи з проектування блокосклеювального верстата БСВ-2; гідравлічного обтискного верстата; картонорубалки ножової «КН-1»; коректурного верстата
«НВК»; машини фарботерки малої МКМ; травильної машини ФТК-50.
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Львівський телевізійний завод Виробничо-технічного
об’єднання «Електрон» Міністерства радіопромисловості СРСР,
м. Львів
Ф. Р-24, 3 комплекси, 1311 од. зб., 1957–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Завод вимірювальних приладів створено у 1955 р. на базі заводів «Контакт»
та «Водомір». У 1957 р. завод реорганізовано у Львівський телевізійний завод.
У 1964 р. при заводі створене Спеціальне конструкторське бюро телевізійної техніки. У 1970 р. завод нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Того
ж року на базі заводу створено Виробниче об’єднання «Електрон» (ВО «Електрон»).
У 1975 р. завод нагороджено орденом Жовтневої Революції. У 1990 р. СКБ заводу
перейменовано на Науково-дослідний інститут телевізійної техніки ВО «Електрон».
З 1991 р. – Акціонерне товариство «Концерн-Електрон». Назва з 2000 р. – Окреме
конструкторське бюро «Текон-Електрон». Дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Концерн-Електрон» (ОКБ «Текон-Електрон»).
Завод перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства комунального господарства СРСР (1955);
-- Міністерства радіопромисловості СРСР (1964–1977);
-- Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР (1974–1989).
Завод займався розробленням та виробництвом складної радіотехнічної апаратури спеціального призначення для радіопромисловості, авіаційної і бронетанкової техніки, цивільної авіації, систем охоронної сигналізації тощо: передавальних камер, відеомоніторів, приймально-передавальних пристроїв, телевізійних вимірювальних приладів, систем комутації телевізійних сигналів, апаратури цифрової обробки зображення, підвісних контейнерів літаків з оптико-електронною апаратурою наведення, антенних систем, оптики для передавальних камер. Завод був
одним із піонерів вітчизняного телевізійного виробництва.
Конструкторська документація
Документи з проектування телевізійних
«Верховина-А»; «Україна-2».

приймачів

«Верховина»;

Науково-виробниче об’єднання «РЕМА» Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління
СРСР, м. Львів
Ф. Р-133, 1 комплекс, 141 од. зб., 1971–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Головне спеціальне конструкторсько-технічне бюро електронної медичної
апаратури (ГСКТБ ЕМА) створено у 1965 р. відповідно до постанови раднаргоспу
Львівського економічного району від 07.10.1965 р. № 397. У 1968 р. його перейменовано на Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро електронної медичної
апаратури. У 1970 р. згідно з наказом по Мінмедпрому СРСР від 18.03.1970 р. № 98
СКТБ ЕМА ліквідовано, на його базі створено Всесоюзний науково-дослідний
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і конструкторський інститут радіоелектронної медичної апаратури. Наказами
Мінмедпрому від 02.02.1976 р. № 53 та 11.11.1977 р. № 538 інститут реорганізовано у Науково-виробниче об’єднання по радіоелектронній медичній апаратурі (НВО
«РЕМА»). З 1999 р. – Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіоелектронної медичної апаратури».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Львівського раднаргоспу (1965–1966);
-- Міністерства охорони здоров’я СРСР (1966–1968);
-- Міністерства медичної промисловості СРСР (1968–1977);
-- Міністерства приладобудування засобів автоматизації та систем управління (1977–1991);
-- Держкомітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню
(1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами зі створення радіоелектронних медичних приладів та апаратів для діагностики і лікування серцево-судинних хвороб, для дослідження вищої нервової діяльності, для акушерства, гінекології і педіатрії; впровадженням їх у серійне виробництво.
Конструкторська документація
Документи з проектування електрокардіоскопа портативного ПЭКС-01.

Науково-дослідний інститут керувальних обчислювальних
машин (НДІ КОМ) Міністерства приладобудування, засобів
автоматизації і систем управління СРСР, м. Сєверодонецьк
Луганської області
Ф. Р-77, 15 комплексів, 23158 од. зб., 1954–1989 рр. Описи. Рос. мова.
Лисичанську філію СКБ-245 (м. Москва, РРФСР) створено у 1956 р. У 1963 р.
філію перейменовано на Науково-дослідний інститут керувальних обчислювальних машин «НДІ КОМ». З 1971 р. – Науково-дослідний інститут керувальних обчислювальних машин Науково-виробничого об’єднання «Імпульс» («НДІ КОМ»
НВО «Імпульс»). З  1991 р. – Науково-виробниче об’єднання «Імпульс». З 1997 р. –
Акціонерне товариство «Імпульс» «НДІ КОМ». У 2000 р. його реорганізовано
у Дочірнє підприємство Науково-дослідний інститут керувальних обчислювальних
машин Акціонерне товариство «Імпульс». З 2002 р. – Закрите акціонерне товариство «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства приладобудування і засобів автоматизації СРСР (1956–1991);
-- Міністерства машинобудування. військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався створенням керуючої обчислювальної техніки; розробленням пристроїв уведення-виведення інформації та зв’язку з об’єктом компонування
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автоматизованих систем керування; розробленням програмного забезпечення обчислювальної техніки.
Конструкторська документація
Документи з проектування автоматизації виробництва азотної кислоти: машини централізованого регулювання та контролю для об’єкта № 730/193, керувальної обчислювальної машини «Автодиспетчер», друкарських машин АПМ-1, АПМ3М; машини початкової обробки інформації МППИ-1; мікропрограмного автомата
М-6010; обчислювальних комплексів: М-2000, М-3000, М-6000, М-7000 типу агрегатної системи засобів обчислювальної техніки (АСОТ), СМ-1, СМ-2; обчислювальних машин: «Ангара», координувальної обчислювальної машини КВМ-1; системи «Байкал»; системи малих електронно-обчислювальних машин; системи обробки даних «Сирена-1»; станцій індикації даних «Сигда-А-532-1», «СИД-1000».

Спеціальне конструкторське бюро Сумського ордена
Трудового Червоного Прапора заводу електронних мікроскопів
ім. 50-річчя ВЛКСМ Міністерства приладобудування, засобів
автоматизації та систем управління СРСР, м. Суми
Ф. Р-73, 10 комплексів, 3757 од. зб., 1961–1983 рр. Описи. Рос. мова.
Спеціальне конструкторське бюро Сумського заводу електронних мікроскопів ордена Трудового Червоного Прапора ім. 50-річчя ВЛКСМ створено
у 1958 р. З 1984 р. – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Виробничого
об’єднання «Електрон» (СКТБ ВО «Електрон»). У 1994 р. бюро змінило назву на
Відкрите акціонерне товариство «СЕЛМІ».
Бюро перебувало у підпорядкуванні:
-- Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР (1958–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001–2002);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Бюро займалося розробленням та вдосконаленням приладів контролю і регулювання технологічних процесів; електронно-оптичних приладів; приладів для
надшвидкісної реєстрації швидкоплинних слабоосвітлених процесів; амплітудних
аналізаторів тощо.
Конструкторська документація
Документи з проектування аналізатора імпульсів АИ-128-2/3; високочастотної кодової сигналізації типу ВКС-2М; електронографа ЭР-100; зв’язку шахтного іскробезпечного високочастотного типу ШВС-3А; луп часу ЛВ-03, ЛВ-05; масспектрометрів МХ-1211, МХ 2301; мікроскопів: растрового електронного низьковольтного РЭМН-2, універсального електронного УЭМВ-100 к.
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4. ХІМІКО-ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС

4.1. Хімічна та нафтохімічна промисловість

Всесоюзний
науково-дослідний
інститут
реактивів
та хімічно чистих матеріалів для електронної техніки
«ВНДІреактивелектрон» Міністерства хімічної промисловості
СРСР, м. Донецьк
Ф. Р-154, 1 комплекс, 306 од. зб., 1960–1972 рр. Описи. Рос. мова.
Сталінську філію Державного Всесоюзного науково-дослідного інституту хімреактивів та особливо чистих речовин створено у 1959 р. У 1967 р. філію
реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут реактивів та хімічно чистих матеріалів для електронної техніки «ВНДІреактивелектрон». У 1986 р.
назву змінено на Науково-виробниче об’єднання «Реактивелектрон». З 1991 р. –
Науково-дослідний інститут реактивів та хімічно чистих матеріалів для електронної техніки «НДІреактивелектрон». У 1993 р. інститут перейменовано на
Державний науково-дослідний інститут реактивів та матеріалів для електронної
техніки «ДНДІреактивелектрон». З 1997 р. – Державне підприємство «Науковотехнологічний центр «Реактивелектрон».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету Ради Міністрів по хімії (1959–1963);
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1965–1989);
-- Міністерства хімічної та нафтопереробної промисловості (1989–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Національної академії наук України (з 1997).
Інстиут займався розробленням ефективного впровадження результатів фундаментальних і прикладних досліджень, наукового приладобудування у вугільній, металургійній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Дослідження в галузі неорганічних хімреактивів і високочистих речовин для
нової техніки.
Дослідження в галузі органічних хімреактивів.
Дослідження в галузі резистивних матеріалів.
Дослідження в галузі сегнето-п’єзо-електричних і конденсаторних матеріалів.
Дослідження в галузі феритових матеріалів та вихідні матеріали для них.
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Державний науково-дослідний і проектний інститут метанолу,
компонентів моторних палив, продуктів органічного синтезу
«ДержНДІметанол» Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Сєверодонецьк Луганської області
Ф. Р-109, 3 комплекси, 430 од. зб., 1957–1989 рр. Описи. Рос. мова.
Лисичанську філію Державного науково-дослідного і проектного інституту
азотної промисловості створено у 1950 р. У 1958 р. її перейменовано на Лисичанську
філію Державного науково-дослідного інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу. З 1963 р. – Сєверодонецька філія Державного науководослідного інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу.
У 1976 р. Державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. У 1981 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 18.09.1981 р. № 911 на базі Сєверодонецької філії організовано самостійний Державний науково-дослідний і проектний інститут метанолу і продуктів органічного синтезу з дослідним заводом (ДержНДІметанолпроект).
У 1991 р. інститут змінив назву на Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» (ДНДПІ «Хімтехнологія»).
У 2006 р. з його складу виділено самостійне державне підприємство «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1950–1958, 1965–1989);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по хімії (1958–1963);
-- Держкомітету хімічної і нафтової промисловості при Держплані СРСР
(1963–1964);
-- Держкомітету хімічної промисловості при Держплані СРСР (1964–1965);
-- Державної агрохімічної асоціації («Агрохім») (1989–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробками в галузі азотних добрив та виробів органічного синтезу; науковими дослідженнями, дослідною перевіркою розроблених хімічних технологій та їх відпрацюваннями; проектуванням будівництва та реконструкції об’єктів хімічної промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування локальних очисних споруд; цеху гранульованої аміачної селітри (типовий проект); цеху електрогрубок Севанського заводу
«Електросклоізоляція» у м. Севан (Вірменська РСР).
Документи з налагодження виробництва метанолу, аміаку, ацетону на хімічних комбінатах: Лисичанському у Луганській обл., Невинномиському
у Ставропольському краї (РРФСР), Черкаському, підприємстві п/с А-7489.

Державний науково-дослідний і проектний інститут основної
хімії «НІОХім» Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Харків
Ф. Р-57, 11 комплексів, 4805 од. зб., 1938-1981 рр. Описи. Рос. мова.
Український державний інститут прикладної хімії «УкрДІПХ» створено у 1923 р. У 1944 р. інститут змінив назву на Всесоюзний інститут содової
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промисловості «ВІСП». У 1956 р. його перейменовано на Державний науководослідний інститут основної хімії «НІОХІМ». У 1966 р. інститут реорганізовано
у Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії «НІОХІМ».
У 1983 р. – Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії «НІОХІМ» Харківського науково-виробничого об’єднання «Карбонат».
З 1993 р. – Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії
(«НІОХім»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату хімічної промисловості СРСР (1944–1956);
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1956–1991);
-- Міністерства промисловості України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науковими дослідженнями з технології кальцинованої соди
та содопродуктів; розробкою нових продуктів неорганічної хімії; комплексним проектуванням хімічних підприємств тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Костянтинівського хімічного заводу у Донецькій
обл.; підприємства п/с В-2023; підприємства з розроблення будівельного вапна
у м. Березники Пермської обл. (РРФСР); Пікальовського глиноземного заводу №2
у м. Пікальово Ленінградської обл. (РРФСР); Слов’янського содового комбінату у Донецькій обл.; содових заводів: Індерського у с-щі Індер (Казахська РСР),
Донецького, Кримського у м. Красноперекопську Кримської обл., Нахічеванського
у м. Нахічевань (Азербайджанська РСР); Стерлітамацького виробничого об’єднання
«Сода» у  м. Стерлітамак (Башкирська АРСР).
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем содової промисловості.

Дніпродзержинська філія Державного ордена Трудового
Червоного Прапора науково-дослідного і проектного інституту
азотної промисловості та продуктів органічного синтезу
Міністерства по виробництву мінеральних добрив СРСР,
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
Ф. Р-151, 1 комплекс, 9 од. зб., 1967–1973 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпродзержинську філію Державного науково-дослідного та проектного інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу «ДІАП» (м.
Москва, РРФСР) створено наказом Мінхімпрому СРСР від 13.06.1956 р. № 350.
На 1984 р. – Дніпродзержинська філія Державного ордена Трудового Червоного
Прапора науково-дослідного і проектного інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу «ДІАП». У 1991 р. філію реорганізовано в Український
державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості та продуктів органічного синтезу.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1956–1958, 1965–1989);
-- Держкомітету Ради Міністрів по хімії (1958–1963);
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--

Держкомітету по хімічній промисловості при Держплані СРСР
(1964–1965);
-- Міністерства хімічної та нафтопереробної промисловості СРСР
(1989–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням науково-дослідних, дослідно-промислових,
проектних робіт зі створення та впровадження у виробництво азотної кислоти, аміаку з коксового газу, етилбензолу, діетилбензолу, гідроксиламінсульфату, медичного закису азоту, оксиду вуглецю, антиожеледних реагентів, водню, рідкої та твердої
вуглекислоти, продуктів органічного синтезу, складів хімічних речовин, автоматизації процесів, заходів із техніки безпеки та охорони довкілля, овочесховищ із регулюванням газового середовища.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Визначення мікродомішок водню у гелії та інертних газів у водні.
Випробовування дослідно-промислових фільтрів з очищення аміаку від масла, повітря та аміачно-повітряної суміші від механічних домішок азотної кислоти.
Виявлення ефективного способу очищення промислових стоків аміачного виробництва.
Виявлення ефективності та визначення подальших шляхів удосконалення технології наявних виробництв гідроксиламінсульфату.
Експериментальне визначення температури плавлення сумішей фреону і визначення розчинності коксового газу у сумішах рідких фреонів.
Освоєння і випробовування дослідно-промислової установки з очищення відхідних газів від окислів азоту.
Розроблення схем експериментальної установки очистки гелію.
Створення досконалішої конструкції електролітичного газового детонатора.

Науково-виробниче об’єднання малотоннажних мастил
«МАСМА» «ВНДІПКнафтохім» Міністерства нафтової та
нафтопереробної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-171, 1 комплекс, 23 од. зб., 1963–1965 рр. Описи. Рос. мова.
Державний науково-дослідний і проектний інститут нафтової та нафтохімічної промисловості «УкрНДІдіпронафта» створено у 1963 р. відповідно до наказу
Держкомітету хімічної промисловості при Держплані СРСР від 06.06.1963 р. № 21.
У 1966 р. наказом Міннафтохімпрому СРСР від 05.11.1966 р. № 803 його реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «ВНДІПКнафтохім».
У 1982 р. згідно з наказом Міннафтохіму СРСР від 06.09.1982 р. № 775 інститут ВНДІПКнафтохім увійшов у Київське науково-виробниче об’єднання малотоннажних мастильних матеріалів «МАСМА». У 1991 р. наказом НВО
«МАСМА» від 01.08.1991 р. № 35 інститут перейменовано на Науково-дослідний
інститут нафтопереробки «МАСМА» (НДІНП «МАСМА»). У 1993 р. – наказом
Держкомнафтогазу України від 30.12.1993 р. № 309 перейменовано на Український
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науково-дослідний інститут нафтопереробки «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»).
У 1996 р. – наказами Держнафтогазпрому України від 02.10.1995 р. № 123
та від 09.02.1996 р. № 23 інститут перейменовано на Державне підприємство Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості
«МАСМА» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Управління нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР
(1963–1966);
-- Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР
(1966–1991);
-- Держкомітету України по хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах (1991–1993);
-- Держкомітету України по нафті і газу (1993–1996);
-- Держкомітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України (1996–2000);
-- Міністерства енергетики України (1999–2000);
-- Міністерства палива та енергетики України (з 2000).
Інститут займався розробленням методів одержання та технологічних схем виробництва поверхневоактивних речовин, мастил, присадок до олив, синтетичних
жирних кислот на вуглеводній сировині; проектуванням заводів, дослідних і виробничих цехів, установок та апаратів; виробництвом бітумів; дослідженням нафт
України і розробленням схем їх переробки; виконував проектні роботи в нафтопереробній та нафтодобувній промисловості України.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Дослідження нафт на території УРСР, утворення єдиної картотеки нафт республіки.
Розроблення рецептур технологічних процесів виробництва пластичних і технологічних мастил, мастильно-охолодних рідин, присадок мастильним маслам і матеріалам, стандартизація та уніфікація їх асортименту.
Розроблення технології одержання, організація виробництва нафтобітумів,
спецмасел і розчинників для друкарських фарб.

Науково-виробниче об’єднання «Монокристалреактив»
Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-18, 1 комплекс, 315 од. зб., 1956-1985 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних реактивів створено у 1955 р. У 1961 р. філію реорганізовано у Всесоюзний
науково-дослідний інститут монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих хімічних речовин «ВНДІ монокристалів». У 1975 р. на базі інституту створено науково-виробниче об’єднання «Монокристалреактив». З 1995 р. –
Науково-технологічний концерн «Інститут монокристалів». З 2004 р. – Інститут монокристалів Національної академії наук України.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1955–1991);
-- Національної академії наук України (з 1991).
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Інститут займався фундаментальними та прикладними дослідженнями зі створення нових матеріалів із заданими властивостями для сцинтиляційної, електронної і лазерної техніки, оптичного приладобудування; розробкою технологій одержання цих матеріалів у промислових масштабах.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Дослідження у галузі високочистих речовин.
Дослідження у галузі монокристалів та вихідних речовин для них.
Дослідження у галузі нових органічних люмінофорів та матеріалів на їхній основі.
Дослідження у галузі нових сцинтиляторів та вихідних речовин для них.
Дослідження у галузі одержання рідкокристалічних матеріалів.

Науково-дослідний
інститут
великогабаритних
шин
«НДІВГШ» Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-172, 1 комплекс, 185 од. зб., 1972–1983 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровску філію Науково-дослідного інституту шинної промисловості
«НДІШП» (м. Москва, РРФСР) створено у 1960 р. У 1966 р. Дніпропетровську філію нагороджено орденом Леніна, назву змінено на Дніпропетровську філію ордена Леніна Науково-дослідного інституту шинної промисловості «НДІШП».
У 1980 р. – наказом Міннафтохімпрому СРСР від 19.01.1980 р. № 61 філію перетворено у Науково-дослідний інститут великогабаритних шин (НДІВГШ). У 1993 р. –
відповідно до наказу Мінпрому України від 02.08.1993 р. № 157 перейменовано на
Державний науково-дослідний інститут великогабаритних шин.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР
(1959–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по хімії (1962–1963);
-- Держкомітету хімічної та нафтової промисловості при Держплані СРСР
(1963–1964);
-- Держкомітету нафтопереробної та нафтової промисловості при Держплані
СРСР (1964–1965);
-- Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР
(1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався дослідними та дослідно-конструкторськими роботами зі
створення та вдосконалення конструкції, технології, обладнання та економіки виробництва великогабаритних автомобільних, сільськогосподарських та будівельнодорожніх шин. З 1980 р. – головна організація з державних випробувань шин.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми:
Створення конструкцій, рецептури гум, технологічних процесів і обладнання для виробництва великогабаритних та надвеликогабаритних автомобільних
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будівельно-шляхових і сільськогосподарських шин, а також технології і обладнання для їхнього місцевого та відновного ремонту.

Підприємство п/с В-8406, м. Київ
Ф. Р-63, 2 комплекси, 2413 од. зб., 1964–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Конструкторська документація
Документи з проектування агрегату для виготовлення плівки з поліетилену; лінії для виготовлення труб ЛТ-63-15/40.

Український
державний
проектно-конструкторський
і технологічний інститут вторинних ресурсів «УкрДПКТІВР»
Міністерства промислової політики України, м. Харків
Ф. Р-222, 1 комплекс, 2 од. зб., 1983–1990 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Машприладпластик» (ХСКТБ «Машприладпластик») створено у 1964 р. У 1995 р. – відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 р. № 930-р на його
базі створено Український державний проектно-конструкторський технологічний
інститут вторинних ресурсів «УкрДПКТІВР». У 2005 р. інститут ліквідовано.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1964–1980);
-- Держкомітету по матеріально-технічному постачанню СРСР (1980–1991);
-- Міністерства промислової політики України (1991–2000, 2001–2005);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням процесів утилізації технологічних відходів
виробництва і переробки полімерних матеріалів; розробленням пристроїв автоматизації виробництв продукції із полімерних матеріалів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Дослідження можливості використання вторинних полімерних матеріалів як
субстрату для мінерального живлення рослин.
Розроблення прогнозів ресурсів вторинної полімерної сировини.

130

4.2. Деревообробна та лісохімічна промисловість

Український науково-дослідний інститут механічної обробки
деревини «УкрНДІМОД» Міністерства лісової і деревообробної
промисловості УРСР, м. Київ
Ф. Р-180, 1 комплекс, 189 од. зб., 1931–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Київську філію Центрального науково-дослідного інституту лісового господарства та лісової промисловості створено у 1930 р. У 1931 р. філію реорганізовано у Науково-дослідну лісопромислову станцію. У 1933 р. станцію перетворено
в Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини. У 1934–
1937 рр. інститут функціонував як Київська філія Центрального науково-дослідного
інституту механічної обробки деревини (ЦНДІМОД). У 1937 р. його перетворено на
самостійний Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини
(УкрНДІМОД). На період німецької окупації території УРСР 1941–1943 рр. діяльність інституту призупинено. У 1975 р. – відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 03.07.1975 р. № 325 та наказу Мінліспрому УРСР від 28.07.1975 р.
№ 176 на базі УкрНДІМОД створено Українське науково-виробниче деревообробне об’єднання (УкрНВДО). У 1991 р. з УкрНВДО виділився Український науководослідний інститут механічної обробки деревини. У 1997 р. зареєстровано Орендне
підприємство «Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини». У 2000 р. його перейменовано на Український державний науково-дослідний
інститут механічної обробки деревини «УкрНДІМОД». У 2004 р. інститут змінив назву на Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату лісового господарства УРСР (1930–1941, 1943–1946);
-- Міністерства лісового господарства УРСР (1946–1948);
-- Міністерства лісової і паперової промисловості УРСР (1948–1954);
-- Міністерства лісової і паперової промисловості СРСР (1954);
-- Міністерства паперової і деревообробної промисловості СРСР
(1954–1955);
-- Міністерства паперової і деревообробної промисловості УРСР
(1955–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Держбуду УРСР (січень 1959 – травень 1959);
-- Академії будівництва і архітектури УРСР (червень 1959–1963);
-- Держкомітету по лісовій, целюлозно-паперовій, деревообробній промисловості та лісовому господарству при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР (1966–1968);
-- Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР (1968–1991);
-- Держкомітету деревообробної промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними роботами в галузі деревообробної та
лісохімічної промисловості.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Захист деревини від гниття і розтріскування при зберіганні на складах і транспортуванні.
Переробка деревини твердих листяних порід, дослідження і створення пресованих матеріалів та виробів із подрібненої деревини, переробка деревних відходів,
методи пресування.
Створення високопродуктивного обладнання контрольно-вимірювальної апаратури для меблевого виробництва.
Технологічні розробки виробництва меблів.

Український науково-дослідний інститут целюлозної та
паперової промисловості СРСР Міністерства лісової, целюлознопаперової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-113, 1 комплекс, 560 од. зб., 1946–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Українську філію Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості створено у 1931 р. У 1941–1943 рр. філія припинила свою діяльність і відновила її у 1944 р. згідно з наказом Міністерства паперової промисловості СРСР від 05.05.1944 р. № 213. У 1955 р. – відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 25.08.1955 р. № 1574 філію реорганізовано в Український науководослідний інститут целюлозної та паперової промисловості (УкрНДІП). У 1966 р.
інститут змінив назву на Український науково-дослідний інститут целюлознопаперової промисловості «УкрНДІП». У 1977 р. відповідно до наказу Міністерства
целюлозно-паперової промисловості від 30.03.1977 р. № 94 інститут реорганізовано в Українське науково-виробниче об’єднання целюлозно-паперової промисловості («УкрНВОпаперопром»). Згідно з наказом Міністерства паперової промисловості
УРСР від 10.11.1988 р. № 2 його реорганізовано в Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості. У 2000 р. інститут став Відкритим акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут паперу».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату паперової промисловості СРСР (1931–1955);
-- Міністерства
паперової
та
деревообробної
промисловості
УРСР(1955–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по лісовій, целюлозно-паперовій, деревообробній промисловості та лісовому господарству (1962–1963);
-- Держкомітету по лісовій, целюлозно-паперовій, деревообробній промисловості та лісовому господарству при Держплані СРСР (1962–1965);
-- Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР (1966–1968, 1980–1988);
-- Міністерства целюлозно-паперової промисловості СРСР (1968–1980);
-- Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР (1980–1988);
-- Міністерства лісової промисловості УРСР (1988–1991);
-- Української корпорації «Укрпапірвторпром» (1991–2000).
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Інститут займався науковими дослідженнями в галузі розроблення тонких
електроізоляційних та інших видів паперу; переробки вторинної сировини, паперу та картону з недеревинних волокон, очистки стічних вод та водокористування
тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення і випуск приладів для контролю якості продукції целюлознопаперової промисловості та технічних засобів для створення автоматизованих систем керування технологічними процесами целюлозно-паперової промисловості.
Розроблення і впровадження у виробництво нових та удосконалення наявних
процесів електроізоляційного паперу.
Розроблення технології напівфабрикатів целюлозно-паперової промисловості.
Розроблення технології переробки.
Розроблення технології переробки вторинних ресурсів.
Розроблення технологічних видів паперу.
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5. ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

5.1. Транспорт

Державний
дорожній
науково-дослідний
інститут
«ДерждорНДІ» Міністерства будівництва і експлуатації
автомобільних доріг УРСР, м. Київ
Ф. Р-147, 1 комплекс, 18 од. зб., 1946–1962 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідну дорожню станцію створено у 1926 р. У 1929 р. станцію реорганізовано у Науково-дослідне бюро. У 1930 р. на його базі створено Науково-дослідний інститут безрейкових доріг та транспорту. У 1943 р. інститут відновлено у м. Києві як Український дорожній науково-дослідний
інститут («УкрдорНДІ»). У 1953 р. його перетворено на Український дорожньотранспортний науково-дослідний інститут («УкрдортрансНДІ»). У 1965 р. на його
базі організовано Державний автомобільно-дорожній науково-дослідний інститут («ДержавтодорНДІ»). У 1970 р. його реорганізовано, створено Державний дорожній науково-дослідний інститут («ДерждорНДІ»). У 1990 р. – Державний дорожній науково-дослідний інститут Українського концерну по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних шляхів (Укршляхбуд). У 1999 р. інституту присвоєно ім’я М. П. Шульгіна. З 2003 р. – Державне підприємство «Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Українського управління місцевого транспорту (1926–1929);
-- Головного управління шосейних і ґрунтових доріг та автомобільного
транспорту (Голодортрансу) УРСР (1929–1936);
-- Наркомату внутрішніх справ УРСР (1936–1938);
-- Головного дорожнього управління (Головдорупру) при РНК УРСР
(1938–1953);
-- Міністерства автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР
(1953–1970);
-- Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР
(1970–1991);
-- Міністерства транспорту України (1991–2004);
-- Міністерства транспорту та зв’язку України (з 2004).
Інститут займався науково-дослідними роботами з будівництва, ремонту та
утримання автомобільних доріг і штучних споруд на них.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Створення прогресивних збірних конструкцій мостів.
Удосконалення технології шляхового будівництва і розширення використання
місцевих матеріалів та побічних продуктів промисловості у шляховому будівництві.
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5.1. Транспорт

Державний інститут по проектуванню підприємств річкового
транспорту «Укрдіпрорічтранс» Головного управління річкового
флоту при Раді Міністрів УРСР, м. Київ
Ф. Р-5, 4 комплекси, 234 од. зб., 1953–1963 рр. Описи. Рос. мова.
Київське відділення Державного інституту проектування на річковому транспорті створено у 1948 р. на основі розвідувальної експедиції Проектно-вишукувального
«Лендіпрорічтранс». У 1956 р. відділення реорганізовано у Державний інститут по проектуванню підприємств річкового транспорту «Укргіпрорічтранс».
У 1988 р. його перейменовано на Український державний проектно-розвідувальний
і конструкторсько-технологічний інститут «Укрдіпрорічтранс». У 1996 р. –
Державна акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот». У 2000 р. – Товариство
з обмеженою відповідальністю Проектно-вишукувальний, конструкторськотехнологічний інститут річкового транспорту «Річтранспроект». У 2007 р. відбулась його перереєстрація у Закрите акціонерне товариство «Український проектновишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту»
(ЗАТ «Інститут «Укррічтранспроект»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства річкового флоту СРСР (1948–1956);
-- Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР
(1956–1996);
-- Українського міжгалузевого державного об’єднання «Укррічфлот»
(1996–2000);
-- Міністерства транспорту України (2000–2005);
-- Міністерства транспорту і зв’язку України (2005–2007).
Інститут займався проектуванням гідромеханічних споруд, портів, промислових підприємств річкового транспорту, вантажних і пасажирських причалів, річкових вокзалів, портової механізації та розвантажувального обладнання, гідровузлів
і водних шляхів, транспортним освоєнням водосховищ.
Проектна документація
Документи з проектування набережної пасажирських причалів Київського
річкового порту; порту та водних підходів до нього Дніпровського гірничозбагачувального комбінату у Полтавській обл.; причалів та водних підходів нафтобази №3 у м. Астрахані (РРФСР).

Державний інститут по проектуванню, дослідженню
та
випробуванню
сталевих
конструкцій
та
мостів
«УкрНДІпроектстальконструкція» Міністерства монтажних
і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Київ
Ф. Р-37, 18 комплексів, 1603 од. зб., 1948–2002 рр. Описи. Рос. мова.
Київське особливе бюро № 3 «Проектстальконструкція» створено у 1944 р. наказом Наркомату СРСР № 690 від 30 грудня 1944 р. У 1952 р.
бюро реорганізовано у Київське відділення Державного проектного інституту «Проектстальконструкція». У 1954 р. відділення перетворено на Проектну
контору «Проектстальконструкція». У 1960 р. на її базі утворився Державний
проектний інститут «Укрпроектстальконструкція». З 1964 р. – Державний
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інститут «Укрпроектстальконструкція» Всесоюзного об’єднання «СоюзметалобудНДІпроект». У 1983 р. інститут перейменовано на Державний проектний та
науково-дослідний інститут «УкрНДІпроектстальконструкція». У 1994 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій» (ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція»).
У 2001 р. інституту присвоєно ім’я В. М. Шимановського, назва змінилася на
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату по будівництву СРСР (1944–1951);
-- Міністерства будівництва СРСР (1952–1964);
-- Держбуду СРСР (1964–1989);
-- Міністерства спеціального монтажного будівництва УРСР (1989–1994);
-- Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт (1994–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався розробленням науково-технічної, проектно-кошторисної та
конструкторської документації будівельних металоконструкцій, а також конструкцій з різних матеріалів із застосуванням металу для всього спектру будівель та споруд; розробленням і впровадженням раціональних типів зварних будівельних конструкцій з ефективними монтажними з’єднаннями; розробленням нових типів металевих конструкцій та конструкцій з інших матеріалів для пріоритетних напрямків науки і техніки.
Проектна документація
Документи з проектування аеропорту «Шереметьєво» у м. Москві (РРФСР);
веж телецентрів: у м. Єревані (Вірменська РСР), Києві, Ленінграді (РРФСР),
Тбілісі (Грузинська РСР); заводів: алюмінієвого заводу в м. Сейдишехірі (Турецької
Республіки), металургійного заводу в м. Руставі (Грузинська РСР); великого високовольтного залу в м. Запоріжжі; мостів: міського, підвісного пішохідного через р.
Дніпро у м. Києві; мостових переходів: через гавань у м. Києві, через р. Смотрич
у м. Кам’янець-Подільському, автошляхового переходу по спорудах Дніпровського
гідровузла у м. Запоріжжі, через р. Дністер магістрального нафтопроводу «МозирУжгород»; пам’ятника «Батьківщина-Мати» Українського державного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Києві.
Конструкторська документація
Документи з проектування резервуарів: лінійно-виробничої диспетчерської
станції «Броди» Львівської обл.; сталевого вертикального циліндричного для нафти та нафтопродуктів.

Державний
проектний
інститут
Промтранспроект» Держбуду СРСР, м. Харків

«Харківський

Ф. Р-156, 6 комплексів, 645 од. зб., 1954–1994 рр. Описи. Рос. мова.
Український відділ Всесоюзного акціонерного товариства транспортних
пристроїв, споруд та під’їзних шляхів (Трансбуд) створено у 1928 р. У листопаді
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того ж року відділ перейменовано на Південну контору Трансбуду. У 1930 р. перейменовано на Південну контору України та Північного Кавказу Трансбуду.
У 1939 р. наказом Наркомату паливної промисловості СРСР від 10.07.1939 р.
№ 318-а відділ реорганізовано у Харківське відділення Державного тресту
по проектуванню промислового транспорту «Промтранспроект» (м. Москва,
РРФСР). У 1941–1943 рр. відділення перебувало в евакуації у м. Сталінськ
Новосибірської обл. (РРФСР). У 1951 р. відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 10.04.1951 р. трест реорганізовано в інститут, відділення отримало назву
Харківське відділення Державного проектного інституту по вишукуваннях і проектуванню споруд та пристроїв промислового транспорту «Промтранспроект».
З 1964 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 10.09.1963 р. № 978
назву змінено на Харківське відділення Всесоюзного проектного і науководослідного інституту промислового транспорту «ПромтрансНДІпроект».
У 1981 р. на його базі створено Державний проектний інститут «Харківський
Промтранспроект». У 1994 р. – Акціонерне товариство закритого типу «Інститут
Харківський Промтранспроект». З 1999 р. – Закрите акціонерне товариство
«Інститут Харківський Промтранспроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- ВРНГ СРСР (1928–1932);
-- Наркомату транспортної промисловості СРСР (1932–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1944);
-- Наркомату по будівництву підприємств важкої індустрії СРСР (1944–1946);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946–1953);
-- Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР
(1953–1957);
-- Держбуду СРСР (1957–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах цивільного будівництва і архітектури
(1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався проектуванням зовнішнього і внутрішньозаводського промислового залізничного та автомобільного транспорту, складського господарства,
комплексної механізації вантажно-розвантажувальних робіт тощо.
Проектна документація
Документи з проектування автомобільної дороги уздовж каналу «Дніпро –
Донбас»; мостів через р. Лопань, через р. Харків у м. Харків; постійного мостового переходу через р. Шилка поблизу станції «Приіскова» Читинської обл. (РРФСР);
станції «Індустріальна» Південної залізниці та під’їзних залізничних шляхів
Харківського тракторного заводу; станції технічного обслуговування легкових автомобілів у с. Пісочин Харківської обл.; універсальної постачально-реалізаційної
бази Управління матеріально-технічного постачання Південно-Кавказького району
в м. Ростов-на-Дону Ростовської обл. (РРФСР).

137

Центральний державний науково-технічний архів України

Державний
«Київдіпротранс»
України, м. Київ

проектно-вишукувальний
Міністерства транспортного

інститут
будівництва

Ф. Р-195, 5 комплексів, 50 од. зб., 1945–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Київське відділення Державного інституту проектування на транспорті
«Діпротранс» створено у 1930 р. У 1932 р. його реорганізовано у Київське відділення Державного тресту будівельного проектування на залізничному транспорті
«Держпроекттранс». У 1933 р. – у Київську проектну контору будівельного проектування на залізничному транспорті «Київпроекттранс». У 1933 р. контору реорганізовано у Проектну контору будівництва «Мосдонбудпроект». Відповідно до розпорядження начальника Центрального управління залізничного господарства від
14.07.1935 р. № 86 її реорганізовано у Київське відділення Всесоюзного проектновишукувального об’єднання «Союзтранспроект». У 1936 р. відділення перетворено у Київську проектну контору «Київтранспроект» Всесоюзного проектновишукувального об’єднання «Союзтранспроект». Наказом Наркому шляхів сполучення СРСР від 03.06.1939 р. № 67 її перейменовано на Спеціалізовану контору по проектуванню і реконструкції залізничних вузлів «Київтрансвузолпроект».
У 1941–1943 рр. контора перебувала в евакуації у м. Магнітогорську Челябінської
обл. (РРФСР). Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 835 та наказу
Міншлях СРСР від 22.03.1951 р. № 73/ц на її базі створено Державний проектновишукувальний інститут «Київдіпротранс». У 2002 р. його перейменовано на
Державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс». З 2007 р. – Державне підприємство «Науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату шляхів сполучення СРСР (1930–1951);
-- Міністерства шляхів сполучення СРСР (1951–1954);
-- Міністерства транспортного будівництва СРСР (1954–1963, 1965–1991);
-- Державного виробничого комітету по транспортному будівництву СРСР
(1963–1965);.
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997 2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався дослідженнями і розробленням проектів будівництва нових
залізничних ліній, вузлів, станцій; електрифікації залізниць, під’їзних шляхів та інших об’єктів залізничного транспорту; реконструкції споруд та пристроїв наявних
залізниць.
Проектна документація
Документи з проектування вокзалів на станціях «Кишинів» (Молдавська РСР),
«Одеса», «Челябінськ» (РРФСР); залізниці «Волинська – Помошна» з будівництвом вторинних колій і диспетчерської централізації; комплексу споруд поромної
переправи у порту Варна (Народна Республіка Болгарія).
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Дніпропетровський державний проектно-розвідувальний
інститут «Дніпродіпротранс» Міністерства транспортного
будівництва СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-86, 12 комплексів, 773 од. зб., 1951–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Проектний інститут «Дніпротранспроект» створено у 1936 р. відповідно до наказу Наркомату шляхів сполучення від 15.07.1936 р. № 99/ц як територіальне відділення Дніпропетровського відділення Всесоюзного об’єднання «Союзтранспроект»
на базі Дніпропетровського відділення «Союзтранспроекту», проектного відділу
Ворошиловградської залізничної дороги і проектного відділу Сталінського будівельномонтажного тресту. У 1951 р. інститут перейменовано на Дніпропетровський державний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпротранс». Назва інституту
з 1998 р. – Відкрите акціонерне товариство «Інститут «Дніпродіпротранс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату шляхів сполучення СРСР (1936–1951);
-- Міністерства шляхів сполучення СРСР (1951–1954);
-- Міністерства транспортного будівництва СРСР (1954–1963, 1965–1991 );
-- Державного виробничого комітету по транспортному будівництву при
Держбуді СРСР (1963–1965);
-- Української державної корпорації по транспортному будівництву
«Укртрансбуд» (з 1991).
Інститут займався інженерно-технічними та інженерно-геологічними розвідуваннями для будівництва залізниць, автомобільних шляхів, різних споруд житлового та цивільного призначення, підприємств будіндустрії.
Проектна документація
Документи з проектування заводів: заводу регенерації мастил, міжшляхового маслорегенераційного пункту на станції «Філоново» у м. Новоаннінський Волгоградської
обл. (РРФСР) Приволзької залізниці; рейкозварювального заводу на станції «Верховцеве»
Дніпропетровської обл. Придніпровської залізниці; залізничних колій: «Гур’єв (сучасна назва – Атирау) (Казахська РСР) – Астрахань (Куянли) (РРФСР)» Приволзької залізниці, «Інкерман 2 – Камишова бухта», «Інкерман 2 – Севастополь 2» Кримської
обл. Південної залізниці, залізничної ділянки «Червоноармійське – Павлоград –
Новомосковськ – Дніпродзержинськ» Дніпропетровської обл. Придніпровської залізниці; мостів: Камишловського віадуку (залізничного мосту) поблизу с. Дальнє
Севастопольської міськради), міського мосту через р. Дніпро у м. Дніпропетровську.
Проект гасіння пожежі дизельного палива у наземних металевих резервуарах.
Конструкторська документація
Документи з проектування верстатів для буріння «Д-5-25» з двигуном «УД-2»,
«Д-6-15», «Д-10», «Алмазобур-Д15».

Київська філія Державного ордена Жовтневої революції та
ордена Трудового Червоного Прапора проектно-вишукувального
інституту «Метродіпротранс» Міністерства транспортного
будівництва СРСР, м. Київ
Ф. Р-143, 4 комплекси, 116 од. зб., 1950–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Київську контору «Метропроект» створено у 1950 р. на базі Київської групи «Метропроект». У 1951 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР
від 06.04.1951 р. № 1137 створено Київську філію «Київметропроект» Державного
проектно-вишукувального інституту «Метродіпротранс» (м. Москва, РРСФР).
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Центральний державний науково-технічний архів України
У 1955 р. згідно з наказом Мінтрансбуду СРСР від 30.12.1955 р. № Г-8835 Київську
філію реорганізовано у Київський відділ Державного проектно-вишукувального
інституту «Метродіпротранс». У 1960 р. – відповідно до наказу Мінтрансбуду
СРСР від 02.02.1960 р. № 74-П відділ реорганізовано у Київську філію Державного
проектно-вишукувального
інституту
«Метротранс»
(«Київметропроект»).
З 1991 р. – Проектно-вишукувальний інститут «Київметропроект». З 1994 р. –
Державний проектний інститут «Укрметротунельпроект». З 2002 р. – Державне
підприємство «Проектний інститут «Укрметротунельпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства шляхів сполучення СРСР (1950–1955);
-- Міністерства транспортного будівництва СРСР (1955–1991);
-- Міністерства у справах будівництва і архітектури України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався комплексним проектуванням метрополітенів, транспортних
та гідротехнічних тунелів, інших підземних споруд.
Проектна документація
Документи з проектування ділянки головного міського самопотокового колектора в м. Києві; залізничних тунелів «Сарапул-Дружиніно» (РРФСР), тунелів неглибокого закладення; ліфтопідіймача санаторію «Сосновий гай» у м. Ялті; станції
метро «Політехнічний інститут» у м. Києві.

Київська філія Державного проектного інституту «Союздорпроект» Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Київ
Ф. Р-59, 1 комплекс, 3008 од. зб., 1938–1984 рр. Описи. Рос. мова.
Українську контору Всесоюзного тресту розвідування і проектування шляхів
та шляхових споруд «Союздорпроект» була створена у 1938 р. У 1951 р. трест реорганізовано, назву змінено на Українську контору Управління вишукувань і проектування шляхів та шляхових споруд «Союздорпроект». У 1953 р. управління було
реорганізовано в інститут, назву змінено на Київську філію Державного інституту по вишукуваннях та проектуванню автомобільних шляхів «Союздорпроект».
У 1991 р. – Орендне підприємство «Київшляхпроект». З 1995 р. – Акціонерне товариство закритого типу «Інститут по вишукуваннях і проектуванню автомобільних
шляхів і мостів» («Київсоюзшляхпроект»). З 2005 р. – Акціонерне товариство закритого типу «Київсоюзшляхпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату внутрішніх справ СРСР (1938–1946);
-- Міністерства внутрішніх справ СРСР (1946 – квітень 1953);
-- Міністерства шляхів сполучення СРСР (квітень1953 – серпень 1953);
-- Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів СРСР (серпень 1953–1956);
-- Головного управління по будівництву автомобільних шляхів при Раді
Міністрів СРСР (1956–1959);
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---

Міністерства транспортного будівництва СРСР (1959–1963, 1965–1991);
Державного виробничого комітету по транспортному будівництву при
Держбуді СРСР (1963–1965);
-- Міністерства інвестиції і будівництва України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002).
Інститут займався проектно-дослідними роботами в галузі будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних магістралей, шляхів, мостів тощо.
Проектна документація
Документи з проектування метрополітену у м. Києві: мостів-метро: через р.
Дніпро, через Русанівську протоку; станцій метро: «Політехнічний інститут»,
«Університет».

Одеська філія Державного проектно-вишукувального
і науково-дослідного інституту морського транспорту
«СоюзморНДІпроект» «ЧорноморНДІпроект» Міністерства
морського флоту СРСР, м. Одеса
Ф. Р-46, 6 комплексів, 1297 од. зб., 1928–1988 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-вишукувальну базу Радторгфлоту Чорного моря створено у 1930 р.
У 1932 р. її реорганізовано у Чорноморське відділення Державного інституту проектування та вишукувань на водному транспорті «Діпроводтранс». У 1935 р. відділення перетворено на Проектно-вишукувальну контору Чорноморського пароплавства. З 1936 р. – Проектно-вишукувальна контора Чорноморсько-Азовського
територіального загальнобудівельного тресту. У 1938 р. на її базі створено
«Чорноморпроект» – філію Державного проектно-конструкторського інституту
морського транспорту. З 1945 р. – «Чорноморпроект», філія Союзного об’єднання
проектних організацій «Союзморпроект». У 1960 р. філію перейменовано на
«ЧорноморНДІпроект» – Одеська філія Державного проектно-конструкторського
і науково-дослідного інституту морського транспорту «СоюзморНДІпроект».
У 1991 р. філію перетворено на Державний проектно-вишукувальний і науководослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». З 1993 р. –
Державне підприємство «Державний проекно-вишукувальний і науково-дослідний
інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату водного господарства СРСР (1938–1945);
-- Міністерства морського флоту СРСР (1945–1991);
-- Міністерства транспорту України (1991–2004);
-- Міністерства транспорту та зв’язку України (з 2004).
Інститут займався комплексним проектуванням на усіх стадіях морських портів, судноремонтних підприємств, об’єктів інформструктури морського та річкового транспорту; науковими дослідженнями в галузі морської гідротехніки, захисту
довкілля тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Керченської поромної переправи Кримської обл.;
Маріупольського суднобудівного та судноремонтного заводу Донецької обл.; морського вокзалу у м. Одесі.; портів: у м. Маріуполі Донецької обл., м. Новоросійську
Краснодарського краю (РРФСР), м. Одесі.
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5.2. Зв’язок

Київське відділення Державного інституту по вишукуванню
і проектуванню споруд зв’язку «Діпрозв’язок-3» Міністерства
зв’язку СРСР, м. Київ
Ф. Р-176, 2 комплекси, 17 од. зб., 1966–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Всесоюзного тресту по проектуванню споруд зв’язку
«Зв’язокпроект» створено у 1940 р. У 1951 р. його реорганізовано у Київське відділення Державного інституту по вишукуванню і проектуванню споруд зв’язку
«Діпрозв’язок». У 1972 р. наказом мінзв’язку СРСР від 14.02.1972 р. № 94 Київське
відділення перетворено на самостійний Державний інститут по вишукуванню
і проектуванню споруд зв’язку «Діпрозв’язок-3». У 1991 р. його перейменовано
в Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок».
З 2000 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату зв’язку СРСР (1940–1951);
-- Міністерства зв’язку СРСР (1951–1991);
-- Міністерства зв’язку України (1991–1997);
-- Держкомітету зв’язку України (1997–2000);
-- Держкомітету зв’язку та інформатизації України (2000–2004);
-- Міністерства транспорту та зв’язку України (з 2004).
Інститут займався розробленням генеральних схем побудови і розвитку міжнародних, міжміських, міських та зонових телекомунікаційних мереж України; розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво споруд зв’язку та засобів інформатизації спеціального призначення. До 1991 р. виконував функцію зонального інституту з питань проектування автоматичних міжміських телефонних станцій.
Проектна документація
Документи з проектування автоматичної міжміської телефонної станції
у м. Ташкент (Узбецька РСР); ультракороткохвильової радіостанції Київського телецентру.

Київське відділення Центрального науково-дослідного
інституту зв’язку Міністерства зв’язку СРСР , м. Київ
Ф. Р-83, 1 комплекс, 112 од. зб., 1958–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Київське відділення Центрального науково-дослідного інституту зв’язку
«ЦНДІЗ» (м. Москва, РРФСР) створено у 1954 р. наказом Міністерства зв’язку
СРСР від 05.07.1954 р. У 1991 р. відділення реорганізовано в Український
науково-дослідний інститут зв’язку «УНДІЗ». З 1999 р. – Державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут зв’язку».
Інститут перебував підпорядкуванні:
-- Міністерства зв’язку СРСР (1954–1997);
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-- Держкомітету зв’язку України (1997–1999);
-- Держкомітету зв’язку та інформації України (1999–2004);
-- Міністерства транспорту та зв’язку України (з 2004).
Інститут займався розробленням технологій, технічних засобів та розв’язанням
питань функціонування і розвитку систем зв’язку; розв’язанням технічних питань
електроживлення і електропостачання та збереження енергоресурсів підприємств
зв’язку; розв’язанням питань технічної експлуатації та керуванням функціонуванням мереж і систем зв’язку; дослідженням нових систем і новітніх технологій
зв’язку; стандартизацією в галузі зв’язку тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Кінцеве обладнання технічної та загальної експлуатації телеграфного зв’язку
та передачі даних мережами телеграфного типу.
Принципи побудови і розробки каналотвірної апаратури для телеграфії.
Розроблення експериментального комплексу устаткування для автоматизованих досліджень.
Розроблення і впровадження системи передачі симетричних і підводних кабельних та повітряних ліній зв’язку, підвищення їх експлуатаційної надійності
і вдосконалення технічного обслуговування апаратури, каналів, трактів.
Розроблення технічних розв’язань із підвищення експлуатаційної надійності лінійних споруд зв’язку в частині їх механічної тривкості у різних ґрунтовокліматичних умовах (на основі досліджень механічних характеристик кабелів далекого зв’язку).
Розроблення технічних розв’язань із технології та засобів механізації в галузі будівництва кабельних та повітряних ліній міжміського, зонового та місцевого
зв’язку (організація, технологія, засоби механізації).
Системи зв’язку телеграфного типу.
Системи і засоби факсимільного зв’язку.
Системи і засоби технічної експлуатації лінійних споруд зв’язку.
Системи і пристрої електронної комутації для телеграфних мереж та мереж передачі даних із комутацією каналів.
Технічна експлуатація комутаційного та каналотвірного телеграфного обладнання, технічні засоби для організації та системи електроживлення підприємств телеграфного зв’язку.
Заявки на винаходи з таких основних науково-технічних напрямів:
Автоматика і обчислювальна техніка.
Далекий зв’язок.
Електротехніка.
Імпульсна техніка та електроізометрія.
Передача даних.
Телеграфія.
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6. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Науково-дослідний інститут з переробки штучних та
синтетичних волокон «УкрНДІПВ» Міністерства легкої
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-160, 1 комплекс, 15 од. зб., 1961–1965 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон
(«УкрНДІПВ») створено у 1959 р. відповідно до розпорядження Київського раднаргоспу від 20.04.1959 р. У 1988 р. – відповідно до наказу Мінлегпрому УРСР
від 02.09.1988 р. № 204 інститут реорганізовано в Український науково-дослідний
інститут з переробки штучних та синтетичних волокон Науково-виробничого
об’єднання «Трикотаж». З 1995 р. – Орендне підприємство «Український науководослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон». З 1996 р. –
Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут
з переробки штучних та синтетичних волокон».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Київського раднаргоспу (1959–1963);
-- Держкомітету по легкій промисловості при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Міністерства легкої промисловості СРСР (1965–1988);
-- Міністерства легкої промисловості УРСР (1989–1991);
-- Державної корпорації «Легтекс України» (1991–1996);
-- Держкомітету України по легкій та текстильній промисловості (1996–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–1999, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (1999–2001).
Інститут займався науково-дослідними і експериментальними роботами з технології переробки штучного синтетичного волокна у трикотажній та текстильній
промисловості; розробленням нових видів продукції із застосуванням штучного та
синтетичного волокна; удосконаленням технології виробництва.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми:
Розроблення і складання технології виробництва килимів із застосуванням для
ворсу нових видів текстурованих джгутових ниток.

Науково-дослідний інститут швейної промисловості
«УкрНДІшвейпром» Державної корпорації «Легтекс», м. Київ
Ф. Р-205, 1 комплекс, 8 од. зб., 1964–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Український
науково-дослідний
інститут
швейної
промисловості
«УкрНДІшвейпром» створено у 1961 р. відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 20.03.1961 р. № 380. У 1988 р. його включено до складу Наукововиробничого об’єднання «Либідь» з правом юридичної особи. У 1991 р.
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«УкрНДІшвейпром» НВО «Либідь» виділено як самостійну організацію з правом юридичної особи. У 1996 р. зареєстровано Український державний науководослідний інститут швейної промисловості. З 1998 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держплану УРСР (1961–1965);
-- Міністерства легкої промисловості УРСР (1965–1990);
-- Держкомітету з легкої і текстильної промисловості України (1990–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався науково-дослідними роботами у сфері економії та організації виробництва, конструювання, стандартизації, технології виготовлення одягу, механізації і автоматизації виробництва, що спрямовані на підвищення продуктивності праці і покращення якості продукції, економне і раціональне використання сировини та матеріалів, обладнання і виробничих площ у швейній промисловості та
швейно-трикотажному виробництві трикотажної промисловості.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми:
Створення нових і удосконалення наявних технологій, обладнання, засобів для
швейного і трикотажного виробництва.

Український науково-дослідний інститут текстильної
промисловості «УкрНДІТП» Міністерства легкої промисловості
УРСР, м. Київ
Ф. Р-94, 1 комплекс, 39 од. зб., 1960–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості створено відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 26.01.1960 р.
З 1997 р. – Орендне підприємство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості». У 2000 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» (ВАТ
«УкрНДІТП»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Київського раднаргоспу (1960–1963);
-- Українського раднаргоспу (1963–1965);
-- Міністерства легкої промисловості УРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався удосконаленням наявних і розробленням нових технологій
виробництва текстильних матеріалів; створенням прогресивної технології обробки
тканини; удосконаленням методів оцінки якості текстильних матеріалів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Винайдення і розроблення загусника друкарських фарб на основі акриламіду
та мінеральних олій для механічного друку тканини на машині «Фріц-Бузер».
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Визначення оптимального технологічного режиму для виробітку плащ-намету
артикул 0644 на верстаті АТТ-120-5Л за умов роботи на підвищених швидкостях
і дослідження сталості роботи окремих механізмів.
Заміна харчових та дорогих продуктів у технологічних процесах текстильного
виробництва – шліхтування, друк, апретування.
Дослідження основних закономірностей змін властивостей та структури
вовняних та нітронових штапельних волокон, пряжі та тканини в процесі їх переробки з метою розроблення рекомендацій з удосконалення технологічних процесів.
Дослідження та удосконалення технології підготовки пряжі та виробітку камвольних тканин на верстатах СТБ-2-330 з метою зниження обривності на 30% та
зменшення нормативних відпадків.
Дослідження та удосконалення технології підготовки пряжі та виробітку суконних тканин на верстаті СТБ з метою зниження обривності вдвічі.
Розроблення єдиної системи нормативів витрати сировини у вовняній промисловості (суконне ткацтво).
Розроблення способу переминання трести льону на м’яльній машинці М-100-Л
за умов живлення шаром без перекошування та зі зміною наявних м’ялок, а також
шароформувальних живильників СНП-4-Л та СМ-1.
Розроблення науковообґрунтованих рекомендацій з удосконалення та організації праці на дослідній ділянці високої продуктивності прядильно-крутильних машин ПК-114-ШГ.
Розроблення науковообґрунтованих рекомендацій з удосконалення технології
і організації праці на дослідній ділянці ткацьких верстатів СТБ-2-330 Чернігівського
камвольно-суконного комбінату.
Розроблення нового асортименту і технології виробництва багатошарових тканин із паперової та вовняної пряжі, виробленої із застосуванням відновленої вовни та хімічних волокон для верху текстильного взуття з підвищеними формостійкими властивостями.
Розроблення оптимальних параметрів і визначення економічної ефективності
одержання пряжі з вовни та джгутових нітронових волокон за скороченою системою прядіння на Чернігівському камвольно-суконному комбінаті.
Розроблення прогресивної технології і методів обладнання для виробництва нетканих матеріалів шляхом механічного закріплення волокон (у в’язальнопрошивний спосіб).
Розроблення прогресивної технології обробки тканин та інших текстильних
матеріалів силіційорганічними сполуками.
Розроблення рекомендацій щодо інтенсифікації процесу друку тканин із застосуванням нітрону та їх остаточної обробки на Чернігівському камвольно-суконному
комбінаті.
Розроблення технології виготовлення нетканих килимових виробів клейовим
методом.
Розроблення технології виробництва ватину клейовим методом.
Розроблення технології виробництва нетканих матеріалів на агрегаті ХОМ-2.
Розроблення технології виробництва нового асортименту клейових нетканих
матеріалів.
Розроблення технології виробництва та асортименту клейових нетканих матеріалів із використанням відходів волокон текстильного виробництва для Рівненської
фабрики нетканих матеріалів.
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Розроблення технології комбінованої водовідштовхувальної та грязевідштовхувальної обробки нових видів тканини для взуття.
Розроблення технологічних параметрів виробництва нетканих матеріалів методом валяння.
Розроблення технологічних режимів грязевідштовхувальної та зносостійкої
обробки бавовняних та шовкових тканин.
Розроблення технологічних режимів заключної обробки бавовняних тканин із
метою покращення їх незминальності, малоусадковості та зовнішнього вигляду.
Розроблення технологічного процесу переробки вовняної суканої пряжі на машинах ПК-114-ШГ та її переробка.
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Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості
«ВНДІсіль» Державного агропромислового комітету СРСР,
м. Артемівськ Донецької області
Ф. Р-146, 1 комплекс, 146 од. зб., 1948–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Центральну соляну науково-дослідну лабораторію створено у 1932 р.
у м. Ленінграді (РРФСР). У 1948 р. на її базі створено Всесоюзний науководослідний інститут соляної промисловості. У 1954 р. відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 06.07.1954 р. інститут переведено у м. Артемівськ Донецької
області. У 1958 р. інститут перейменовано на Український науково-дослідний інститут соляної промисловості («УкрНДІсіль»). У 1963 р. його реорганізовано
у Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості («ВНДІсіль»).
У 1988 р. створено Всесоюзне науково-виробниче об’єднання соляної промисловості (ВНВО «Сіль»). У 1991 р. наказом Держхарчопрому України від 06.12.1991 р.
№ 65 його перейменовано на Українське науково-виробниче об’єднання
«УкрНВОсіль», інститут дістав назву Український науково-дослідний інститут соляної промисловості.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії наук СРСР (1932–1935);
-- Наркомату харчової промисловості СРСР (1935–1946);
-- Міністерства харчової промисловості СРСР (1963–1987);
-- Державного агропромислового комітету СРСР (1987–1990);
-- ВАСГНІЛ, НТЦ «Агрохарчопром» (1990–1991);
-- Держкомітету харчової промисловості України (1994–1996);
-- Українського галузевого концерну солепереробної промисловості
(1996–2000);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2000).
Інститут займався удосконаленням технології видобутку та переробки
кам’яної, озерної та басейнової солі, економіки соляної промисловості, гірничим
тиском, збагачуванням солі.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Забезпечення безпеки та покращення умов праці.
Метрологічне забезпечення і комплексна система керування якістю продукції
на основі стандартизації на підприємствах соляної промисловості.
Оптимізація розміщення підприємств соляної промисловості.
Основні напрямки роботи геологічної служби на експлуатованих соляних родовищах.
Стан та напрямки робіт із підвищення експлуатаційної надійності обладнання.
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Стан та основні напрямки механізації вантажно-розвантажувальних,
транспортно-складських робіт та фасувально-пакувального обладнання на підприємствах соляної промисловості.
Удосконалення планування, економічного стимулювання і нормативного методу обліку у соляній промисловості.
Удосконалення технології, механізації добування та переробки солі.

Всесоюзний
науково-дослідний
інститут
цукрової
промисловості «ВНДІЦП» Міністерства харчової промисловості
СРСР, м. Київ
Ф. Р-101, 1 комплекс, 266 од. зб., 1933–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Державний експериментальний інститут цукрової промисловості створено
у 1926 р. У 1927 р. інститут перейменовано на Український науково-дослідний
інститут цукрової промисловості. У 1934 р. наказом Союзголовцукру від
26.1.1934 р. № 40 інститут реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості, м. Москва. У 1938 р. постановою Наркомату
харчової промисловості СРСР від 15.07. 1938 р. № 621 його реорганізовано
у Київську філію Центрального науково-дослідного інститут цукрової промисловості. У 1941–1943 рр. роботу філії призупинено і відновлено згідно з наказом Головцукру від 12.11.1943 р. У 1954 р. згідно з наказом Міністертва промисловості продовольчих товарів СРСР від 10.07.1954 р. № 1219 у результаті злиття Центрального науково-дослідного інституту цукрової промисловості (м. Москва) з Київською філією утворився Всесоюзний центральний
науково-дослідний інститут цукрової промисловості. У 1963 р. згідно з наказом
Держкомітету харчової промисловості при Держплані СРСР від 25.10.1963 р.
його перейменовано на Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості «ВНДІЦП». У 1970 р. відповідно до наказу Мінхарчопрому СРСР
від 03.04.1970 р. № 93 він влився до складу Всесоюзного науково-виробничого
об’єднання «Цукор». У 1975 р. об’єднання змінило назву на науково-виробниче
об’єднання «Цукор». У 1991 р. інститут перейменовано на Український науководослідний інститут цукрової промисловості «УкрНДІЦП». Назва інституту
з 2003 р. – Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаркому СРСР (1926–1934);
-- Наркомату харчової промисловості СРСР (1934–1954);
-- Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР (1954–1956);
-- Держплану СРСР (1956–1964);
-- Міністерства харчової промисловості СРСР (1964–1991);
-- Держкомітету України по харчовій промисловості (1991–1997);
-- Держкомітету харчової промисловості України (1997–1999);
-- Міністерства агропромислового комплексу України (1999–2002);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2002).
Інститут займався розробленням і удосконаленням технологічних процесів
у цукровій промисловості; розробленням і створенням окремих зразків спеціалізованого технологічного обладнання, а також засобів механізації цукрової промисловості.
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Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація систем управління технологічними процесами.
Вапняно-газове господарство.
Водне господарство.
Готова продукція і рафінадне виробництво.
Економіка цукрового виробництва.
Контроль та облік цукрового виробництва.
Кристалізація та переробка цукру-сирцю.
Механізація трудомістких вантажно-розвантажувальних та транспортноскладських робіт.
Обладнання цукрових заводів.
Очистка соків та сиропів.
Підготовка буряку та сокодобування.
Приймання та зберігання цукрового буряку.
Сушильні процеси у цукровому виробництві.
Теплоенергетичне господарство цукрових заводів.
Удосконалення технології цукрового виробництва.

Український науково-дослідний інститут м’ясної та молочної
промисловості «УкрНДІм’ясомолпром» Міністерства м’ясної та
молочної промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-155, 1 комплекс, 88 од. зб., 1960–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Технологічний інститут молока та м’яса «УкрНДІм’ясомолпром» створено
у 1959 р. З 1991 р. назву інституту змінено на Технологічний інститут молока та
м’яса «ТІММ УААН».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету по харчовій промисловості при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР (1965–1987);
-- Державного агропромислового комітету (Держагропрому) СРСР
(1987–1989);
-- Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна
(ВАСГНІЛ) (1989–1990);
-- Української академії аграрних наук (з 1990).
Інститут займався розробленням наукових тем та практичних завдань,
пов’язаних із технологією, технікою, організацією та економікою молочного, маслоробного, сироварного, консервного виробництва.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Вироблення способів отримання природних амінокислот і комплексаміну
з креатинової сировини.
Виробничі випробування впровадження рефрактометричних методів аналізу
молока і продуктів.
Впровадження способу обезжирювання шквари на дослідній центрифузі
під час виробництва сухих тваринних кормів і розроблення технологічних режимів.
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7. Харчова промисловість
Розроблення та створення процесів і технічних засобів для миття і дезінфекції
технологічного устаткування та виробничих приміщень підприємств м’ясної і молочної промисловості.
Розроблення нових видів сухих білкових таблетованих продуктів для додаткового і спеціального харчування.
Розроблення технології виробництва ковбасних виробів для раціонального
і дієтичного харчування.
Розроблення технології виробництва вітамінізованого кисломолочного напою.
Розроблення технології виробництва кормової муки із різних композицій технічної сировини з безперервним сушінням, подрібненням та сепарацією продукту
і технічні засоби контейнерного відвантажування м’ясо-кісткового борошна з підприємств м’ясної промисловості.
Розроблення технології виробництва молока «Шкільне» з використанням природних джерел вітамінів.
Розроблення технології і устаткування для виробництва масла зниженої калорійності і масла чайного, масла вершкового дитячого.
Розроблення технології і устаткування для виробництва рідкого замінника незбираного молока.
Розроблення технології і устаткування для виробництва стійких сирних продуктів з наповнювачами.
Розроблення технології одержання і застосування бактеріального концентрату
з поліпшеними біохімічними властивостями сметани.
Створення автоматизованої поточної лінії виробництва масла з високожирних
вершків із комплексною механізацією і автоматизацією виробничих процесів.
Створення лінії виробництва білкової добавки на базі освітленої крові продуктивністю 0,5 т/година за сировиною.
Удосконалення технології виробництва іонітного молока та вивчення хімічного складу, фізико-хімічних властивостей і мікрофлори іонітного молока.
Удосконалення технології і устаткування поточного способу виробництва масла з метою модернізації удосконалення і розробки оптимального режиму вироблення різних видів масла на потоковій лінії (технологічний розділ фізико-хімічний).
Удосконалення технології отримання і застосування сухих бактеріальних концентратів для сирів українського асортименту.

Український
науково-дослідний
інститут
харчової
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР,
м. Харків
Ф. Р-16, 1 комплекс, 249 од. зб., 1933–1972 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут харчової промисловості створено на
початку 1930-х рр.
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату постачання УРСР (до 1934);
-- Наркомату харчової промисловості УРСР (1934–1946);
-- Міністерства харчової промисловості УРСР (1946–1953);
-- Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (1953–1957);
-- Держплану УРСР (1957);
-- Раднаргоспу Харківського економічного адміністративного району
(1957–1963);
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--

Держкомітету по харчовій промисловості при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства харчової промисловості СРСР (1966–).
Інститут займався розробленням технологій та обладнання заводів, дослідженнями з виробництва оцту, дріжджів, пивоваріння тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту
жирів «ВНДІЖ» Міністерства харчової промисловості СРСР,
м. Харків
Ф. Р-79, 1 комплекс, 103 од. зб., 1957–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Український науково-дослідний інститут жирів створено у 1932 р. при
Харківському хіміко-технологічному навчальному інституті. У 1937 р. на його
базі створено Центральну науково-дослідну лабораторію «ЦНДЛ». З 1956 р. –
Український науково-дослідний інститут масложирової промисловості. У 1965 р.
інститут реорганізовано у Харківську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту жирів (ХФ ВНДІЖ). З 1991 р. – Український науково-дослідний інститут
олії та жирів (УкрНДІОЖ).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаркому УРСР (1932–1937);
-- Українського тресту масложирової промисловості (1937–1943);
-- Українського Головного управління масложирової промисловості
(1943–1956);
-- Міністерства промислових і продовольчих товарів УРСР (1956–1957);
-- Держплану УРСР (1957–1958);
-- Харківського раднаргоспу (1958–1963);
-- Держплану СРСР (1963–1964);
-- Міністерства харчової промисловості СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету України по харчовій та переробній промисловості
(1991–1997);
-- Міністерства агропромислового комплексу України (1997–1999);
-- Міністерства аграрної політики України (з 1999).
Інститут займався розробленням і удосконаленням усталених технологічних
процесів видобування й переробки олій та жирів, а також обладнання для здійснення цих процесів; розробленням і удосконаленням технологій та обладнання для виробництва маргаринової продукції, рослинних білкових продуктів (ізолятів, концентратів тощо) і використання їх у продуктах харчової промисловості тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Економіка.
Жиропереробка.
Маслодобування.
Молочна промисловість.
М’ясна промисловість.
Парфумерія.
Синтетика.
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8. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

8.1. Містобудування. Житлове і цивільне
будівництво

Відкрите акціонерне товариство «Інститут Харківагропроект»
Міністерства агропромислового комплексу України, м. Харків
Ф. Р-215, 5 комплексів, 213 од. зб., 1963–2003 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську обласну проектну контору «Облсільпроект» створено у 1946 р.
відповідно до постанови РНК УРСР від 27.04.1946 р. № 704. З 1955 р. – контора «Облміськсільпроект». У 1964 р. проектну контору ліквідовано, на її базі створено Харківську філію Українського проектного інституту міського будівництва «Укрміськсільпроект», яку того ж року перейменовано на Харківську філію
Українського науково-дослідного і проектного інституту сільського господарства
«УкрНДІдіпросільгосп». У 1971 р. філія виділилася в окремий Харківський інститут по проектуванню сільського будівництва «Харківсільгосппроект». У 1976 р.
його перейменовано на Український інститут по проектуванню сільського будівництва «Укрсільпроект». У 1985 р. відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради
Міністрів СРСР від 14.11.1985 р. № 1114 та наказу Держагропрому УРСР від
11.04.1986 р. № 139 створено Кооперативно-державний проектно-вишукувальний
інститут «Харківагропроект». З 1994 р. – Відкрите акціонерне товариство «Інститут
«Харківагропроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства міського та сільського будівництва УРСР (1955–1963);
-- Держбуду УРСР (1963–1971);
-- Міністерства сільського господарства УРСР (1971–1986);
-- Державного агропромислового комітету УРСР (1986–1991);
-- Міністерства сільського господарства і продовольства України
(1991–2001);
-- Міністерства агропромислового комплексу України (2001–2006);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2006).
Інститут займався розробленням експериментальних і типових проектів тваринницьких, птахівницьких, інших сільськогосподарських підприємств, окремих
виробничих сільськогосподарських будівель; виконанням проектів із планування
та забудови сільських населених пунктів, їхньому інженерному забезпеченню, благоустрою тощо.
Проектна документація
Документи з проектування заводу обробки насіння у с-щі Красне
Кегичівського р-ну Харківської обл.; експериментально-показового с. Сніжкове
Валківського р-ну Харківської обл.; лабораторії штучного клімату «Фітотрон»
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у м. Харкові; пташників птахокомплексу ВАТ з іноземними інвестиціями
«Курганський бройлер» у м. Балаклія Харківської обл.; школи у с-щі Губарівка
Богодухівського р-ну Харківської обл.

Державний інститут по проектуванню
Київського міськвиконкому, м. Київ

«Київпроект»

Ф. Р-6, 14 комплексів, 12 185 од. зб., 1941–1980 рр. Описи. Рос. мова.
Міську архітектурно-проектну майстерню «Київміськпроект» створено постановою президії Київської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів № 871/34 від 20.11.37 р. У 1944 р. її реорганізовано в Управління державних архітектурних майстерень. У 1951 р. на базі управління створено Державний інститут по проектуванню «Київпроект». У 1977 р. його перетворено на Головне управління проектних робіт по житлово-цивільному і комунальному будівництву. У 1992 р.
назва інституту – Державний комунальний проектний комплекс «Київпроект».
З 1993 р. – Відкрите акціонерне товариство «Київпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Президії Київської міської Ради (1937–1951);
-- Київського міськвиконкому (1951–1993).
Інститут займався розробкою проектів забудови та планування м. Києва, проектів житлових та цивільних будинків, адміністративних споруд, проектів благоустрою та озеленення міста; розробкою проектів забудови магістралей та площ.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд м. Києва: вокзалів: аеровокзалу (Бориспіль), пасажирського річкового вокзалу; громадських будівель: Будинку
одруження та реєстрації новонароджених по Брест-Литовському шосе, Будинку художника по вул. Артема, генеральних консульств Угорської Народної Республіки (по
вул. Рейтарській, 33) та Чехословацької СР (по вул. Ярославській, 34), Палацу піонерів у Печерському районі, Палацу спорту; культурно-освітніх закладів: зоопарку,
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (навчально-лабораторних
корпусів фізичного факультету); Київської філії Центрального музею В.І.Леніна,
Республіканської бібліотеки для дітей, Технікуму готельного господарства з підготовки кадрів обслуговування інтуристів.
У фонді зберігаються «Проект забудови Хрещатика у місті Києві», «Проект
планування та забудови житлових масивів м. Києва» [Додаток 4].

Державний проектний інститут «ДІПРОцивільпромбуд»
Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ
Ф. Р-194, 6 комплексів, 65 од. зб., 1947–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Державний інститут по проектуванню житлового, цивільного і сільськогосподарського будівництва «Діпроцивільбуд» створено у 1943 р. відповідно до постанов ЦК ВКП(б) та РНК СРСР № 969 від 13.11.1943 р. та постанови РНК СРСР
від 26.10.1943 р. № 1170. У 1949 р. постановою Ради Міністрів УРСР та наказом
Мінжитлоцивільбуду УРСР від 05.09.1949 р. № 511 на його базі створено Державний
республіканський інститут по вишукуваннях та проектуванню житлового цивільного
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будівництва та підприємств будівельної індустрії «Діпроцивільпромбуд». З 1994 р. –
Закрите акціонерне товариство «Діпроцивільпромбуд».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату житлово-цивільного будівництваУРСР (1943–1946);
-- Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР (1946–1954);
-- Міністерства міського і сільського будівництва УРСР (1954–1957);
-- Міністерства будівництва УРСР (1957–1958);
-- Держбуду УРСР (1958–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1994).
Інститут займався проектуванням житлового будівництва і підприємств будівельної індустрії.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд м. Києва: готелю «Україна»,
Інституту ботаніки і музею Літотеки АН УРСР, Інституту металофізики АН УРСР,
Київського зимового цирку на пл. Перемоги.
Документи з проектування: драматичного театру у м. Чернігів; заводу великопанельного домобудівництва в м. Свердловськ (РРФСР).

Державний проектний інститут «Київський Промбудпроект»
Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ
Ф. Р-197, 3 комплекси, 50 од. зб., 1958–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Київське відділення Всесоюзного тресту «Держпроектбуд» створено у 1930 р.
Того ж року постановою колегії Наркомважпрому СРСР від 21.02.1930 р. № 49 його
перейменовано на «Металобудпроект». У 1931 р. перейменовано на Київське відділення Всесоюзного тресту «Промбудпроект». Наказом Міністра будівництва підприємств важкої індустрії СРСР від 10.04.1951 р. № 307 назву змінено на Київське відділення Державного проектного інституту «Промбудпроект». У 1959 р. відповідно до
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 09.12.1959 р. № 1696-р та наказу Держбуду
УРСР від 21.12.1959 р. № 348 Київське відділення стало самостійним Державним
інститутом по загальнобудівельному та санітарно-технічному проектуванню промислових підприємств «Київський Промбудпроект». Розпорядженням Держбуду
СРСР від 10.10.1963 р. № 286 та наказом Головного управління по будівельному проектуванню підприємств, будівель та споруд від 31.10.1963 р. № 95-к його
об’єднано з Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій та перейменовано на Проектний та науково-дослідний інститут «Київський ПромбудНДІпроект».
Згідно з розпорядженням Держбуду СРСР від 24.01.1964 р. № 10 НДІБК від’єднався,
а «Київський ПромбудНДІпроекту» знову перейменовано на Державний проектний
інститут «Київський Промбудпроект». У 2005 р. на його базі створено Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Київський Промбудпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1930–1938);
-- Наркомату будівництва СРСР (1938–1946);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1946–1953);
-- Міністерства металургійного і хімічного машинобудування СРСР
(1954–1957);
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-- Міністерства будівництва СРСР (1957–1959);
-- Держбуду УРСР (1959–1961, 1989–1991);
-- Держбуду СРСР (1961–1989);
-- Держбуду України (1991–2005);
-- Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (з 2005).
Інститут займався проектуванням архітектурно-будівельної та сантехнічної
частин низки великих та середніх промислових об’єктів хімічної, машинобудівної,
автомобілебудівної та оборонної промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд м. Києва: Київської філії
Центрального музею ім. В. І. Леніна, обчислювального центру Південно-Західної
залізниці, Палацу спорту.

Державний проектний інститут по плануванню та забудові
міст «Харківпроект» Держбуду УРСР, м. Харків
Ф. Р-72, 6 комплексів, 88 од. зб., 1966–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський проектно-відбудовний трест «Облпроект» створено у 1943 р.
У 1951 р. трест реорганізовано у Харківську філію Українського державного інституту проектування міст «Діпроград» (м. Київ). У 1964 р. філію перетворено на
Державний проектний інститут по плануванню та забудові міст «Харківпроект».
З 1993 р. – Орендне підприємство «Інститут «Харківпроект». У 1994 р. зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут «Харківпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Харківської обласної ради депутатів трудящих (1944–1951);
-- Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР (1951–1958);
-- Держбуду УРСР (1958–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1993);
-- Міністерства у справах будівництва і архітектури України (1993–1994).
Інститут займався комплексними проектними роботами у галузі житловоцивільного будівництва, планування і забудови м. Харкова.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд м. Харкова: басейнів для Всесоюзного олімпійського центру з плавання на стадіоні «Спартак»;
Електромеханічного технікуму транспортного будівництва по вул. Крупської; монумента на честь проголошення Радянської влади в Україні на пл. Конституції; ковзанки Харківського Палацу спорту; цирку по вул. Урицького.

Державний проектний інститут по проектуванню житловоцивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» Держбуду УРСР,
м. Дніпропетровськ
Ф. Р-167, 3 комплекси, 85 од. зб., 1964–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровську філію Українського державного інституту проектування міст «Діпромісто» (м. Харків) створено у 1930 р. У 1933 р. на її базі створено
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Управління проектування та реконструкції м. Дніпропетровська. У 1936 р. його
реорганізовано у трест Архітектурно-планувального комунального і гідротехнічного проектування та спецвишукувань «Дніпропроект». У 1939 р. на базі тресту
створено Дніпропетровське обласне Управління архітектурно-планувального комунального і гідротехнічного проектування спецвишукувань «Облдніпропроект».
У 1944 р. – перейменовано на Обласну архітектурно-планувальну проектну контору
«Архпроект». З 1946 р. – Архітектурно-проектна контора «Дніпропроект». У 1949 р. її
перейменовано на «Дніпропетровський облпроект», у 1955 р. – Дніпропетровський
«Облміськпроект», у 1957 р. – Обласна проектна контора «Облпроект». У 1961 р.
відповідно до рішення Дніпропетровської облради від 07.10.1961 р. № 964 на базі
контори створено Дніпропетровську філію Українського державного проектного інституту по проектуванню будівель та споруд для масового житлово-цивільного будівництва та забудови районів, міст і селищ «Укрміськбудпроект». У 1971 р. філію
перейменовано на Державний проектний інститут по проектуванню житловоцивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». У 1995 р. зареєстровано Державне
підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держбуду УРСР (1961–1991);
-- Міністерства у справах будівництва і архітектури України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався проектуванням об’єктів житлово-цивільного будівництва,
проектів окремих будинків і споруд; типовим проектуванням житлових та цивільних споруд м. Дніпропетровська.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд м. Дніпропетровська: діорами
«Битва за Дніпро» Дніпропетровського історичного музею; лекторію Центральних
курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Міністерства
чорної металургії УРСР; навчального корпусу Дніпропетровського сільськогосподарського інституту.

Зональний науково-дослідний і проектний інститут типового
і експериментального проектування житла та громадських
будівель «КиївЗНДІЕП» Держбуду УРСР, м. Київ
Ф. Р-105, 15 комплексів, 1408 од. зб., 1960–1982 рр. Описи. Рос. мова.
Зональний науково-дослідний і проектний інститут типового і експериментального проектування житлових та громадських будівель «КиївЗНДІЕП» створено
у 1963 р. відповідно до наказу Держбуду СРСР від 04.09.1963 р. У 1994 р. інститут
реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство Український зональний науководослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (ВАТ «КиївЗНДІЕП»).
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Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету з цивільного будівництва та архітектури при Держбуді
СРСР (1963–1985);
-- Держбуду УРСР (1985–1990);
-- Держкомітету архітектури при Держбуді СРСР (1990–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1993);
-- Міністерства України у справах будівництва і архітектури (1993–1995);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався реалізацією соціальних програм у галузі житлового будівництва, а саме: зведенням масового житла; розробленням нових типів житлових будинків; запровадженням нових принципів формування житлового середовища.
Проектна документація
Документи з проектування Будинку культури у м. Миронівка Київської обл.;
Будинку молоді ім. Молодої Гвардії в м. Краснодон Луганської обл.; готелів: літнього в м. Канів Черкаської обл., цілорічної дії в м. Черкаси; драматичного театру в м. Грозний (Чечено-Інгуська АРСР); житлового будинку по Дарницькому
б-ру в м. Києві (16 поверхів); клубу-школи у с. Ярошівка Вінницької обл.;
Республіканської клінічної лікарні в м. Кишинів (Молдавська РСР); туристичних
баз: у м. Мукачеве Закарпатської області, турбаз для районів із сейсмологічністю
7–8 балів; Українського республіканського відділення Всесоюзної торговельної
палати в м. Києві; навчальних корпусів: Індустріального інституту в м. Павлодар
(Казахська РСР), політехнічних інститутів у м. Кишинів (Молдавська РСР),
у м. Львів, профтехучилищ у м. Києві.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизована система проектування технологічних ліній проектування (ТЛП).
Архітектура цивільних будівель.
Використання сонячної енергії у цивільному будівництві.
Застосування алюмінію у цивільному будівництві.
Удосконалення конструкцій цивільних будівель.

Київський науково-дослідний і проектний інститут
містобудування «КиївНДПІмістобудування» Держбуду УРСР,
м. Київ
Ф. Р-100, 2 комплекси, 583 од. зб., 1938–1981 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут містобудування створено у 1945 р. згідно з постановою РНК СРСР від 18.04.1945 р. № 793. У 1963 р. наказом Держкомітету цивільного будівництва і архітектури СРСР від 05.04.1963 р. № 45 його перейменовано на Науково-дослідний і проектний інститут містобудування у м. Києві
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(КиївНДІПмістобудування). У 1991 р. наказом Держбуду України від 28.11.1991 р.
№ 126 інститут перейменовано на Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІмістобудування). У 2002 р. наказом Держбуду України
від 13.08.2002 р. № 28 інститут зареєстровано під назвою Державне підприємство
«Науково-дослідний проектний інститут містобудування».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Академії архітектури УРСР (1945–1963);
-- Держбуду СРСР (1963–1991);
-- Міністерства України у справах будівництва і архітектури (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався науково-технічними і науково-прикладними дослідженнями
з питань містобудування, що забезпечували розвиток і реконструкцію міст та регіонів України, будівництво та реконструкцію об’єктів житлового і громадського призначення у комплексі з розв’язанням економічних і екологічних проблем забудови міст; розробленням питань їх інженерного забезпечення, благоустрою та транспортного обслуговування.
Проектна документація
Документи з проектування метрополітену в м. Києві: станцій метро
«Політехнічний інститут», «Університетська».
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Агломерація.
Благоустрій та озеленення міст і населених місць.
Використання математичних методів та ЕОМ у будівництві.
Дрібні міста та селища Української РСР.
Економіка містобудування.
Мережа культурно-побутового обслуговування населення.
Охорона і оздоровлення міського середовища.
Планування і забудова курортів та зон відпочинку.
Планування і забудова міст.
Планування і забудова промислово-виробничих зон міста.
Районне планування, загальні проблеми містобудування.
Розвиток дрібних та середніх міст.
Розселення.
Селитебні території міст.
Співпраця з закордонними країнами.
Транспорт.
У фонді зберігаються відомості про інформаційно-видавничі роботи з містобудування за 1965–1979 рр.
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Науково-дослідний
інститут
автоматизованих
систем
планування і керування у будівництві «НДІАСБ» Держбуду
УРСР, м. Київ
Ф. Р-126, 1 комплекс, 28 од. зб., 1967–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут систем планування і керування будівництві
(НДІАСБ) створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 08.06.1967 р.
№ 366. З 1993 р. – Науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві (НДІАСБ). У 1998 р. інститут перейменовано на Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держбуду УРСР (1967–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1995);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1995–1997);
-- Держкомітетубудівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2001);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку і будівництва України (з 2007).
Інститут займався здійсненням науково-дослідних та дослідницьких робіт
у галузі створення і впровадження наукових методів та автоматизованих систем
проектування, планування й управління у будівництві. Інститут виконував функції
головного підприємства з розроблення автоматизованих систем керування та систем автоматизованого проектування у будівництві.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Математичне забезпечення автоматизованих систем керування будівельним
виробництвом.
Система автоматизованого проектування об’єктів будівництва.
Система автоматизованого керування будівельним виробництвом.

Українська філія Державного союзного інституту по
проектуванню учбових закладів «Діпровуз» Державного комітету
народної освіти СРСР, м. Харків
Ф. Р-169, 2 комплекси, 174 од. зб., 1963–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську групу Державного союзного інституту по проектуванню вищих
учбових закладів «ДІПРОВУЗ» створено у 1950 р. У 1959 р. її реорганізовано
у Харківську комплексну майстерню «ДІПРОВУЗ». У 1966 р. перейменовано на
Українську філію Державного союзного інституту по проектуванню вищих учбових закладів (УФ «ДІПРОВУЗ»). У 1988 р. відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 29.04.1988 р. № 560 перейменовано на Українську філію Державного союзного інституту по проектуванню учбових закладів (УФ «ДІПРОУЗ»). У 1992 р. згідно з наказом Мінвузу України від 05.12.1991 р. № 240 перетворено на Український
державний інститут з проектування учбових закладів («УкрДІПРОУЗ»). У 1994 р. зареєстровано Державний інститут з проектування учбових закладів «УкрДІПРОУЗ».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства вищих учбових закладів СРСР (1950–1966);
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-- Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР (1966–1991);
-- Міністерства освіти і науки України (з 1991).
Інститут займався розробленням проектів відновлення та реконструкції
матеріально-технічної бази вищих учбових закладів, створення великих учбових
комплексів.
Проектна документація
Документи з проектування гуртожитку для студентів Харківського авіаційного
інституту; навчально-виробничого та радіо-лабораторного корпусів Київського політехнічного інституту.

Український державний інститут
«Діпромісто» Держбуду УРСР, м. Київ

проектування

міст

Ф. Р-140, 3 комплекси, 116 од. зб., 1963–1969 рр. Описи. Рос. мова.
Український державний інститут проектування міст «Діпромісто» створено
у 1930 р. у м. Харкові відповідно до постанови РНК СРСР від 12.09.1930 р. № 21.
У 1944 р. інститут відновив свою діяльність у м. Києві. З 2001 р. – Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«Діпромісто».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держбуду УРСР (1944–1991);
-- Міністерства у справах будівництва і архітектури України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався науковими дослідженнями у галузі регіонального планування, містобудування, природоохоронних заходів, ландшафтної архітектури, впровадження геоінформаційних технологій.
Проектна документація
Документи з проектування льодового стадіону в м. Київ; санаторіїв: Дитячого
санаторного комплексу в м. Євпаторія Кримської обл., санаторію «Україна»
у м. Єссентуки Ставропольського краю (РРФСР).

Український державний проектний інститут по проектуванню
будівель та споруд для масового житлово-цивільного будівництва
та забудові районів, міст і селищ «Укрміськбудпроект» Держбуду
СРСР, м. Харків
Ф. Р-1, 10 комплексів, 4499 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське відділення Державного Всесоюзного тресту по проектуванню будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених міст «Міськбудпроект» створено у 1938 р. У 1941 р. його приєднано до Харківського відділення Всесоюзного державного тресту будівельного проектування «Промбудпроект». У 1943 р. – відновило роботу як Харківське
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відділення Державного Всесоюзного тресту по проектуванню будинків, житлових та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених міст «Міськбудпроект». У 1951 р. було перейменоване на Харківське відділення Державного проектного інституту по проектуванню будинків, житлових
та громадських споруд, інженерного обладнання і будівництва населених міст
«Міськбудпроект». У 1957 р. його реорганізовано в Український державний проектний інститут по проектуванню будівель та споруд для масового житлово–цивільного будівництва та забудови районів, міст і селищ «Укрміськбудпроект».
У 1992 р зареєстровано Орендне підприємство «Інститут «Укрміськбудпроект».
У 1997 р. – Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект».
Інститут перебував у підпорядкуваннні:
-- Наркомату по будівництву СРСР (1938–1946);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1956);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисловості УРСР (1956–1957);
-- Міністерства будівництва УРСР (1957–1958);
-- Держбуду УРСР (1958–1992);
-- Міністерства інвестування та будівництва України (1992–1993);
-- Міністерства у справах будівництва і архітектури України (1993–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.
Інститут займався комплексним проектуванням об’єктів житлово-цивільного
будівництва, починаючи з генеральних планів населених пунктів до проектів окремих будинків і споруд; типовим проектуванням житлових і цивільних споруд.
Проектна документація
Документи з проектування Будинку-музею А. С. Макаренка у с-щі Куряж
Харківської обл.; житлового селища Каховської ГЕС Нова Каховка Херсонської
обл.; концертного залу з кінотеатром на 800 та 400 місць у м. Запоріжжі; мікрорайонів м. Ташкента (Узбецька РСР): В–13 житлового масиву Чиланзар, Ц-15
Український, центральної частини міста; центральної частини м. Суми.
Документи з проектування об’єктів житлово-цивільного призначення у м. Харкові: житлового будинку по вул. Вільної Академії, 9 (сучасна вул.
Університетська), інженерно-лабораторного комплексу Радіоастрономічного інституту АН УРСР, споруд зоопарку; об’єктів культурно-побутового призначення
с-щ Ургал, Ургал-ІІ Байкало-Амурської магістралі у Хабаровському краї (РРФСР).

Український державний трест цивільного
«Укрцивільбуд» ВРНГ УРСР, м. Харків

будівництва

Ф. Р-32, 17 комплексів, 1551 од. зб., 1906–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Всеукраїнське пайове будівельне товариство «Украпайбуд» створено у 1927 р.
У 1930 р. його реорганізовано в Український державний трест цивільного будівни-
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цтва «Укрцивільбуд». У 1933 р. трест перейменовано на Всеукраїнський державний
трест проектування цивільного будівництва «Укрцивільпроектбуд».
Підприємство перебувало у підпорядкуванні:
-- Наркомату внутрішніх справ УРСР (1927–1930);
-- ВРНГ УРСР (1930–1932);
-- Наркомату комунального господарства УРСР (1932– ).
Підприємство займалося спорудженням адміністративних та культурнопобутових будівель; будівництвом цивільних і промислових об’єктів, проектуванням і будівництвом нових та реконструкцією старих міст.
Проектна документація
Документи з проектування аеродрому в м. Артемівськ Донецької обл.;
Архангело-Михайлівської церкви у м. Харкові; будинку АТС у м. Харкові; Будинку
зв’язку в м. Костянтинівка Донецької обл.; готелю в м. Костянтинівка Донецької
обл.; заводів: Керченського металургійного заводу ім. П. Л. Войкова, миловарних
заводів в містах Запоріжжя, Києві, содового заводу «Електрон» у м. Слов’янськ
Донецької обл., Харківського авіаційного заводу; міста Костянтинівка Донецької
обл.; радгоспу Зернотресту (типовий проект); центральної механізованої пральні
в м. Єнакієве Донецької обл.; установок: дослідної установки для прямого одержання заліза з руди методом пульсації, лабораторної установки для виробництва
листів з ковкого чавуну.
Колекції документів з проектування: мостів і шляхів (1931–1945 рр.); об’єктів
житлового будівництва; об’єктів культури; об’єктів народної освіти; об’єктів науки;
об’єктів охорони здоров’я» [Додаток 4].
У фонді зберігаються плани міського центру м. Харкова (1906, 1909 рр.).

Український науково-дослідний і проектний інститут
цивільного сільського будівництва «УкрНДПІцивільсільбуд»
Держбуду УРСР, м. Київ
Ф. Р-98, 2 комплекси, 113 од. зб., 1963–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Київський Облпроект Київського облвиконкому створено у 1945 р. У 1955 р.
згідно з наказом Міністерства міського та сільського будівництва УРСР від
04.04.1955 р. № 157 його об’єднано з Київським Облсільпроектом у Київський
Облміськсільпроект. У 1957 р. відповідно до рішення Київського Облвиконкому від
17.07.1957 р. № 586 його перейменовано на Київоблпроект. У 1963 р. за наказом
Держбуду УРСР від 04.02.1963 р. № 301 Київоблпроект реорганізовано у Київську
філію Державного проектного інституту «Діпроцивільсільбуд». У 1964 р. згідно
з рішенням Ради Міністрів УРСР від 16.03.1964 р. № 272 філію перетворено на
Київоблпроект. У 1967 р. наказом Держбуду УРСР від 09.06.1967 р. № 127 його
реорганізовано у Київське виробництво «Укрміськбудпроект». У 1971 р. наказом
Держбуду УРСР від 27.01.1971 р. № 20 створено Український науково-дослідний
і проектний інститут цивільного сільського будівництва «УкрНДПІцивільсільбуд».
З 2002 р. – Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва «УкрНДІпроцивільсільбуд».  
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства міського і сільського будівництва УРСР (1955–1957);
-- Держбуду УРСР (1957–1991);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1991–1997);
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--

Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався науковими дослідженнями і проектуванням у галузі районного планування, планування та забудови сільських населених пунктів.
Проектна документація
Документи з проектування експериментального с. Кодаки Васильківського району Київської області.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Наукові дослідження та експериментальне проектування зі створення нових
типів житлових та цивільних будівель і їх конструктивних вирішень.
Районне планування і планування забудови сіл.
Узагальнення досвіду комплексної перебудови сіл.
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Всесоюзний інститут з проектування підприємств хімічних
реактивів, препаратів і високочистих речовин «Діпрохімреактив»
Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-150, 2 комплекси, 273 од. зб., 1958–1961 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську філію Державного інституту прикладної хімії «ДІПХ» (м.
Ленінград, РРФСР) створено у 1956 р. У 1958 р. її реорганізовано у Харківську
філію Державного проектного інституту по проектуванню підприємств органічних напівпродуктів, барвників і реактивів «Діпроорхім» (м. Москва, РРФСР).
З 1964 р. – Всесоюзний державний інститут з проектування підприємств хімічних
реактивів і високочистих речовин «Діпрохімреактив». З 1991 р. – Державний інститут з проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і високочистих речовин «Діпрохімреактив».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держкомітету по хімії (1956–1958);
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1958–1990);
-- Міністерства хімічної та нафтопереробної промисловості СРСР
(1990–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався проектуванням підприємств хімічних реактивів, препаратів
та високочистих речовин; реконструкцією наявних підприємств хімічної промисловості з метою розширення обсягу виробництва та узгодження їх з нормами експлуатації хімічних виробництв.
Проектна документація
Документи з проектування заводів хімреактивів: Латвійського у м. Олайн
(Латвійська РСР); Харківського.

Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут
сірчаної промисловості Міністерства мінеральних добрив СРСР,
м. Львів
Ф. Р-89, 1 комплекс, 601 од. зб., 1951–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Львівську філію Державного Союзного інституту по проектуванню підприємств
гірничо-хімічної промисловості «Держгірхімпроект» створено у 1956 р. згідно з наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР № 350 від 13.06.56 р. У 1970 р.
філію реорганізовано у Львівський проектний інститут «Львівгірхімпроект».
У 1976 р. на базі інституту «Львівгірхімпроект» та Центральної науково-дослідної
лабораторії з сірки організовано Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут сірчаної промисловості «ВНДПІСірка». У 1992 р. його перейменовано на
Науково-дослідний і проектний інститут сірчаної промисловості «НДПІСірка».
У 1998 р. згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України у Львівській області № 1008 інститут приватизовано, і він дістав назву
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Відкрите акціонерне товариство «Інститут гірничо-хімічної промисловості» (ВАТ
«Гірхімпром»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1956–1975);
-- Міністерства мінеральних добрив СРСР (1975–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням науково-дослідних і проектних робіт у галузі гірничої хімії; проектуванням підприємств і об’єктів з видобування та переробки природних руд, що містять сірку, калійних руд; підприємств із виробництва мінеральних добрив та сировини для них.
Проектна документація
Документи з проектування Роздольського гірничо-хімічного комбінату
у м. Новий Роздол Львівської обл.

Державний інститут по проектуванню заводів спеціалізованого
автомобільного транспорту «Діпроспецавтотранс» Міністерства
автомобільної промисловості СРСР, м. Львів
Ф. Р-164, 3 комплекси, 138 од. зб., 1941–1972 рр. Описи. Рос. мова.
Львівський проектно-конструкторський і технологічний інститут створено у 1958 р. відповідно до постанови Держплану при Раді Міністрів УРСР
від 15.07.1958 р. № 521. У 1969 р. згідно з наказом Мінавтопрому СРСР
від 22.04.1969 р. № 97 його перетворено на Державний інститут по проектуванню заводів спеціалізованого автомобільного транспорту «Діпроспецавтотранс». У 1992 р.
на його базі створено організацію орендарів «Діпроспецавтотранс». З 1996 р. –
Відкрите акціонерне товариство «Проектний інститут «Діпроспецавтотранс».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Львівського раднаргоспу (1958–1965);
-- Міністерство автомобільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України(1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався комплексним проектуванням нових та реконструкцією наявних заводів автомобільної промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування Димитровського заводу кузовної арматури, карбюраторів та вкладишів у м. Димитровград Ульянівської обл. (РРФСР); Львівського заводу мотовелосипедів; Львівського склозаводу № 2.

Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Ф. Р-75, 6 комплексів, 1148 од. зб., 1945–1969 рр. Описи. Рос. мова.
Криворізьке відділення Української філії Інституту по проектуванню гірничорудних підприємств «Діпроруда» (м. Ленінград, РРФСР) створено у 1931 р.
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відповідно до постанови ВСНХ СРСР від 11.05.1931 р. № 286. З 1991 р. –
Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». У 2005 р. наказом Мінпромполітики України
від 10.11.2005 р. № 431 інститут перетворено на Державне підприємство
«Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу СРСР (1931–1951);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1951–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства гірничорудної промислової політики України (1997–2000);
-- Держкомітету гірничорудної промислової політики України (2000–2001);
-- Міністерства промислової політики України (з 2001).
Інститут займався проектуванням рудників із підземним та відкритим способом розробки, кар’єрів, рудоремонтних заводів, гірничо-збагачувальних комбінатів тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Криворізького Центрального гірничозбагачувального комбінату тресту «Ленінруда» у м. Орджонікідзе Дніпропетровської
обл.; шахт тресту «Дзержинськруда» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.:
«Валявка-північна», «Південна», «Північна» ім. М. І. Калініна, шахти ім. ДПУ
рудника ім. Ілліча; тресту «Кривбасруда» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської
обл.: «Жовтнева» рудника ім. Комінтерну; шахти ім. Газети «Правда»; тресту
«Ленінруда» у м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.: шахти ім. В. І. Леніна рудника ім. Серго Орджонікідзе; «Нова» рудника ім. Р. Люксембург.

Державний інститут по проектуванню тракторних
заводів та заводів сільськогосподарського машинобудування
«Діпротракторсільгоспмаш»
Міністерства
тракторного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-43, 18 комплексів, 3304 од. зб., 1947–1986 рр. Описи. Рос. мова.
Республіканський державний інститут по проектуванню нових заводів і реконструкції наявних машинобудівних та металевих заводів «Укрдіпромез» створено у 1928 р. У 1930 р. з нього виділилася Українська філія Державного інституту по проектуванню машинобудівних та металообробних заводів «Діпромаш».
У 1939 р. філію перейменовано на Харківське відділення Інституту по проектуванню заводів середнього машинобудування «Діпросередмаш». У 1946 р.
назва змінилася на Українське відділення Державного інституту по проектуванню заводів автомобільної промисловості «Діпроавтопром». З 1948 р. –
Українське відділення Державного інституту по проектуванню заводів автомобільної і тракторної промисловості «Діпроавтотракторопром». У 1953 р. на
його базі створено Державний інститут по проектуванню заводів сільськогосподарського машинобудування «Діпросільгоспмаш». У 1955 р. інститут перейменовано на Державний інститут по проектуванню тракторних заводів і заводів сільськогосподарського машинобудування «Діпротракторосільгоспмаш».
У 1978 р. назва змінилася на Державний ордена Трудового Червоного Прапора
інститут по проектуванню тракторних заводів і заводів сільськогосподарського
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машинобудування «Діпротракторсільгоспмаш». У 1994 р. зареєстровано
Відкрите акціонерне товариство «Головний інститут по проектуванню заводів
тракторного, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування» (ВАТ
«Діпротракторсільгоспмаш»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу УРСР (1928–1946);
-- Наркомату автомобільної промисловості СРСР (1946–1948);
-- Міністерства автомобільної і транспортної промисловості СРСР
(1948–1953);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1953–1954);
-- Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (1954–1955);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1955–1957);
-- Держплану СРСР (1957–1959);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації і машинобудуванню
(1959–1963);
-- Держкомітету по автоматизації і машинобудуванню при Держплані СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР (1965–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався проектуванням нових та реконструкцією наявних підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування, комплексною механізацією
та автоматизацією виробництва.
Проектна документація
Документи з проектування заводів сільськогосподарських машин:
у м. Вітебськ (Білоруська СРСР), м. Іскандерія (Республіка Ірак), Першотравневого
заводу у м. Бердянськ Запорізької обл.; тракторних заводів: у м. Лоян (Китайської
Народної Республіки), м. Мінськ (Білоруська РСР); Куп’янського ливарного заводу Харківської обл.; Тогузацького механічного заводу ім. 25-річчя Казахської РСР
у с-щі Кабалик (Казахська РСР); Харківського моторобудівного заводу «Серп і молот»; Харківського турбінного заводу ім. С. М. Кірова.
У фонді зберігаються типові проекти компресорних станцій типу 4К-50, 3К100; корпусу сталевого лиття; цеху точного сталевого лиття з виплавки зразків.
Конструкторська документація
Документи з проектування комплексу автоматизованого для загартування
штамповок; поточної лінії виплавки, прогартування, охолодження форм точного
лиття; установок: двопозиційної для підігріву шихти до 25-тонних печей у футерованому цебрі з використанням тепла вихідних газів, двопозиційної з газовим обігрівом і використанням тепла вихідних газів для високого підігріву шихти, установки
для вилуговування залишків кераміки з відливок точного сталевого лиття, установки для напівавтоматичного очищення ванн фарбувальних камер.
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Державний інститут по проектуванню шахт та збагачувальних
фабрик «Дондіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк
Ф. Р-7, 8 комплексів, 1389 од. зб., 1944–1967 рр. Описи. Рос. мова.
Експериментально-дослідне бюро створено у 1932 р. за наказом тресту
«Сталінвугілля» № 243 від 12.12.32 р. У 1938 р. бюро реорганізовано у Проектну
контору Донецького індустріального інституту «Донвуглепроект» комбінату «Донбасвугілля». У 1945 р. відповідно до наказу Наркомату вугільної промисловості СРСР від 20.04.1945 р. № 121 її перейменовано на Проектну контору «Донвуглепроект» тресту «Сталінвуглепроект». У 1951 р. згідно з наказом
Мінвуглепрому СРСР від 27.01.1951 р. №  84 на її базі створено Державний інститут
по проектуванню шахт «Сталіндіпрошахт». У 1961 р. назву змінено на Донецький
державний інститут по проектуванню шахт «Дондіпрошахт». У 1993 р. – на його
базі створено Відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1938–1945);
-- Наркомату вугільної промисловості СРСР (1945–1948);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1948–1957, 1965–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (1999–2004);
-- Національної акціонерної компанії «Вугілля України» (2004).
Інститут займався проектуванням нових і модернізацією наявних шахт, вуглезбагачувальних фабрик, заводів вугільного машинобудування, житлового фонду та
соціально-культурно-побутових об’єктів Донбасу.
Проектна документація
Документи з проектування шахтових стволів, шахтового устаткування, шахт: тресту «Куйбишеввугілля» у м. Донецьку: ім. О. М. Горького,
№ 5-6 ім. М. І. Калініна; тресту «Макіїввугілля» у м. Макіївка Донецької
обл.: ім. В. М. Бажанова, «Ясинівська-Глибока»; тресту «Рутченківвугілля»
у м. Донецьку: № 17-17 біс; шахти ім. газети «Соціалістичний Донбас»
у м. Донецьку; тресту «Чистяковантрацит» у м. Чистякове (сучасна назва – м. Торез)
Донецької обл.: «Черкаська-Комсомольська».
У фонді зберігається «Комплексний проект знепилювання вугільних шахт».

Державний інститут по проектуванню шахт та збагачувальних
фабрик «Південдіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Харків
Ф. Р-56, 4 комплекси, 872 од. зб., 1953–1964 рр. Описи. Рос. мова.
Проектне бюро «Донвугілля» створено у 1925 р. У 1928 р. його реорганізовано у Державний інститут по проектуванню шахт для усіх басейнів СРСР
«Діпрошахт». З 1930 р. – Проектне управління Всесоюзного шахтобудівельного тресту «Шахтобуд». З 1938 р. – Державний трест по проектуванню шахт
і збагачувальних фабрик «Південшахтопроект». У 1951 р. трест реорганізовано у Державний інститут по проектуванню шахт і збагачувальних фабрик
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«Південдіпрошахт». З 1975 р. – Державний ордена Трудового Червоного Прапора
проектний інститут «Південдіпрошахт». У 1996 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство по проектуванню будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу СРСР (1928–1951);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1951–1955);
-- Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР
(1956–1957);
-- Держплану Ради Міністрів УРСР (1957–1961);
-- Раднаргоспу УРСР (1961–1962);
-- Держкомітету по паливній промисловості при Держплані СРСР
(1962–1963);
-- Держкомітету по паливній промисловості при Раді Міністрів СРСР
(1963–1965);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1965–1991);
-- Держкомітету з вугільної промисловості України (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005).
-- Міністерства палива та енергетики України (2000–2005).
Інститут виконував проектно-дослідні роботи для будівництва шахт, підземних споруд гірничобудівної промисловості, збагачувальних фабрик, об’єктів будівельної індустрії та житлово-комунального господарства.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи за темами:
«Засоби підготовки і порядок виробітку шахтних полів для умов положистоспадних пластів Донецького басейну».
«Прямий та зворотний порядок обробки шахтних полів та виїмкових ділянок».
Проектна документація
Документи з проектування технологічних схем навколоствольних дворів для
реконструкції шахт Донбасу; типової поверхні шахт.

Державний ордена Трудового Червоного Прапора проектний
інститут «Придніпровський Промбудпроект» Держбуду СРСР,
м. Дніпропетровськ
Ф. Р-163, 2 комплекси, 26 од. зб., 1954–1964 рр. Описи. Рос. мова.
Державну контору по проектуванню «Проектбуд» створено у 1930 р., того
ж року її перейменовано на Дніпропетровську контору Головної контори по будівельному проектуванню будівель та споруд «Головпроект». У 1931 р. перетворено на Дніпропетровську філію Республіканської контори «Головпроект». У 1932 р.
філію перейменовано на Дніпропетровське відділення тресту «Держпроектбуд
№ 1», потім на Дніпропетровське відділення тресту «Металобудпроект». У 1933 р.
його перейменовано на Дніпропетровське відділення Всесоюзного тресту
«Промбудпроект». З 1938 р. – Дніпропетровська філія Державного проектного інституту «Резинпроект». У 1939 р. на її базі створено самостійну Всесоюзну контору з проектування промислових споруд «Дніпропетровський Промбудпроект». На
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період 1941–1943 рр. контору ліквідовано. У 1946 р. згідно з наказом Мінважпрому
СРСР від 16.04.1946 р. № 195 контору реорганізовано у Всесоюзний трест
«Придніпровський Промбудпроект». У 1951 р. – наказом Мінважбуду СРСР
від 10.04.1951 р. № 307 трест перейменовано на Державний проектний інститут «Придніпровський Промбудпроект» (ДПІ ППБП). У 1976 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, назву змінено на Державний
ордена Трудового Червоного Прапора проектний інститут «Придніпровський
Промбудпроект». У 2005 р. його перетворено на Дочірнє підприємство «Проектний
інститут «Придніпровський Промбудпроект» Державного акціонерного товариства
«Бідівельна компанія «Укрбуд» (ДП ПІ «Придніпровський Промбудпроект»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Дніпропетровського окружного виконкому (1930–1932);
-- Нарокомату важкої промисловості СРСР (1932–1938);
-- Наркомату хімічної промисловості СРСР (1938–1939);
-- Комітету у справах будівництва при РНК СРСР (1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1943);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1943–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисловості СРСР (1954–1956);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисловості УРСР (1956–1958);
-- Держбуду УРСР (1958–1963);
-- Держбуду СРСР (1963–1988);
-- Міністерства будівництва УРСР (1988–1991);
-- Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (з 1991).
Інститут займався проектуванням промислових об’єктів металургійної та гірничорудної промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування Криворізького Північного гірничо-збагачувального
комбінату у Дніпропетровській обл.; стану «600» Комунарського металургійного
завод ім. Ілліча у Луганській обл.

Державний проектний інститут «Дніпропроектстальконструкція»
Держбуду УРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-110, 2 комплекси, 1250 од. зб., 1956–1970 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровську проектну контору Державної проектної контори
«Стальконструкція» (м. Москва, РРФСР) створено у 1938 р. У 1944 р. її реорганізовано у Дніпропетровську проектну контору Державного всесоюзного тресту по проектуванню, дослідженнях та випробуваннях сталевих конструкцій і мостів «Проектстальконструкція». У 1952 р. трест реорганізовано у проектний інститут, назву змінено на Дніпропетровську філію Державного проектного інституту по проектуванню, дослідженнях та випробуваннях сталевих конструкцій і мостів «Проектстальконструкція». З 1966 р. – Дніпропетровська філія Центрального
науково-дослідного та проектного інституту будівельних металоконструкцій (ДФ
«ЦНДІпроектстальконструкція»). У 1974 р. згідно з наказом Держбуду СРСР від
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14.10.1974 р. № 55 на її базі створено самостійний Державний проектний інститут
«Дніпропроектстальконструкція». У 1990 р. відповідно до наказу Держбуду СРСР
від 22.10.1990 р. № 58 його перейменовано в Орендне підприємство «Проектний інститут «Дніпропроектстальконструкція». З 1996 р. – Відкрите акціонерне товариство «Дніпропроектстальконструкція».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1938–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1946);
-- Міністерства по будівництву підприємств важкої індустрії СРСР
(1946–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР (1954–1957);
-- Держбуду СРСР (1957–1990);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1996).
Інститут займався проектуванням і дослідженням сталевих конструкцій промислових та цивільних будівель; проектуванням підприємств із виготовлення сталевих конструкцій.
Проектна документація
Документи з проектування відвально-транспортного мосту Шевченківського
марганцевого кар’єру тресту «Нікополь-Марганець» у Дніпропетровській обл.; цеху
виливниць Магнітогорського металургійного комбінату у Челябінській обл. (РРФСР).

Державний проектний інститут з проектування підприємств
текстильної промисловості ДПІ-5 Міністерства легкої
промисловості СРСР, м. Київ
Ф. Р-152, 2 комплекси, 39 од. зб., 1947–1989 рр. Описи. Рос. мова.
Державний союзний проектний інститут з проектування підприємств промислових товарів широкого споживання (ДПІ-5) створено у 1954 р. У 1958 р. інститут перейменовано на Український державний інститут з проектування підприємств легкої
промисловості «Укрдіпролегпром». З 1964 р. – Державний інститут з проектування
текстильної промисловості (ДПІ-5). З 1991 р. по 1996 р. – назва інституту Орендне
підприємство «Державний інститут з проектування підприємств текстильної промисловості» (ОП «ДПІ-5»). У 1997 р. – Закрите акціонерне товариство «ДПІ-5».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства промислових товарів широкого споживання СРСР
(1954–1955);
-- Міністерства легкої промисловості СРСР (1955–1957, 1965–1991);
-- Київського раднаргоспу (1957–1960);
-- Держплану УРСР (1960–1961);
-- Українського раднаргоспу (1961–1963);
-- Держкомітету по легкій промисловості при Держплані СРСР (1963–1965);
-- Фонду державного майна України (1991–1996).
Інститут займався виконанням проектних та видобувних робіт для забезпечення проектно-кошторисної документації капітального будівництва та введення у дію
виробничих потужностей у текстильній промисловості.
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Проектна документація
Документи з проектування текстильних фабрик [Додаток 4]; шкіркомбінату ім. Комінтерну у м. Кіров (РРФСР).

Державний проектний інститут з промислового санітарнотехнічного проектування «Харківський Сантехпроект» Держбуду
СРСР, м. Харків
Ф. Р-158, 5 комплексів, 305 од. зб., 1948–1983 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-конструкторську контору по проектуванню сантехнічного обладнання промислових підприємств Військово-монтажного тресту № 1 створено у 1943 р.
У 1946 р. контору перейменовано на Харківську проектно-конструкторську контору управління «Військмормантехмонтаж № 60». З 1949 р. – Харківська проектноконструкторська контора Тресту санітарно-технічних робіт № 60. У 1953 р. контору
реорганізовано у Харківську філію «Головсантехпроект». У 1954 р. її перейменовано на Харківську філію Проектно-конструкторської контори «Сантехмонтажпроект»
(ХФ ПКК «Сантехмонтажпроект»). У 1958 р. філію реорганізовано в Український
державний проектний інститут «Сантехпроект». У 1961 р. його перейменовано на Державний інститут з промислового санітарно-технічного проектування «Сантехпроект». З 1963 р. – Державний проектний інститут «Харківський
Сантехпроект» Виробничого об’єднання «Союзсантехпроект» (ДПІ «Харківський
Сантехпроект» ВО «Союзсантехпроект»). У 1991 р. інститут реорганізовано
в Орендне підприємство «Харківський Сантехпроект». З 1996 р. – Колективне підприємство «Проектний інститут «Харківський Сантехпроект». З 2000 р. – Товариство
з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Харківський Сантехпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Головвійськпромбуду при РНК СРСР (1943–1946);
-- Міністерства будівництва військових та військово-морських підприємств
СРСР (1946–1949);
-- Міністерства машинобудування СРСР (1949–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР
(1954–1958);
-- Міністерства будівництва УРСР (1958–1961);
-- Держбуду СРСР (1957–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1996);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2000).
Інститут займався проектуванням систем опалення та вентиляції, внутрішніх
мереж водопроводу та каналізації, гарячого водопостачання промислових та цивільних споруд, мереж теплофікації, проектування установок кондиціонування повітря; розробленням рішень організації монтажних робіт і проектів організації праці по окремих об’єктах.
Проектна документація
Документи з проектування аглофабрик Жданівського металургійного заводу у Донецькій обл., Нікопольського заводу феросплавів у Дніпропетровській
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обл.; вентиляційної станції центрального повітропостачання доменних печей на
Магнітогорському металургійному комбінаті у Челябінській обл. (РРФСР); внутрішньоцехової промпроводки доменної печі на Орсько-Халіловському металургійному комбінаті у м. Новотроїцьк Оренбурзької обл. (РРФСР); систем охолодження
доменних печей на Ворошиловградському, Краматорському у Донецькій обл. металургійних заводах.

Державний проектний та науково-дослідний інститут
промислового будівництва «Харківський ПромбудНДІпроект»
Держбуду УРСР, м. Харків
Ф. Р-2, 4 комплекси, 1180 од. зб., 1939–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Харківський відділ тресту будівельного проектування «Промбудпроект»
(м. Москва, РРФСР) створено у 1933 р. У 1939 р. відділ реорганізовано у Харківське
відділення Державного Союзного проектного тресту будівельного проектування
підприємств та споруд промисловості «Промбудпроект». У 1951 р. назва змінилася на Харківське відділення Державного інституту по цивільному і санітарнотехнічному проектуванню промислових підприємств «Промбудпроект». У 1958 р.
інститут нагороджено орденом Червоного Прапора, назву змінено на Харківське
відділення Державного ордена Червоного Прапора проектного інституту по загальнобудівельному і санітарно-технічному проектуванню промислових підприємств
«Промбудпроект». У 1961 р. відділення знову реорганізовано у Державний проектний інститут по загальнобудівельному і санітарно-технічному проектуванню
промислових підприємств «Харківський Промбудпроект». У 1963 р. – Державний
проектний і науково-дослідний інститут «Харківький ПромбудНДІпроект».
У 1990 р. – зареєстровано Орендне підприємство «Проектний і науково-дослідний
інститут «Харківський ПромбудНДІпроект». На 1994 р. – інститут мав назву
Колективне підприємство «Проектний і науково-дослідний інститут «Харківський
ПромбудНДІпроект». Назва інституту з 2005 р. – Закрите акціонерне товариство
«Проектний і науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1933–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1951);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1951–1957);
-- Держбуду СРСР (1957–1958);
-- Держбуду України (1990–1991).
Інститут займався проектуванням нових і реконструкцією наявних підприємств металургії, машинобудування, будинків та споруд різного призначення.
Проектна документація
Документи з проектування громадських споруд: кіноконцертного залу
«Україна» у м. Харкові; заводів: дослідно-промислового заводу чистого заліза
у м. Єревані (Вірменська РСР), заводу сільськогосподарських машин у м. Іскандерії
(Республіка Ірак).
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Автоматизація будівельного проектування.
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Довговічність будівель і споруд чорної металургії.
Дослідження у галузі динаміки споруд.
Підземні конструкції виробничих будівель і споруд об’єктів чорної металургії.
Реконструкція промислових будівель і підприємств.
Удосконалення методів розрахунку конструкцій будівель і споруд підприємств
чорної металургії.
Удосконалення методів будування будівель і споруд підприємств чорної металургії.

Дніпропетровський Державний інститут по проектуванню
шахт «Дніпродіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-51, 5 комплексів, 724 од. зб., 1949–1964 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровську філію проектного інституту «Діпрошахт» тресту «Донвугілля» (м. Харків) створено у 1928 р. У 1930 р. її реорганізовано
у Дніпропетровську філію проектного управління тресту «Шахтобуд». З 1938 р. –
Проектна контора по проектуванню шахт вугільної та сланцевої промисловості «Доншахтопроект». У 1941–1943 рр. проектна контора перебувала в евакуації у м. Анжеро-Судженську Кемеровської обл. (РРФСР). У 1945 р. її перейменовано на Союзний трест «Укрвуглепроект». У 1951 р. трест перетворено
на Дніпропетровський Державний проектний інститут по проектуванню шахт
«Дніпродіпрошахт». У 1978 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора, назву змінено на Дніпропетровський Державний ордена Трудового
Червоного Прапора проектний інститут по проектуванню шахт «Дніпродіпрошахт».
У 1988 р. інститут став головною організацією Проектно-наукового об’єднання
«Західвуглепроект». З 1991 р. – Дніпропетровський Державний проектний інститут «Дніпродіпрошахт». У 1996 р. на його базі зорганізовано Державне відкрите акціонерне товариство «Дніпродіпрошахт».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу СРСР (1930–1951);
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1951–1991);
-- Держкомітету з вугільної промисловості України (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2000, з 2005);
-- Міністерства палива та енергетики України (2001–2005).
Інститут займався проектуванням, будівництвом, реконструкцією, модернізацією та ліквідацією (закриттям) шахт.
Проектна документація
Документи з проектування закладного господарства для охорони Єнакіївської
групи заводів від шкідливого впливання гірничих виробок шахти № 1-2 «Червоний
Жовтень» тресту «Орджонікідзевугілля» у м. Єнакієве Дніпропетровської обл.;
шахт тресту «Червоноармійськвугілля» Донецької обл.: «Білицька» у м. Білицьке,
«Червонолиманська» у м. Родинське.
Матеріали про застосування електричної енергії на пластах крутого падіння Центрального району Донбасу, про розвиток вугільної промисловості
Антрацитового району Луганської обл.
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Донецька філія Всесоюзного інституту по проектуванню
підприємств хімреактивів, препаратів і високочистих речовин
«Діпрохімреактив» Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Донецьк
Ф. Р-70, 1 комплекс, 18 од. зб., 1957–1958 рр. Описи. Рос. мова.
Філію Державного інституту прикладної хімії створено у 1956 р. У 1958 р. її
перейменовано на Сталінську філію Проектного інституту анілофарбної промисловості «Діпроанілофарба». У 1959 р. його реорганізовано у Сталінську філію
Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних реактивів і особливо чистих
хімічних речовин (м. Москва, РРФСР). З 1964 р. – Донецька філія Всесоюзного інституту по проектуванню підприємств хімреактивів, препаратів і високочистих речовин «Діпрохімреактив». У 1991 р. філію реорганізовано у Донецький інститут
по проектуванню хімічних підприємств, хімічних реактивів, препаратів, особливо
чистих речовин і біопрепаратів «Донхімпроект». З 1997 р. – Державне підприємство «Науково-технологічний центр «Реактивелектрон».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічної промисловості СРСР (1956–1958, 1959–1991);
-- Держкомітету хімічної промисловості СРСР (1958–1959);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2001);
-- Національної Академія Наук України (з 1997).
Інститут займався науково-дослідними роботами в галузі розроблення матеріалів особливої чистоти для електронної техніки; хімічно чистих речовин та реактивів; тугоплавких з’єднань та композиційних матеріалів на їхній основі; проектуванням хімічних виробництв; утилізацією відходів хімічної, металургійної та вугледобувної промисловості тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Рачинського гірничо-металургійного комбінату
у регіоні Рача-Лечхумі (Грузинська РСР).

Донецький науково-конструкторський центр Всесоюзного
науково-дослідного інституту організації і механізації шахтного
будівництва «ВНДІОМШБ» Міністерства вугільної промисловості
України, м. Донецьк
Ф. Р-198, 2 комплекси, 154 од. зб., 1976–1978 рр. Описи. Рос. мова.
Проектну контору «Оргшахтобудпроект» створено у 1951 р. У 1972 р. на її
базі створено Донецький Державний інститут по проектуванню організації шахтного будівництва «Дондіпрооргшахтобуд». У 1992 р. інститут змінив назву на
Донецький державний інститут по проектуванню організації шахтного будівництва,
підприємств будівельної індустрії та виробничих баз (ДІОБ). Указом Президента
України від 15.06.1993 р. № 210 його реорганізовано у Державне акціонерне товариство «Донецький інститут по проектуванню організації шахтного будівництва,
підприємств будівельної індустрії та виробничих баз» (ДАТ ДІОБ). Згідно з наказом Мінвуглепрому України від 30.09.1996 р. № 499 його перетворено у Відкрите
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акціонерне товариство «Донецький інститут по проектуванню організації шахтного будівництва, підприємств будівельної індустрії та виробничих баз» (ВАТ ДІОБ).
З 2001 р. – Відкрите акціонерне товариство «Донецький інститут по проектуванню
організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії» (ВАТ ДІОБ)
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства вугільної промисловості СРСР (1951–1991);
-- Держкомітету України з вугільної промисловості (1991–1994);
-- Міністерства вугільної промисловості України (1994–2001).
Інститут займався комплексним проектуванням нових, розширенням, реконструкцією і технічним переобладнанням діючих виробництв і будівельних баз;
розробленням проектів організації управління будівництвом вугільних шахт, збагачувальних фабрик, розрізів, промислових підприємств та об'єктів житлового
і соціально-побутового призначення.
Конструкторська документація
Документи з проектування лебідки пересувної прохідної ЛПП-25; машин підіймальних прохідних пересувних МПП-6,3; МПП-17,5.

Жданівська філія Українського державного інституту по
проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства
чорної металургії СРСР, м. Жданів (Маріуполь) Донецької області
Ф. Р-137, 3 комплекси, 505 од. зб., 1958–1965 рр. Описи. Рос. мова.
Жданівську філію Державного інститут по проектуванню металургійних заводів «Діпромез» створено відповідно до розпорядження Наркомату чорної металургії
СРСР від 09.02.1944 р. № Р-456. У 1958 р. наказом Держплану УРСР від 11.07.1958 р.
№ 521 Жданівську філію передано Державному науково-дослідному і проектному інституту по проектуванню металургійної промисловості «Діпросталь».
У 1962 р. – наказом Держкомітету Ради Міністрів СРСР по чорній і кольоровій металургії від 16.07.1962 р. № 57 Жданівську філію «Діпросталі» перейменовано на
Жданівську філію Українського державного інституту по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез». У 1991 р. філію реорганізовано у Державний інститут по проектуванню металургійних підприємств «Азовдіпромез». З 1997 р. –
Товариство з обмеженою відповідальністю «Азовдіпромез».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1944–1957 );
-- Держплану УРСР (1957–1962);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по чорній і кольоровій металургії
(1962);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1963–1991);
-- Міністерства промисловості України (1991–1997).
Інститут займався проектуванням металургійних заводів, розвитком і удосконаленням металургійних агрегатів та будівельних вирішень.
Проектна документація
Документи з проектування металургійних заводів у м. Жданів Донецької обл.:
«Азовсталь»; Жданівського металургійного заводу ім. Ілліча.
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Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
«НДІБВ» Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ
Ф. Р-204, 1 комплекс, 3 од. зб., 1974–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Державний інститут проектування організації промислового та житлового будівництва створено у 1947 р. відповідно до наказу Ради Міністрів СРСР
від 16.07.1946 р. № 15/96. У 1964 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 24.08.1963 р. № 962 і наказу Держбуду СРСР від 07.12.1963 р. № 342 створено
Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ). У 1998 р. інститут
реорганізовано в Орендне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва (ОП НДІБВ).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Держбуду УРСР (1964–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1995);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1996–1997);
-- Держкомітету України будівництва, архітектури та житлової політики
України (1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався розробленням і впровадженням науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення технічного рівня
капітального будівництва та покращення основних техніко-економічних показників роботи будівельних організацій. Інститут виконував функції головної установи у сфері розроблення технології, організації, механізації і розвитку матеріальнотехнічної бази будівництва.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблеми: Організація і технологія промислового гідротехнічного будівництва.

Орендне підприємство науково-виробничого
«Укргідроспецбуд»
Української
державної
«Укрмонтажспецбуд», м. Київ

об’єднання
корпорації

Ф. Р-208, 1 комплекс, 10 од. зб., 1975–1979 рр. Описи. Рос. мова.
Київську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту по монтажних і спеціальних будівельних роботах створено у 1966 р. згідно з наказом
Мінмонтажспецбуду СРСР від 16.10.1966 р. № 94. У 1991 р. її реорганізовано
в Орендне підприємство «Укргідроспецбуд». З 1995 р. – Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт»
(НДІмехмонтаж).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР
(1966–1991);
-- Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд» (з 1991).
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Інститут був базовою організацією зі стандартизації, з технології монтажу трубопроводів із неметалевих матеріалів (за винятком скляних та ситових), виготовленню секцій та вузлів трубопроводів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.

Проектний відділ Київського інституту «Діпрохіммаш»
Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР,
м. Суми
Ф. Р-217, 1 комплекс, 8 од. зб., 1962–1974 рр. Описи. Рос. мова.
Комплексний проектний відділ Київського інституту «Діпрохіммаш» створено у 1966 р. У 1971 р. наказом Мінхімнафтомашу від 13.12.1971 р. № 247 на
його базі створено Сумську філію інституту «Діпрохіммаш». У 1986 р. – наказом Мінхімнафтомашу від 31.01.1986 р. № 46 філію реорганізовано в Інститут
по проектуванню підприємств хімічного і нафтового машинобудування
«Проектхімнафтомаш». З 1991 р. – Український державний проектний інститут «Укрдержпроект». З 1994 р. – Відкрите акціонерне товариство «Сумський
«Промпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР (1966–1986);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1986–1991);
-- Держкомітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню
(1991–1992);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням проектно-кошторисної документації для промислового і цивільного будівництва: заводів, цехів, об’єктів машинобудування та
інших галузей промисловості; об’єктів цивільного будівництва; автозаправок, складів паливно-мастильних матеріалів тощо.
Проектна документація
Документи з проектування Сумського заводу важкого компресоробудування.

Проектний інститут по проектуванню борошномельної,
круп’яної,
комбікормової,
елеваторної
промисловості
«Харківський Промзернопроект» Державної комісії РМ СРСР по
продовольству та закупках, м. Харків
Ф. Р-181, 1 комплекс, 98 од. зб., 1964–1976 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Всесоюзної державної контори по проектуванню підприємств для переробки та зберігання зерна, борошна та крупи «Промзернопроект»
створено у 1943 р. У 1951 р. його перейменовано на Харківське відділення
Державного інституту по проектуванню підприємств борошномельно-круп’яної
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промисловості та елеваторно-складського господарства. З 1958 р. – Харківське відділення Державного інституту по проектуванню підприємств борошномельної,
круп’яної, комбікормової промисловості та елеваторного господарства. У 1963 р.
Харківське відділення перетворено на Південне зональне відділення Всесоюзного
проектного і науково-дослідного інституту типового та експериментального проектування сільськогосподарських виробничих комплексів і підприємств по зберіганню та переробці зерна. У 1965 р. його реорганізовано у Харківське відділення Державного інституту по проектуванню хлібоприймальних, борошномельних, круп’яних та комбікормових підприємств. У 1971 р. – відповідно до наказу
Мінзагу СРСР від 11.12.1970 р. № 370 Харківське відділення стало самостійним
інститутом під назвою Проектний інститут по проектуванню підприємств борошномельної, круп’яної, комбікормової та елеваторної промисловості «Харківський
Промзернопроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату заготівель СРСР (1943–1946);
-- Міністерства заготівель СРСР (1946–1953, 1953–1956, 1969–1985);
-- Міністерства сільського господарства і заготівель СРСР (1953);
-- Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР (1953);
-- Міністерства хлібопродуктів СРСР (1956–1958);
-- Держкомітету Ради Міністрів СРСР по хлібопродуктах (1958–1961);
-- Держкомітету заготівель Ради Міністрів СРСР (1961–1969);
-- Державної комісії Ради Міністрів СРСР по продовольству та закупках
(1985–1991);
-- Держкомітету України по хлібопродуктах (1991–1996);
-- Міністерства сільського господарства та продовольства України
(1996–1997);
-- Міністерства агропромислового комплексу України (1997–1999);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2000).
Інститут займався розробленням проектів будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання борошномельних, хлібоприймальних,
круп’яних, хлібопекарських, макаронних та комбікормових підприємств.
Проектна документація
Документи з проектування Мечетнянського комбінату хлібопродуктів у с.
Мечетне Дніпропетровської обл.

Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний
інститут «Одеський Будпроект» Держбуду УРСР, м. Одеса
Ф. Р-168, 1 комплекс, 3 од. зб., 1964 р. Описи. Рос. мова.
Одеський відділ тресту будівельного проектування «Промбудпроект»
(м. Москва, РРФСР) створено у 1934 р. У 1939 р. відділ реорганізовано в Одеське
відділення Державного Союзного проектного тресту будівельного проектування
підприємств та споруд промисловості «Промбудпроект». У 1948 р. його об’єднано
з Харківським проектним інститутом «Військморпроект-3» у Проектний інститут № 3. У 1988 р. інститут перейменовано на Проектно-вишукувальний
і конструкторсько-технологічний інститут «Одеський Будпроект». У 2005 р. – згідно з наказом Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»
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від 26.01.2005 р. № 2 інститут перетворено на Дочірнє підприємство «Проектний
інститут «Одеський Промбудпроект» ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1933–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1948);
-- Міністерства будівництва військово-морських підприємств СРСР
(1946–1949);
-- Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР
(1949–1955);
-- Держбуду УРСР (1955–62);
-- Держбуду СРСР (1963–1969);
-- Міністерства промислового будівництва СРСР (1969–1988);
-- Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (1988–2005);
-- Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (з
2005).
Інститут займався комплексним проектуванням будівельної індустрії, будматеріалів, заводів із ремонту будівельних та дорожніх машин, будівельним проектуванням промислових підприємств та споруд машинобудування і хімії; типовим
проектуванням.
Конструкторська документація
Документи з проектування схеми єдиного генерального плану промислового
вузла Нові Чекани в м. Кишинів (Молдавська РСР).

Українська філія Державного проектного інституту
«Союзпроммеханізація» Міністерства важкого та транспортного
машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-34, 4 комплекси, 4500 од. зб., 1957–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-конструкторське бюро по проектуванню канатних доріг і кабельних кранів «Підвісдор» було створене у 1924 р. У 1927 р. бюро реорганізовано в Українське відділення проектної контори «Транстехпроект». З 1932 р. –
Українське відділення Всесоюзної контори «Проммеханізація». У 1936 р. його перейменовано на Українське відділення Всесоюзної контори «Стальпроммеханізація».
У 1937 р. назву змінено на Українське проектно-монтажне відділення тресту
«Союзпроммеханізація». У 1958 р. на його базі створено Українську проектну контору «Проммеханізація». У 1964 р. проектну контору реорганізовано в Українське
проектно-конструкторське відділення ЦКБ «Союзпроммеханізація». З 1970 р. –
Українська філія Державного проектного інституту «Союзпроммеханізація»
(УФ ГПІ СПМ). З 1991 р. – Український проектно-конструкторський інститут «Проммеханізація». У 2001 р. на його базі створено Державне підприємство
«Проектно-конструкторський інститут «Проммеханізація». У 2004 р. ДП «ПКІ
«Проммеханізація» реорганізовано шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-конструкторський інститут «Проммеханізація»
(ТОВ «ПКІ «Проммеханізація»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Раднаргоспу СРСР (1924–1932);
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1958);
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---

Міністерства будівництва УРСР (1958–1964);
Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування
СРСР (1964–1970);
-- Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР
(1970–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався проектуванням систем внутрішньоцехового і міжопераційного транспорту штучних та насипних вантажів, канатних доріг і кабельних кранів;
розробленням конструкцій різних підйомно-транспортувальних машин і механізмів.
Проектна документація
Документи з проектування вантажної відвальної канатної дороги Джамбульського суперфосфатного заводу у м. Джамбул (Казахська РСР);
Нижньокамського шинного заводу у м. Нижньокамськ (Татарська АРСР); Палаців
спорту: у м. Києві, Харкові.

Український Державний головний проектний та науководослідний інститут «УкрНДІдіпросільгосп» Міністерства
сільського господарства УРСР, м. Київ
Ф. Р-103, 2 комплекси, 160 од. зб., 1961–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Державний інститут проектування сільського будівництва «Діпросільбуд» створено у 1945 р. У 1955 р. згідно з наказом Мінсільгоспу УРСР від 28.02.1955 р. № 93
інститут об’єднано з Українським державним інститутом проектування сільського будівництва «Укрдіпросільбуд». У 1960 р. – відповідно до постанови ЦК КПК та
Ради Міністрів УРСР від 07.06. 1960 р. № 98 його реорганізовано у Державний головний проектний та науково-дослідний інститут проектування сільського та сільськогосподарського будівництва «Укр НДІдіпросільгосп». У 1964 р. відповідно
до постанови Ради Міністрів УРСР від 14.10.1963 р. № 57 інститут перейменовано на Український державний головний проектний та науково-дослідний інститут
«УкрНДІдіпросільгосп». У 1986 р. інститут ліквідовано, після чого він влився до
складу Республіканського кооперативно-державного проектно-вишукувального та
науково-дослідного об’єднання «УкрНДІагропроект». Назва об’єднання з 1994 р. –
Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідне
об’єднання «УкрНДІагропроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Управління у справах архітектури при Раднаркомі УРСР (1945–1946);
-- Управління у справах сільського і колгоспного будівництва при Раді
Міністірв УРСР (1946–1955);
-- Міністерства сільського господарства УРСР (1955–1962, 1967–1986);
-- Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів
УРСР (1962–1963);
-- Держбуду УРСР (1963–1967);
-- Держагропрому УРСР (1986–1991);
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Міністерства сільського господарства та продовольства України
(1991–1994);
-- Міністерства агропромислового комплексу України (1997–2001);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2001).
Об’єднання займалося впровадженням в агропромисловому комплексі державної технічної політики в галузі проектування та сільськогосподарського будівництва, соціального розвитку села, енергозбереження підприємств агропромислового
комплексу; розробленням проектів інженерного забезпечення об’єктів агропромислового комплексу, планування і забудови сільських населених пунктів, будівництва
сільгосппідприємств тощо.  
Проектна документація
Документи з проектування об’єктів сільського господарства спеціалізованого профілю: експериментального заводу переробки харчових відходів м. Києва
для відгодовування свиней Сирецького підсобного господарства у с. Дмитрівка
Києво-Святошинського району Київської обл.; птахофабрик: Богданівської у с.
Богданівка Київської обл., радгоспу «Червоний» у с. Мирне Кримської обл., радгоспу «Яготинський» у м. Яготин Київської обл.

Український державний інститут по проектуванню заводів
важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Міністерства
важкого та транспортного машинобудування СРСР, м. Харків
Ф. Р-33, 5 комплексів, 187 од. зб., 1964–1997 рр. Описи. Рос. мова.
Республіканський державний інститут по проектуванню нових заводів і реконструкції існуючих машинобудівних та металевих заводів «Укрдіпромез» створено у 1928 р. відповідно до наказу ВРНГ УРСР від 18.01.1928 р. У 1930 р. реорганізовано в Інститут по проектуванню машинобудівних та металургійних заводів
«Укрдіпромаш». У 1939 р. на його базі створено Харківське відділення Державного
інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування «Діпроважмаш».
З 1958 р. – Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- ВРНГ УРСР (1928–1932);
-- Наркомату важкої промисловості (1932–1939);
-- Наркомату важкого машинобудування (1939–1946);
-- Міністерства важкого машинобудування СРСР (1946–1953, 1954–1957,
1989–1991);
-- Міністерства транспортного і важкого машинобудування СРСР
(1953–1954);
-- Держплану УРСР (1957–1961);
-- Раднаргоспу УРСР (1961–1963);
-- Держкомітету по енергетичному, транспортному і важкому машинобудуванню СРСР (1963–1965);
-- Міністерства енергетичного, транспортного і важкого машинобудування
СРСР (1965–1974, 1987–1989);
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Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР
(1975–1987);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1993–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням комплексних проектів розширення, реконструкції і технічного переоснащення машинобудівних комплексів України та інших
країн; розробленням головних напрямків та довгострокових прогнозів розвитку галузі важкого машинобудування тощо.
Проектна документація
Документи з проектування відділення балансування та розгону роторів парових турбін; Кременчуцького сталеливарного заводу Полтавської обл.; Крюківського
вагонобудівного заводу у м. Кременчук Полтавської обл.; Новокраматорського машинобудівного заводу ім. В. І. Леніна Донецької обл.; Харківського турбінного заводу ім. С. М. Кірова.

Український державний інститут по проектуванню
металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Дніпропетровськ
Ф. Р-35, 18 комплексів, 2163 од. зб., 1940–1975 рр. Описи. Рос. мова.
Дніпропетровську філію Республіканського державного інституту по проектуванню нових заводів і реконструкції існуючих машинобудівних та металевих заводів «Діпромез» створено у 1944 р. згідно з наказом Наркомату чорної металургії
СРСР від 13.03.1944 р. № 134. У 1958 р. філію перейменовано на Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату чорної металургії СРСР (1944–1956);
-- Держплану УРСР (1957–1965);
-- Міністерства чорної металургії СРСР (1965–1991);
-- Міністерства промисловості України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався проектуванням нових, реконструкцією та модернізацією наявних металургійних підприємств.
Проектна документація
Документи з проектування металургійних заводів: Виксунського у м. Викса
Горьківської обл. (РРФСР); Волзького трубного у м. Волжський Волгоградської
обл. (РРФСР); Дніпровського ім. Ф. Е. Дзержинського у м. Дніпродзержинськ
Дніпропетровської обл.; Дніпропетровського ім. К. Лібкнехта; Дніпропетровського
ім. Комінтерну; Жданівського ім. Ілліча Донецької обл.; Заводу порошкової металургії у м. Бровари Київської обл.; Запорізького «Дніпроспецсталь»; Запорізького
«Запоріжсталь»; Західно-Сибірського у м. Новокузнецьк Кемеровської обл.
(РРФСР); Керченського ім. П. Л. Войкова Кримської обл.; Костянтинівського
«Вторчормет» Донецької обл.; Криворізького ім. В. І. Леніна; Кузнецького
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металургійного комбінату у м. Новокузнецьк Кемеровської обл. (РРФСР);
Новомосковського Дніпропетровської обл.

Український державний проектний та конструкторський
інститут машинобудівної та верстатобудівної промисловості
«Укрдіпромаш»
Міністерства
верстатобудівної
та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків
Ф. Р-132, 2 комплекси, 338 од. зб., 1945–1965 рр. Описи. Рос. мова.
Харківське відділення Державного інституту по проектуванню верстатобудівних інструментальних, абразивних заводів і заводів ковальсько-пресового машинобудування «Діпростанок» (м. Москва, РРФСР) створено у 1944 р. згідно з наказом
Наркомату верстатобудування СРСР від 13.06.1944 р. № 541. У 1957 р. відповідно
до постанови Ради Міністрів СРСР від 15.07.1957 р. № 779 Харківське відділення реорганізовано у самостійний Державний проектний інститут «Діпростанок».
Постановою Ради Міністрів УРСР від 24.09.1957 р. № 1081 інститут перейменовано на Український державний проектний конструкторський інститут машинобудівної та верстатобудівної промисловості «Укрдіпромаш». З 1994 р. – Відкрите акціонерне товариство «Український проектно-конструкторський інститут машинобудівної та верстатоінструментальної промисловості «Укрмашверстатопроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату верстатобудування СРСР (1943–1946);
-- Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
(1946–1991);
-- Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України (1992–1997);
-- Міністерства промислової політики України (1997–2000, з 2001);
-- Держкомітету промислової політики України (2000–2001).
Інститут займався розробленням комплексних проектів на будівництво, розширення,  реконструкцію і технічне переоснащення підприємств та виробництв із
випуску металорізального обладнання, ковальсько-пресових машин, ливарного обладнання, виливаних заготовок, гідравліки тощо. Інститут був головною галузевою
організацією з науково-технічного забезпечення у проектуванні і розроблення документації на нові види, реконструкцію та ремонт вантажопідйомних кранів.
Проектна документація
Документи з проектування Дніпропетровського заводу пресів; Харківського
верстатобудівного заводу ім. С. В. Косіора.

Харківська філія Українського державного інституту
по проектуванню підприємств харчової промисловості
«Укрдіпрохарчопром» Міністерства харчової промисловості
СРСР, м. Харків
Ф. Р-10, 5 комплексів, 294 од. зб., 1928–1971 рр. Описи. Рос. мова.
Харківську проектну контору (Харківське відділення) тресту
«Укрхарчпромпроект» створено у 1944 р. У 1948 р. її реорганізовано у Виробничу
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бригаду тресту «Укрхарчпромпроект». У 1952 р. у зв’язку з перейменуванням тресту
її перейменовано на Виробничу бригаду Республіканської проектно-дослідної контори «Укрхарчопроект». У 1954 р. виробничу бригаду реорганізовано у Харківське
відділення Українського державного інституту проектування підприємств промисловості продовольчих товарів «Укрдіпропродпроект». У 1956 р. – Харківське відділення Державного проектного інституту продовольчих товарів «Укрдіпропрод».
У 1962 р. – Харківський державний проектний інститут харчової промисловості
«Укрдіпрохарчопром». У 1966 р. назва змінилась на Державний інститут по проектуванню підприємств продовольчих товарів «Діпропрод». У 1969 р. – Харківська
філія Українського державного інституту по проектуванню підприємств харчової промисловості «Укрдіпрохарчопром». У 1971 р. – у зв’язку з перейменуванням інституту філія дістала назву Харківська філія Державного проектного інституту «Діпрохарчопром». У 1978 р. філію реорганізовано у Харківський
проектно-конструкторський і технологічний інститут харчової промисловості.
У 1989 р. – у Науково-технічний центр «Агрохарчопром». У 1991 р. назву змінено
на Колективне підприємство «Укрхарчопром». У 1992 р. зареєстровано Товариство
з обмеженою відповідальністю «Агрохарчопром ЛТД».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства харчової промисловості СРСР (1944–1956, 1966–1985);
-- Харківського раднаргоспу (1956–1963);
-- Держкомітету по харчовій промисловості при Держплані СРСР
(1963–1966);
-- Державного агропромислового комітету СРСР (1986–1989);
-- Держкомітету України по харчовій промисловості (1992–1996);
-- Міністерства аграрної політики України (з 1996).
Інститут займався проектуванням підприємств харчової промисловості та
ремонтно-механічних заводів для харчової промисловості.
Проектна документація
Документи з проектування заводу лимонної кислоти при Смілянському цукровому комбінаті у м. Сміла Черкаської обл.; кондитерської фабрики «Жовтень»
у м. Харкові; миловарного заводу №1 у м. Харкові; ферментатора У-100 м3 на заводі лимонної кислоти при цукровому комбінаті у м. Ґирбово (Молдавська РСР).
У фонді зберігається «Колекція документів із проектування, будівництва та реконструкції підприємств харчової промисловості» [Додаток 4].
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Державний Всесоюзний інститут по проектуванню та
науково-дослідних роботах «Південдіпроцемент» Міністерства
промисловості будівельних матеріалів СРСР, м. Харків
Ф. Р-11, 2 комплекси, 916 од. зб., 1947–1987 рр. Описи. Рос. мова.
Українське відділення Державного Всесоюзного інституту по проектуванню
і науково-дослідних роботах у цементній промисловості «Діпроцемент» створено
відповідно до розпорядження Раднаркому СРСР № 3630-Р від 19.02.44 р. У 1951 р.
Українське відділення реорганізовано у Державний Всесоюзний інститут по проектуванню і науково-дослідних роботах «Південдіпроцемент». У 1989 р. інститут
уключено до складу Науково-виробничого об’єднання «Цемент». У 1991 р. виділився в окреме Відкрите акціонерне товариство «Південдіпроцемент».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату промисловості будівельних матеріалів СРСР (1944–1946);
-- Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР (1946–1958,
1975–1990);
-- Держбуду УРСР (1958–1963 );
-- Держкомітету по промисловості будівельних матеріалів при Держбуді
СРСР (1963–1975);
-- Науково-виробниче об’єднання «Цемент» Державної асоціації промисловості будівельних матеріалів «Союзбудматеріалів» (1989–1991);
-- Українського державного концерну по виробництву цементу та азбестоцементних виробів «Укрцемент» (1991–2002).
Інститут займався розробленням науково-технічної документації на будівництво та реконструкцію підприємств цементної промисловості; здійсненням науководослідних робіт у сфері виробництва цементу, складання техніко-економічних обґрунтувань розвитку підприємств цементної промисловості тощо.
Проектна документація
Документи з проектування цементних заводів: Григоріївського (Ольшанського)
у смт Ольшани Миколаївської обл., Кам’янець-Подільського у Хмельницькій обл.,
Липецького (РРФСР), Навоїйського у м. Навої (Узбецька РСР), Шебелинського
(Балаклійського) у м. Балаклія Харківської обл.; Краматорського цементношиферного у Донецькій обл.; Кримського (Бахчисарайського) заводу місцевих
зв’язувальних матеріалів у Кримській обл.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи.
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Донецька філія Українського проектно-технологічного
і конструкторського інституту організації виробництва
та економіки монтажних і спеціальних будівельних робіт
«УкрПТКІмонтажспецбуд»
Міністерства
монтажних
і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Донецьк
Ф. Р-145, 4 комплекси,873 од. зб., 1961–1969 рр. Описи. Рос. мова
Донецький відділ проектно-технологічного тресту «Укрмонтажоргбуд»
створено у 1964 р. У 1970 р. його перейменовано на Донецький відділ інституту «Укрмонтажоргбуд». З 1976 р. – Донецький відділ Українського проектнотехнологічного і конструкторського інституту організації виробництва та економіки монтажних і спеціальних будівельних робіт «УкрПКТІмонтажспецбуд».
У 1979 р. наказом Мінмонтажспецбуду УРСР від 10.04.1979 р. № 121 на його
базі створено Донецьку філію Українського проектно-технологічного і конструкторського інституту організації виробництва та економіки монтажних і спеціальних будівельних робіт «УкрПКТІмонтажспецбуд». У 1993 р. через реорганізацію інституту назва Донецької філії змінилася на Донецька філія Українського державного конструкторсько-технологічного інституту
«Укрспецмонтажпроект». З 1995 р. – Донецька філія Закритого акціонерного
товариства Науково-виробничої фірми «Укрспецмонтажпроект». У 2001 р. –
Дочірнє підприємство «Донбасспецмонтажпроект» Закритого акціонерного
товариства Науково-виробничої фірми «Укрспецмонтажпроект». У 2005 р. –
Регіональне управління по координації монтажних і спеціальних будівельних
робіт «Донбасмонтажспецбуд».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
(1964–1991);
-- Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт (з 1991).
Інститут займався розробленням проектної, конструкторської і технологічної
документації: проектів виконання робіт із монтажу будівельних конструкцій, механомонтажних, вогнетривних, теплоізоляційних та зварювальних робіт для об’єктів
будівництва.
Проектна документація
Документи з проектування вантового покриття цирку в м. Донецьк; доменних печей: №1 «біс», №3 Макіївського металургійного заводу ім. С. М. Кірова у Донецькій
обл.; стенда для електрошлакового зварювання листів кожуха доменної печі.

Науково-дослідний інститут
«НДІБК» Держбуду СРСР, м. Київ

будівельних

конструкцій

Ф. Р-179, 1 комплекс, 29 од. зб., 1966–1977 рр. Описи. Рос. мова.
Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) створено у 1956 р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 29.09.1956 р. № 1423.
У 1996 р. інститут перейменовано на Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДНДІБК).
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Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства міського та сільського будівництва СРСР (1956–1963);
-- Держбуду СРСР (1963–1991);
-- Міністерства України у справах будівництва і архітектури (1991–1994);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1994–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут займався розробленням, дослідженням і впровадженням залізобетонних конструкцій, інженерних споруд промислових підприємств; удосконаленням
методів дослідження і контролю якості будівельних конструкцій тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Дослідження і розроблення методів розрахунку та конструктивних вирішень
будівель і споруд, які зводяться на садильних ґрунтах і оброблюваних територіях.
Об’ємноблокове домобудівництво.
Розроблення і дослідження конструкцій одно- і багатоповерхових промислових будівель і споруд зі збільшеними сітками колон переважно з високотривких
важких і легких бетонів та інших ефективних матеріалів.
Удосконалення методів дослідження якості та контролю будівельних конструкцій.

Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів
«НДІБМВ» Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР, м. Київ
Ф. Р- 99, 1 комплекс, 160 од. зб., 1945–1966 рр. Описи. Рос. мова.
Київську філію Харківського науково-дослідного інституту силікатної промисловості створено у 1928 р. У 1947 р. філію реорганізовано у Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів. З 1965 р. – Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів «НДІБМВ» У 1986 р. відповідно до наказу
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР від 30.07.1986 р. № 196 на
його базі створено об’єднання «Будматеріали» з головною організацією Державний
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів. У 1988 р. його перейменовано на Український науково-дослідний,
проектний та конструкторсько-технологічний інститут будівельних матеріалів
«УкрбудмНДІпроект». Наказом Фонду Державного майна України від 17.09.1992 р.
№ 345 інститут перейменовано на Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів «НДІБМВ». У 2007 р. –
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. № 233 інститут перейменовано на Державне підприємство «Український науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1928–1945);
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Академії архітектури УРСР (1945–1957);
Академії будівництва і архітектури УРСР (1957–1963);
Держбуду СРСР (1963–1965);
Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР (1965–1972);
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР (1972–1988);
Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів
«Укрбудматеріали» (1988–2004);
-- Держбуду України (2004–2006);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2006–2007);
-- Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (з 2007).
Інститут був головною науково-технічною організацією галузі з питань розроблення технологій виробництва стінових та місцевих в’яжучих матеріалів, керамічної плитки, крейди, пористих заповнювачів, полімерних, м’яких покрівельних, гідроізоляційних матеріалів, нерудних та неметалорудних матеріалів.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Економічні дослідження за тематикою інституту.
Місцеві в’яжучі матеріали.
Нерудні матеріали.
Полімерні та покрівельні матеріали.
Розроблення технології і обладнання для виробництва бетонів.
Розроблення технології і обладнання для виробництва кераміки.
Розроблення технології і обладнання для виробництва пористих наповнювачів.
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Державне комунальне підприємство каналізаційного
господарства
«Харківкомуночиствод»
Харківського
представництва Фонду державного майна України при
Харківській міській раді, м. Харків
Ф. Р-227, 1 комплекс, 13 од. зб., 1914–1932 рр. Описи. Рос. мова.
Каналізаційне бюро Харківського міського громадського управління створено у 1914 р. У 1919 р. відповідно до постанови Наркомату внутрішніх справ
УРСР від 05.04.1919 р. виник Міський відділ комунального господарства.
З 1923 р. – Управління каналізації окружного відділу комунального господарства.
У 1930 р. Управління каналізації та Управління водопостачання об’єднані у трест
«Водоканалізація». У 1933 р. з нього виділився Харківський трест каналізаційних
підприємств «Каналтрест». На 2009  р. – Державне комунальне підприємство каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод».
Підприємство перебувало у підпорядкуванні:
-- Харківського губернського виконкому (1919–1923);
-- Харківського окружного виконкому (1923–1930).
Підприємство займалось експлуатацією каналізаційної мережі м. Харкова;
розв’язанням проблем очищення та екологічного оздоровлення малих річок і водоймищ м. Харкова; виконанням інженерних розробок та вжиттям заходів із ліквідації підтоплення і експлуатації зливної каналізації міста тощо.
Проектна документація
Колекція проектів дворової та будинкової каналізації старого Харкова (1914–
1931) [Додаток 4].

Державний проектний інститут по водопостачанню,
каналізації та гідротехнічних спорудах «Укрводоканалпроект»
Держбуду СРСР, м. Київ
Ф. Р-114, 2 комплекси, 231 од. зб., 1954–1968 рр. Описи. Рос. мова.
Київську контору будівельного тресту «Водоканалбуд» створено у 1931 р.
У 1932 р. Київська контора увійшла до складу Державного всесоюзного тресту по вишукуваннях і проектуванню зовнішніх водопроводів, каналізації, гідротехнічних споруд та дренажу «Водоканалпроект» (м. Москва, РРФСР). У 1934 р.
на базі Київської контори тресту «Водоканалпроект» та «Укрмеліотресту» створено Київське відділення госпрозрахункової контори «Водоканалпроект» тресту «Союзводбуд».У 1935 р. Київське відділення об’єднано з Державним інститутом по проектуванню гідротехнічних та водногосподарських споруд «Діпровод».
З 1938 р. – Київська контора тресту «Водоканалпроект». У 1951 р. трест реорганізовано в інститут, назву відділення змінено на Київське відділення Державного
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проектного інституту по вишукуваннях і проектуванню зовнішніх водопроводів,
каналізації та гідротехнічних споруд «Водоканалпроект». У 1960 р. філію реорганізовано у самостійний Український державний інститут з проектування зовнішніх водопроводів, каналізації та гідротехнічних споруд промислових підприємств
«Укрводоканалпроект». У 1991 р. інститут перейменовано на Український державний
науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект».
У 1994 р. згідно з наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 28.03.1994 р. № 69 його перетворено на Відкрите акціонерне товариство
«Укрводоканалпроект». У 1995 р. відповідно до наказу Держкомітету України
у справах містобудування і архітектури від 10.07.1995 р. № 136 його реорганізовано у Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут водопостачання і каналізації «УкрНДІводоканалпроект». У 2002 р. інститут зареєстровано
як Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут
«УкрНДІводоканалпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1931–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1945);
-- Наркомату будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1945–1946);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР (1954–1957);
-- Держбуду УРСР (1957–1963);
-- Об’єднання «СоюзводоканалНДІпроект» Держбуду СРСР (1963–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1994);
-- Міністерства України у справах будівництва і архітектури (1994–1995);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1995–1997);
-- Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету України з будівництва та архітектури (2002–2005);
-- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2005–2007);
-- Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (з 2007).
Інститут займався розробленням проектів систем і споруд водопостачання та каналізації, гідротехнічних споруд для об’єктів металургійної та хімічної промисловості.
Проектна документація
Документи з упорядкування Вілейсько-Мінської водної системи для водопостачання до м. Мінськ (Білоруська РСР); постачання до Криворізького залізорудного басейну води з р. Дніпро.

Державний проектний інститут по водопостачанню,
каналізації
та
гідротехнічних
спорудах
«Харківський
Водоканалпроект» Держбуду СРСР, м. Харків
Ф. Р-85, 9 комплексів, 4865 од. зб., 1947–1989 рр. Описи. Рос. мова.
Трест «Водоканалпроект» із відділенням у м. Харкові створено постановою колегії Наркомату важкої промисловості СРСР від 21.02.1932 р.
№ 119. З 1939 р. – Харківське відділення Державного всесоюзного тресту по
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вишукуваннях і проектуванню зовнішніх водопроводів, каналізації, гідротехнічних споруд та дренажу «Водоканалпроект» (м. Москва, РРФСР). У 1951 р. трест
реорганізовано в інститут, назву відділення змінено на Харківське відділення Державного проектного інституту по вишукуваннях і проектуванню зовнішніх водопроводів, каналізації та гідротехнічних споруд «Водоканалпроект».
У 1963 р. його реорганізовано у Харківський науково-дослідний і проектний інститут «Харків ВодоканалНДІпроект». З 1967 р. – Державний проектний інститут
«Харківський Водоканалпроект».У 1993 р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Харківський проектний інститут по водопостачанню і каналізації» (ВАТ
«Харківський Водоканалпроект»).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату важкої промисловості СРСР (1932–1939);
-- Наркомату по будівництву СРСР (1939–1945);
-- Наркомату будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1945–1946);
-- Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946–1953);
-- Міністерства будівництва СРСР (1953–1954);
-- Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР (1954–1957);
-- Об’єднання «СоюзводоканалНДІпроект» Держбуду СРСР (1957–1991);
-- Міністерства інвестицій і будівництва України (1991–1994);
-- Міністерства України у справах будівництва і архітектури (1994–1995);
-- Держкомітету України у справах містобудування і архітектури (1995–1997);
-- Держкомітету з будівництва, архітектури та житлової політики України
(1997–2002);
-- Держкомітету будівництва та архітектури України (2002–2005).
Інститут займався проектуванням регіональних схем водопостачання і каналізації; проектуванням систем та споруд водопостачання і каналізації, гідротехнічних споруд тощо; облаштуванням водосховищ, берегоукріплень і розчистки річок.
Проектна документація
Документи з проектування гідротехнічних споруд: р. Лопань, р. Немишля, р.
Уди, р. Харків у м. Харкові; заводів: Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій у Київській обл., заводу антибіотиків у м. Ришикеш (Індія), заводу синтетичних та хіміко-фармацевтичних препаратів у м. Хайдарабад (Індія), заводу сільськогосподарських машин у м. Іскандерія (Республіка Ірак), металургійного заводу у м. Хелуан (Об’єднана Арабська Республіка), Рубіжанського хімічного комбінату (п/с М-5400) у Луганській обл.; плавальних басейнів у м. Харкові: для
Всесоюзного центру з плавання, для стадіону «Спартак».

Київське відділення Державного інституту по проектуванню
гідротехнічних, рибоводно-меліоративних і ставкових споруд
«Гідрорибпроект» Міністерства рибного господарства СРСР,
м. Київ
Ф. Р-149, 16 комплексів, 233 од. зб., 1955–1985 рр. Описи. Рос. мова.
Проектно-кошторисне бюро «Укррибпроект» створено у 1945 р., перейменовано на Проектну контору «Укррибпроект». У 1951 р. «Укррибпроект» реорганізовано у Київське відділення Державної Всесоюзної проектно-вишукувальної контори
«Ленрибпромпроект». У 1952 р. відділення реорганізовано у Київське відділення
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Державного інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводно-меліоративних
та прудових споруд «Гідрорибпроект». З 1957 р. – Український державний проектний інститут рибного господарства «Укргідрорибпроект». З 1961 р.– Український
державний інститут по проектуванню машин, гідротехнічних споруд та підприємств рибного господарства «Укрдіпрорибгоспмаш». У 1967 р. інститут реорганізовано у Київське відділення Державного інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводно-меліоративних споруд «Гідрорибпроект». У 1983 р. – Державний
проектно-вишукувальний інститут «Південрибпроект». З 1993 р. – Український
інститут по проектуванню підприємств рибної промисловості «Укррибпроект».
З 1996 р. – Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект».
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Наркомату рибної промисловості УРСР (1945–1951);
-- Міністерства рибного господарства СРСР (1951–1957, 1967–1991);
-- Держплану УРСР (1957–1961);
-- Раднаргоспу СРСР (1961–1967);
-- Міністерства рибного господарства України (1991–1997);
-- Держкомітету рибного господарства України (1997–2002);
-- Міністерства аграрної політики України (з 2002).
Інститут займався промисловим проектуванням рибних комбінатів, рибообробних заводів, холодильників для риб.
Проектна документація
Документи з проектування виробничо-експериментального заводу з розведення
морських риб у Кримській області; генеральних схем та схем: використання відпрацьованих теплих вод теплових електростанцій для вирощування товарної риби, комплексного використання виробітних торф’яних ресурсів Сибіру та Далекого Сходу
до 1990 р., комплексного використання торф’яних родовищ СРСР на період 1975–
1990 рр., повторного використання води у ставкових рибоводних господарствах, розвитку рибоконсервних заводів на території УРСР; розвитку ставкового рибного господарства та рибогосподарського освоєння природних водоймищ Грузинської РСР
на 1965–1975 рр.; Єгорлицького дослідно-промислового устричного господарства
у м. Вороніж (РРФСР); Красноперекопського високомеханізованого товарного рибного господарства у Кримській обл.; садкових ділянок для зимування рибопосадкового матеріалу на природних водоймищах і скидних теплих водах у Литовській РСР;
холодильника для бази «Укроптм’ясорибторгу» в м. Одеса.
Техніко-економічні обґрунтуванння: комплексу заходів з охорони р. Вовча,
р. Самара у Дніпропетровській обл.; рибогосподарського використання плавневих
земель і придунайських озер; рибогосподарського освоєння водосховищ у масиві «Чорний Мочар» у заплаві р. Латориця у Закарпатській обл.; розвитку рибного господарства на Дніпровських водосховищах; санітарного захисту мілководдя
Канівського водосховища у Київській та Черкаській обл.

Український науковий центр охорони вод «УкрНЦОВ»
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, м. Харків
Ф. Р-213, 1 комплекс, 414 од. зб., 1966–1982 рр. Описи. Рос. мова.
Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод (ВНДІВО) створено у 1971 р. на базі Харківських науково-дослідних лабораторій Всесоюзного
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науково-дослідного інституту гідротехніки та меліорації ім. О. М. Костякова
(м. Москва, РРФСР) відповідно до наказу Мінмелводгоспу СРСР від 31.03.1971 р.
№ 77 та рішення колегії Держкомітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці від
19.03.1971 р. № 18. У 1991 р. – згідно з Указом Президії Верховної Ради України від
30.08.1991 р. та наказом Мінприроди України від 29.11.1991 р. № 40 інститут перейменовано на Український науковий центр охорони вод «УкрНЦОВ». У 1997 р. –
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України від 25.02.1997 р. № 24 назву змінено на Український науководослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП).
Інститут перебував у підпорядкуванні:
-- Міністерства меліорації і водного господарства СРСР (1971–1988);
-- Держкомітету СРСР по охороні природи (1988–1991);
-- Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
(1991–1997);
-- Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України (1997–2000);
-- Міністерства екології і природних ресурсів України (2000–2003);
-- Міністерства охорони природного середовища України (з 2003).
Інститут займався науковим забезпеченням державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також використання міжнародних зобов’язань України. Інститут займався розробленням екологічно безпечних технологій та систем водовідведення; розробленням систем та
методів керування промисловими відходами; науковим забезпеченням розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні, тощо.
Науково-дослідна документація
Звіти про науково-дослідні роботи з проблем:
Розроблення методів регулювання якості води у водоймах і водостоках.
Розроблення наукових засад і нормативів проектування споруд, що забезпечують регулювання якості поверхневих і підземних вод, захист водних джерел від забруднення, засмічення і виснаження.
Розроблення наукових основ комплексних заходів щодо захисту поверхневих
і підземних вод від забруднення стічними водами усіх видів (ураховуючи забруднений стік із територій населених пунктів, промислових підприємств і сільськогосподарських угідь).
Розроблення принципів оптимізації комплексних водоохоронних заходів.

195

РОЗДІЛ 2

ФОНДИ
особового
походження

Фонди особового походження

Бекетов Олексій Миколайович
Ф. Р-47, 103 од. зб., 1891–1940 рр. Опис, реферативно-аналітичний огляд фонду. Рос. мова.
Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941) – український радянський архітектор і педагог, професор, академік С.-Петербурзької імператорської Академії мистецтв, дійсний член Академії Архітектури СРСР, Заслужений діяч мистецтв УРСР,
один із засновників Спілки радянських архітекторів УРСР.
Бекетов О. М. народився 03.03.1862 р. у родині вченого-хіміка, професора
Харківського університету М. М. Бекетова. У 1882 р. – закінчив Харківське реальне
училище. У 1888 р. з відзнакою закінчив Санкт-Петербурзьку Академію мистецтв.
З 1892 по 1911 рр. О. М. Бекетов був делегатом 5 з’їздів російських зодчих у СанктПетербурзі і Москві. У 1894 р. Санкт-Петербурзькою Академією мистецтв йому надано вчений ступінь академіка архітектури за проект «Публічні бібліотеки на 2 млн.
томів». З 1889 р. – викладає у Харківському технологічному інституті, Харківському
інженерно-будівельному інституті, Харківському інституті комунального господарства. До 1917 р. працював у власному проектному бюро. У 1919–1926 рр. – керував
проектним відділом цивільних споруд при тресті «Донвугілля», співпрацював з організаціями «Держпроконт», «Укрцивільбудпроект». У 1939 р. О. М. Бекетова обрано дійсним членом Академії архітектури СРСР. У 1941 р. – присвоєно Почесне
звання «Заслужений архітектор УРСР». Помер 23.11.1941 р. у м. Харкові.
Бекетов О. М. – автор близько 70 архітектурних проектів у стилях неоренесансу і неокласицизму, модерну, неоросійського стилю, з них 40 призначалися для
м. Харкова. Як викладач читав лекції з архітектурного проектування, креслення, будівельного мистецтва, історії архітектури. Одним із перших у педагогічній практиці запровадив системне вивчення архітектурних форм і стилів.
Ескізні проекти; фрагменти проектів, плани, малюнки, креслення, елементи
оформлення інтер’єру; ділове листування з підрядниками про спорудження будинків
(дореволюційний період: адміністративних та ділових установ, медичних, навчальних
закладів, готелів, особняків у Харкові, Катеринославі, Криму, інше; період творчості
після 1917 р.: вокзалів, громадських будівель, житлових будинків, будинків відпочинку на Донбасі, у м. Запоріжжі, Луганську, Києві, Харкові, у Криму тощо). Фрагмент
проекту пам’ятника В. Н. Каразіну в м. Харкові (фото). Підручник О. М. Бекетова
«Архитектура. Курс лекций, прочитанных в Харьковском Технологическом институте (с 230 фотографиями и чертежами)» (1909). Автобіографія, перелік проектів О. М. Бекетова, матеріали про роботу в Українському Комітеті державних споруд та Українському раднаргоспі, Союзі радянських архітекторів УРСР, видавництві
Академії архітектури СРСР, Харківському інженерно-будівельному інституті, ділове
листування. Матеріали, зібрані О. М. Бекетовим для роботи: матеріали конкурсів, постанови, директиви, плани видавництв.

Бєлан Микола Васильович
Ф. Р-236, 95 од. зб., 1953–2007 рр. Опис. Рос., укр. мова.
Бєлан Микола Васильович (1937–2006) – інженер, спеціаліст у галузі авіаційної промисловості, професор, доктор технічних наук, лауреат премії Ради Міністрів
СРСР, Заслужений працівник вищої школи Української РСР.
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Бєлан М. В. народився 28.07.1937 р. у м. Маріуполі Донецької області. З 1954
по 1960 рр. навчався у Харківському авіаційному інституті за спеціальністю
«Авіадвигунобудування». З 1960 р. працював у ХАІ. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження режимів роботи та побудова характеристик ступенів осьового компрессора (редими малих витрат)», у 1974 р. – докторську
дисертацію. У 1976 р. очолив кафедру енергосилових установок літальних апаратів
ХАІ. У 1978 р. йому присвоєно звання професора. З 1980 по 2004 рр. – декан факультету ракетно-космічної техніки ХАІ. Помер 17.06.2006 р.
Бєлан М. В. – автор і співавтор більш ніж 250 наукових статей, 4 монографій
у галузі розробки енергетичних установок космічних апаратів і двигунів.
За вагомий внесок у розроблення науково-технічних проблем космонавтики та
плідну працю з підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів для авіаційної промисловості М. В. Бєлан удостоєний звання Лауреата премії Ради Міністрів
СРСР, Заслуженого працівника вищої школи Української РСР, Ветерана космонавтики Росії, нагороджений орденом «Знак Пошани», іншими нагородами.
Автореферати; статті, реферати, доповіді, конспекти лекцій; методичні та навчальні посібники. Автобіографії, особисті документи (1958–1999), списки наукових праць М. В. Бєлана. Документи службової діяльності: відгуки, характеристики
на М. В. Бєлана; авторські свідоцтва. Документи, зібрані М. В. Бєланом для роботи. Фото М. В. Бєлана індивідуальні, у колі колег, друзів, сімейні; фото меморіальної дошки М. В. Бєлану.

Бут Євген Миколайович
Ф. Р-234, 500 од. зб., 1948–2008 рр. Опис. Рос., укр. мова. (є англійська, німецька)
Бут Євген Миколайович (1941) – інженер, теплофізик, доктор технічних наук.
Бут Є М. народився 18.12.1941 р. у м. Канаш Тюменської обл. РРФСР. У 1966 р.
закінчив Харківський авіаційний інститут (ХАІ) за спеціальністю «Динаміка польоту і керування».З 1969 по 1972 рр. навчався в аспірантурі ХАІ. З 1972 по
1976 рр. – асистент кафедри вищої математики ХАІ. З 1976 – старший науковий
співробітник науково-дослідного сектора. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Сплайн-ідентифікація теплових потоків». З 1982 по 1984 рр. викладав у Харківському політехнічному інституті, з 1984 р. – у Харківському авіаційному інституті. З 1986 р. по 1992 р. очолював галузеву науково-дослідну лабораторію Міністерства авіаційної промисловості СРСР. З 1992 р. – працював
у Національному космічному агенстві України. У 2004 р. захистив докторську дисертацію за темою «Комп’ютерне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу
в об’єктах машинобудування (сплайновий метод)». У 2005 р. призначений начальником відділу формоутворення у машинобудуванні Інституту проблем машинобудування НАН України.
Бут Є. М. займався розробленням теоретичних проблем теплофізики в галузі сплайн-ідентифікації теплових потоків та комп’ютерного моделювання ідентифікації тепломаспереносу в об’єктах машинобудування; космічними дослідженнями;
розробив нові принципи охолодження бортового електронного освітлення за допомогою внутрішніх двофазних металокерамічних плат із капілярним прокачуванням. Автор більш ніж 150 наукових праць.
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Автореферати кандидатської та докторської дисертацій, варіанти докторської
дисертації, матеріали захисту. Дослідження Є. М. Бута з теоретичних проблем теплофізики, у галузі космонавтики: статті, доповіді, розрахунки. Записник Є.М. Бута
(1974–1998), листування з наукових і виробничих питань. Автобіографія, особисті документи. Матеріали службової діяльності: акти та доповіді про впровадження науково-дослідних розробок; пропозиції, обґрунтування створення галузевої науково-дослідної лабораторії «Технології машинно-орієнтованих виробництв
авіаційних двигунів» при Харківському авіаційному інституті, агенства «Анкор»,
Академії екологічних наук України. Матеріали науково-педагогічної діяльності: дослідження студентів, аспірантів, проведені під науковим керівництвом Є. М. Бута;
відгуки Є. М. Бута на автореферати дисертацій, рецензії на дипломні роботи, автореферати примірники статей з іноземних технічних видань. Фото службові, на
міжнародних семінарах та симпозіумах, у колі колег, друзів та сім’ї; фото батька
Є. М. Бута – полковника Бута Миколи Григоровича.

Головко Віктор Павлович
Ф. Р-233, 20 од. зб., 1958–1992 рр. Описи. Рос. мова.
Головко Віктор Павлович (1927–1994) – інженер, спеціаліст у галузі систем теплопостачання і вентиляції.
Головко В. П. народився 19.08.1927 р. у м. Градизьк Полтавської області.
У 1951 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. З 1952 по 1954 рр. –
працював начальником монтажної дільниці тресту «Сталіншахтвідбудова». З 1954
по 1958 рр. – інженером архітектурної майстерні інституту «Хардіпротранс». З 1958
по 1993 рр. – головний інженер, директор інституту «Харківський «Сантехпроект».
У той самий період Головко В. П. викладав у Харківському інженерно-будівельному
інституті. Помер у 1994 р.
Головко В. П. – автор 15 наукових статей, 8 винаходів у галузі герметизації
прядильного гнізда та вентиляції промислових підприємств. За успішне виконання низки відповідальних завдань уряду В. П. Головка нагороджено орденами «Знак
пошани», «Дружба народів», медаллю «За трудову звитягу».
Статті. Автобіографія, особисті документи. Матеріали службової діяльності: звіти, виписки з наказів, протоколи засідань Харківського державного проектного інституту з промислового санітарно-технічного проектування «Харківський
«Сантехпроект». Фото В. П. Головка у колі колег.

Заваров Олексій Іванович
Ф. Р-202, 195 од. зб., 1939–2003 рр. Описи. Рос., укр. мова.
Заваров Олексій Іванович (1917–2003) – кандидат архітектури, спеціаліст у галузі житлового будівництва, Народний архітектор Української РСР, Заслужений будівельник Української РСР, Заслужений будівельник Узбецької РСР, Заслужений будівельник Угорської Народної Республіки, Лауреат Державної премії Української
РСР, член-кореспондент Академії мистецтв СРСР.
Заваров О. І. народився 17.03.1917 р. у с. Коломенське Московської області.
У 1935 р. закінчив Московський будівельний технікум. На початку Великої Вітчизняної
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війни 1941–1945 рр. був направлений на роботу до інституту «Промбудпроект»
у м. Челябінськ (РРФСР). З 1943 р. – працював у тресті «Магнітобуд». З 1945 по 1962 рр.
працював керівником архітектурної майстерні у проектному інституті «Київпроект».
У 1948 р. закінчив архітектурний факультет Київського державного художнього інституту. У 1959 р. Заварову О. І. присвоєне Почесне звання «Заслужений будівельник УРСР». У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Проблеми озеленення м. Києва». У 1962–1964 рр. – директор Науково-дослідного інституту містобудування. У 1964–2000 рр. – директор, старший науковий співробітник, консультант
Зонального науково-дослідного і проектного інституту типового та експериментального проектування житлових та громадських будівель (КиївЗНДІЕП). У 1971 р. – за
успіхи, досягнуті у виконанні завдань восьмого п’ятирічного плану забезпечення будов технічної документацією та запровадження у будівництво наукових досліджень,
Заваров О. І. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. У 1974 р. йому
присвоєне Почесне звання «Заслужений будівельник Угорської Народної Республіки».
У 1978 р. – «Заслужений будівельник Узбецької РСР». У 1983 р. Заваров О. І. обраний
членом-кореспондентом Академії мистецтв СРСР. У 1984 р. йому присвоєне Почесне
звання «Народний архітектор УРСР». Помер у 2003 р.
Заваров О. І. – автор архітектурних проектів більш ніж 50 об’єктів. Він брав
участь у роботах із відбудови та розвитку м. Києва; у проектуванні нових житлових
районів у м. Ташкенті (Узбецька РСР) при наданні допомоги районам, які постраждали від землетрусу. Заваров О. І. – учасник VII Міжнародного конгресу архітекторів на Кубі, з’їздів Спілки архітекторів УРСР, СРСР.
Кандидатська дисертація; книги, статті, тези доповідей; автореферати дисертацій, виконаних під керівництвом О. І. Заварова. Ескізний проект «Пам’ятника
жертвам фашизму» у м. Золотоноші Черкаської області; фотовідбитки акварелей О. І. Заварова, ескізів будівель та споруд у м. Києві. Записники О. І. Заварова.
Записники. Автобіографії, творча характеристика О. І. Заварова (1990); особисті документи (1948–1991). Матеріали службової та громадської діяльності: доповіді О. І. Заварова на зборах, семінарах, нарадах, матеріали про діяльність інституту
«КиївЗНДІЕП»; матеріали обстеження будівельних підприємств; матеріали про утворення та діяльність комісій із будівництва; авторські свідоцтва О. І. Заварова та співавторів на винаходи. Листування. Матеріали, зібрані О. І. Заваровим для роботи: статті
з питань реконструкції та забудови м. Києва тощо. Книги, примірники журналів тощо
з дарчими написами О. І. Заварову. Матеріали про О. І. Заварова: рецензії та статті
про його роботи; запрошення, програми конференцій, нарад, засідань. Спогади народної художниці України Л. Є. Жоголь про роботу в інституті «КиївЗНДІЕП». Фото
О. І. Заварова: індивідуальні, у колі колег, родичів; фотографії макетів та будівель.

Кранцфельд Яків Львович
Ф. Р-178, 23 од. зб., 1956–1990 рр. Опис. Рос., англ., нім. мови.
Кранцфельд Яків Львович (1933) – інженер-конструктор, кандидат технічних
наук.
Кранцфельд Я. Л. народився у 1933 р. у м. Харкові. У 1956 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. Працював в інститутах
«Діпротракторосільгоспмаш» інженером, «Діпроцемент» старшим інженером,
«НІОхім» керівником групи. З березня 1961 р. працював у Харківському відділенні
інституту «Атоменергопроект» старшим інженером, керівником групи, завідувачем
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сектору. З 1972 р. – головний інженер проекту з експериментального проектування.
З 1973 р. – головний конструктор відділу типового проектування. У 1975 р. захистив
кандидатську дисертацію за темою «Експериментальні та теоретичні дослідження
несиметричної вібрації опорних будівельних конструкцій (фундаментів) для турбоагрегатів». З 1976 р. – Кранцфельд Я. Л. один із провідних спеціалістів повного обсягу проектування у Харківському відділенні інституту «Атоменергопроект».
За час роботи у відділенні під керівництвом та за участю Кранцфельда Я. Л.
виконано проекти будівельної частини Зміївської, Слов’янської, Старобешівскої
ДРЕС, Одеської ТЕЦ, проекти енергомосту у м. Енергодар Запорізької обл., смт
Щолкіне Кримської області, с-щі Солоницівка Харківської області.
Кранцфельд Я. Л. – автор 180 друкованих видань у галузі будівництва конструкцій фундаментів під турбоагрегати, на захист мирного атома, робіт з екології
тощо; 45 винаходів.
Кандидатська дисертація, автореферат, статті, доповіді, розділи монографій
Я. Л. Кранцфельда про конструкції та експлуатації фундаментів енергетичного обладнання теплоелектростанцій, закордонні публікації; неопублікована монографія Я. Л. Кранцфельда «Експлуатація і ремонт фундаментів та опор під обладнання на теплових електростанціях»; статті про акад. Є. В. Тарле. Листування: відгуки на наукові роботи, листування з редакціями газет щодо будівництва Кримської,
Башкирської, Татарської АЕС, листування з приводу стану у смт Щолкіне та
смт Леніне Кримської області. Автобіографія, особисті документи (1975–1985).

Маєвська Валентина Григорівна
Ф. Р-223, 41 од. зб., 1964–1992 рр. Опис, реферативно-аналітичний огляд фодну. Рос., укр. мова.
Маєвська Валентина Григорівна (1929–1992) – професор архітектури,
Заслужений архітектор УРСР.
Маєвська В. Г. народилась 03.10.1929 р. у м. Києві. З 1955 р., після закінчення архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту, працювала у проектному інституті «Діпромісто» (м. Київ) архітектором, старшим архітектором, керівником групи, головним архітектором проектів. У 1970 р. Маєвську
В. Г. нагороджено ювілейною медаллю «За звитяжну працю у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 рр.». У 1972 р. за досягнуті успіхи у розвитку народного господарства СРСР нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. У 1973 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Композиція паркового ландшафту в посушливих умовах степової зони України». У 1981 р. Указом Президії Верховної Ради
СРСР В. Г. Маєвській присвоєно звання Заслуженого архітектора УРСР.
За період 1955–1991 рр. архітектором В. Г. Маєвською виконано більш ніж 100
робіт з проектів детального планування міст України, генеральних планах міст, проектах парків. Багато проектів відзначено на республіканських конкурсах Держбуду
України та Спілки архітекторів України як «Кращий проект року».
Автореферат дисертації; переліки доповідей, наукових та творчих праць
В. Г. Маєвської, статті про відновлення, проектування парків та садів, використання ландшафту міст; матеріали, схеми архітектурних композицій, парків, заповідників;
анотації на проекти парків. Фрагмент схеми композиції дендропарку «Асканія-Нова»
(ескізи). Автобіографія, творча біографія, особисті документи (1967–1983). Матеріали
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про роботу в Спілці архітекторів УРСР. Матеріали викладацької діяльності: навчальні
плани вузів із зазначенням лекцій та доповідей В. Г.Маєвської; запрошення з програмами конференцій, семінарів за участю В. Г. Маєвської. Фото В. Г. Маєвської.

Матвієнко Олександра Михайлівна
Ф. Р-206, 260   од. зб., 1933–1994 рр. Опис, реферативно-аналітичний огляд
фодну. Рос. мова.
Матвієнко Олександра Михайлівна (1910–1996) – ботанік-альголог, доктор біологічних наук, професор Харківського державного університету ім. М. Горького.
Матвієнко О. М. народилась 23.04.1910 р. у с. Романівка Балашівського району Саратовської губернії (Російська імперія). У 1928 р. – вступила на агробіологічне відділення Харківського педагогічного інституту профосвіти. У 1933 р. –
закінчила біологічний факультет Харківського державного університету, вступила до аспірантури Інституту ботаніки Харківського державного університету.
У 1937 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Водорості журавлинного болота», працювала науковим співробітником, вченим секретарем Інституту
ботаніки. У 1941–1943 рр., в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., працювала доцентом на кафедрі ботаніки Об’єднаного українського державного університету в м. Кзил-Орді (Казахська РСР). Після реевакуації – доцентом кафедри
нижчих рослин Харківського державного університету ім. М. Горького. З 1950 р. –
член Ботанічного товариства. Почесний член Українського Ботанічного товариства,
учасник ХІІ Міжнародного ботанічного конгресу. У 1959 р. Матвієнко О. М. захистила докторську дисертацію на тему «Золотисті водорості СРСР». З 1962 по
1971 рр. працювала завідувачем кафедри нижчих рослин ХДУ.
Матвієнко О. М. – автор більш ніж 100 наукових праць. О. М. Матвієнко зробила
опис 54 нових для науки таксонів водоростей та ґрунтовно дообстежила морфологічні
особливості і стадії розвитку 84 різних видів із різних систематичних груп водоростей.
За активну навчальну, наукову та громадську роботу О. М. Матвієнко нагороджено орденом «Знак пошани», 5 медалями та численними грамотами.
Докторська дисертація, автореферат; книги з альгології; наукові статті, тези доповідей, плани лекцій, методичні вказівки, аналіз захисту дисертацій, відгуки і рецензії О. М. Матвієнко на автореферати дисертацій та статті; звіти про наукову та педагогічну діяльність. Листування. Автобіографії, особисті документи (1933–1990).
Карта наукових зв’язків О. М. Матвієнко в СРСР та зарубіжних країнах. Матеріали,
зібрані О. М. Матвієнко для роботи: матеріали про к.х.н. О. А. Коршикова, довідники, збірники статей, матеріали конференцій з питань альгології; фотографії та малюнки водоростей. Відгуки про наукову діяльність О. М. Матвієнко, рецензії на її
книжки та статті, бібліографічний покажчик праць. Фото О. М. Матвієнко з конференцій, з’їздів, зустрічей з колегами, експедицій.

М’ялиця Анатолій Костянтинович
Ф. Р-237, 95 од. зб., 1966–2006 рр. Опис. Рос., укр. мова.
М’ялиця Анатолій Костянтинович (1940) – інженер, доктор технічних наук, почесний професор Харківського авіаційного інституту, Міністр промислової політики
України (2002–2004), Генеральний директор Харківського авіаційного виробничого
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підприємства, Герой України, Лауреат Державної премії СРСР, Заслужений машинобудівник України.
М’ялиця А. К. народився 23.10.1940 р. у с-щі Борзя, Борзянського району Читинської області (РРФСР) у сім’ї військовослужбовця. У 1957 р. закінчив Насоснинську середню школу Сумгаїтського району Бакинського округу
(Азербайджанська РСР). З 1957 по 1960 рр. працював робітником на авіаційному
заводі № 210 Бакинського округу. З 1960 по 1966 рр. – навчався у Харківському
авіаційному інституті. З 1966 р. працював інженером льотно-випробувальної станції військової частини № 34538. З 1967 р. працював на Харківському авіаційному
виробничому об’єднанні майстром, начальником цеху, заступником головного інженера, заступником генерального директора об’єднання виробництва. З 1985 р. – генеральний директор. У 1990 р. був обраний Першим секретарем Харківського обкому КПУ. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Технологічна підготовка авіаційного виробництва при залежному утворенні розмірів деталей з використанням інженерних комп’ютерних засобів». У 2002–2004 рр. – Міністр промислової політики України. У 2004 р. очолив «Авіаконцерн України». У 2004 р. захистив докторську дисертацію за темою «Технологічна підготовка літакобудівного виробництва в умовах дискретно-нестабільних програм випуску виробів».
М’ялиця А. К. – автор більш ніж 40 науково-дослідних робіт у галузі літакобудування та комп’ютеризації машиноорієнтованого виробництва авіаційної техніки.
Докторська дисертація, автореферати, супровідні матеріали до захисту дисертацій; варіанти книг «Технологія літакобудування ХХ століття (підсумки та перспективи розвитку)», «Науково-технічний прогрес на Харківському авіаційному».
Книга «Харківський авіазавод: історія, сучасність, перспективи». Автобіографії,
особисті документи; документи вищих організацій про переміщення по службі:
Укази Президента України; відомості про нагороди, грамоти, премії. Перелік наукових праць. Фото А. К. М’ялиці: індивідуальні, у колі колег, друзів, однокурсників, сімейні.

Нікітенко Веніамін Йосипович
Ф. Р-235, 59 од. зб., 1937–2006 рр. Опис. Рос., укр. мова.
Нікітенко Веніамін Йосипович (1937) – інженер, кандидат технічних наук,
член Академії будівництва України, Лауреат премії Академії будівництва України
імені акад. М. С. Буднікова.
Нікітенко В. Й. народився у 1937 р. у с. Микитівка Донецької області. У 1960 р.
закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць». З 1963 по 1970 рр. працював старшим інженером,
начальником відділу будівельного тресту «Південспецбуд». З 1970 по 1973 рр. – головний інженер на будівельному підприємстві «Донець–Харківводбуд». З 1973 по
1994 рр. – головний інженер проектів, перший заступник генерального директора
з проектних та науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного і проектного інституту комунальних споруд міст «УкркомунНДІпроект». У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Залізобетонні стволи комбінованого типу,
що зводяться над діючими каналізаційними колекторами».
Нікітенко В. Й. – автор 42 науково-дослідних робіт у галузі будівництва.
У 2007 р. за роботу «Наукове обґрунтування та практичне застосування залізобетонних вертикальних стволів» Нікітенко В. Й. нагороджений премією Академії будівництва України імені акад. М. С. Будникова.
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Редакції кандидатської дисертації, автореферату, матеріали захисту; список наукових праць; матеріали до наукових праць В. Й. Нікітенка. Особисті документи
(1937–2007). Матеріали до історії Українського науково-дослідного та проектного
інституту комунальних споруд міст «УкркомунНДІпроект».

Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович
Ф. Р-157, 15 од. зб., 1898–1955 рр. Опис, реферативно-аналітичний огляд фонду. Рос. мова.
Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович (1877–1956) – астрометрист-картограф,
професор, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч наук УРСР.
Остащенко-Кудрявцев Б. П. народився 10.12.1877 р. у м. С.-Петербурзі
(Російська імперія). У 1894 р. – закінчив Третю С.-Петербурзьку класичну гімназію із золотою медаллю. У 1896 р. – був учасником експедиції Російського географічного товариства з дослідження Курської магнітної аномалії. У 1898 р. закінчив С.-Петербурзький університет з дипломом І ступеню. З 1898 р. – працював у Пулковській астрономічній обсерваторії. У 1901–1902 рр. – в її Одеському
відділенні. У 1909 р. очолив Миколаївське відділення Пулковської обсерваторії.
У 1918 р. – ректор Миколаївського матроського університету. З 1924 по 1941 рр. –
працюючи у Харківській астрономічній обсерваторії, був деканом, заступником
директора, завідувачем кафедри у Харківському геодезичному і землевпорядчому інституті. У 1924–1929 рр. – учений консультант Українського геодезичного
управління. У 1930–1934 рр. – завідувач картографічного сектору Українського
науково-дослідного інституту геодезії і картографії. У 1936 р. ОстащенкуКудрявцеву Б. П. був присуджений ступінь доктора фізико-математичних наук.
З 1941 по 1944 рр. – завідувач кафедри геодезії Гірничо-металургійного інституту у м. Алма-Ата (Казахська РСР). З 1944 р. – завідувач кафедри вищої геодезії Харківського інженерно-будівельного інституту і начальник астрометричного відділу Харківської обсерваторії. У 1952 р. Остащенку-Кудрявцеву Б. П.
присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч наук УРСР». Помер 01.10.1956 р.
у м. Харкові.
Остащенко-Кудрявцев Б. П. – автор ряду наукових праць у галузі астрономії,
з розробки проблем теорії картографічних проекцій.
Матеріали наукової діяльності: статті, лекції, матеріали до лекційних курсів Б. П. Остащенка-Кудрявцева, матеріали наукових досліджень з картографії;
відгуки на статті Б. П. Остащенка-Кудрявцева. Автобіографічні нариси. Плакати
часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (на звороті чернеток). Фото
Б. П. Остащенка-Кудрявцева.

Панченко Тамара Федотівна
Ф. Р-228, 79 од. зб., 1967–2005 рр. Опис. Рос., укр., англ. мова.
Панченко Тамара Федотівна (1936) – доктор архітектури, професор, Народний
архітектор України.
Панченко Т. Ф. народилась 27.04.1936 р. у м. Києві. У 1960 р. – закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. З 1960 по 1962 рр. працювала у Державному проектному інституті «Укрдіпробудматеріали». У 1962 р. перейшла на роботу до Науково-дослідного інституту містобудування, де працювала до
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1993 р. науковим співробітником, старшим науковим співробітником, начальником
відділу планування і забудови курортів та зон відпочинку. У 1967 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Принципи планування організацій бальнеологічних курортів (на досвіді України)». З 1968 р. Панченко Т. Ф. є членом Національної
спілки архітекторів УРСР. З 1980 по 1990 рр. – член правління і керівник комісії
Спілки архітекторів України, вчений секретар архітектурної секції Українського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами. У 1986 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Містобудівні засади комплексного формування курортів». У 1990 р. – рішенням Вищої атестаційної комісії їй присвоєно
вчене звання професора. У 1997 р. їй присвоєно звання «Заслужений архітектор
України». У 1999 р. – «Почесний працівник туризму». У 2007 р. – «Народний архітектор України».
Панченко Т. Ф. – автор, співавтор та керівник більш ніж 270 наукових праць,
у тому числі 10 спільно з міжнародними експертами у галузі архітектури і містобудування. Панченко Т. Ф. має 140 публікацій, серед них – 40 книг.
Автореферати; книги, огляди, методичні рекомендації та інструкції з планування бальнеологічних курортних комплексів, громадських центрів, формування курортно-рекреаційних систем у взаємозв’язку із розселенням; статті про вдосконалення забудови курортів, розвиток агрорекреаційних сіл; збірники наукових
праць; матеріали виступів на конференціях, нарадах, семінарах. Автобіографії, особисті документи (1968–2003). Списки наукових та проектних робіт. Нотатки про
статті Т. Ф. Панченко, її участь у конференціях. Фото Т. Ф. Панченко індивідуальні та групові за її участю.

Прокудін Юрій Миколайович
Ф. Р-209, 242 од. зб., 1897–1992 рр. Опис, реферативно-аналітичний огляд.
Рос., укр. мова.
Прокудін Юрій Миколайович (1911–1992) – вчений-ботанік, доктор біологічних наук, професор Харківського державного університету ім. М. Горького.
Прокудін Ю. М. народився 15.02.1911 р. у м. Херсоні. У 1931 р. – закінчив агробіологічний факультет Херсонського інституту соціального виховання. У 1933 р. – вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту ботаніки
Харківського державного університету за сектором систематики квіткових рослин.
У 1937 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Пирії України», почав
працювати у Харківському державному університеті. У 1941–1944 рр. перебував
в евакуації у м. Кзил-Орда (Казахська РСР). З 1944 р. – завідувач кафедри вищих
рослин. У 1952 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Дикорослі злаки
Криму». З 1971 до 1986 рр. – завідувач кафедри ботаніки.
Прокудін Ю. М. – автор близько 200 наукових праць, описав 19 нових для науки видів з роду злакових.
Прокудін Ю. М. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради
КазРСР «За самоотверженную работу в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», 5 медалями за трудову діяльність та численними грамотами.
Автореферат докторської дисертації; рукопис «Матеріали до історії ботаніки у Харківському державному університеті»; наукові статті, доповіді, рецензії.
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Бібліографія наукових праць Ю. М. Прокудіна. Листування з різних питань із вітчизняними та зарубіжними адресатами. Автобіографії, особисті документи (1912–
1989). Матеріали про педагогічну діяльність Ю. М. Прокудіна у Харківському державному університеті. Матеріали, зібрані Ю. М. Прокудіним для роботи: звіти,
документи наукової ради АН УРСР, виписки з монографій та статей з антекології. Статті різних авторів про Ю. М. Прокудіна, що мають біографічний характер;
рецензії на його праці. Поетичні твори Ю. М. Прокудіна. Фото Ю. М. Прокудіна:
індивідуальні, у сімейному колі, серед колег на урочистих зустрічах, конференціях, з’їздах, в експедиції. Матеріали (1897–1914) до біографії Миколи Дмитровича
Прокудіна – батька Ю. М. Прокудіна.

Тер-Арутюнянц Георгій Йосипович
Ф. Р-229, 14 од. зб., 1941–2001 рр. Опис. Рос. мова.
Тер-Арутюнянц Георгій Йосифович (1914–2004) – інженер-конструктор,
Заслужений будівельник України.
Тер-Арутюнянц Г. Й. народився у 1914 р. у сім’ї службовця. З 1933 по 1935 рр.
працював у проектній конторі «Мосдонбудпроект». У 1940 р. – закінчив Київський
інженерно-технічний інститут. У 1941–1944 рр. – учасник бойових дій на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Закінчив Вищу офіцерську школу.
Демобілізований у серпні 1945 року, у званні лейтенанта. З 1945 по 1993 рр. працював у проектному інституті «Діпромісто» (м. Київ) інженером-конструктором, головним конструктором, головним інженером. У 1966 р. Тер-Арутюнянц Г. Й. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. У 1982 р. йому присвоєне звання
«Заслужений будівельник України». Помер у 2004 р.
Під керівництвом Тер-Арутюнянца Г. Й. розроблено генеральну схему розміщення виробничих сил УРСР, генеральну схему розміщення курортів та місць відпочинку, генеральні плани розвитку більшості промислових районів. Зокрема розроблено проекти санаторного комплексу у Кончі-Заспі; музично-драматичного театру у м. Тернополі, Полтаві, Вінниці; санаторій «Україна» у м. Гаграх (РРФСР);
«Юний ленінець» у м. Євпаторії; типові проекти шкіл; житлові та адміністративні будівлі.
Автобіографія та огляд трудової діяльності, спомини про сім’ю, особисті документи; перелік урядових нагород. Перелік найважливіших авторських праць. Фото
Г. Й. Тер-Арутюнянца індивідуальні та групові.

Тиховський Володимир Олексійович
Ф. Р-231, 5 од. зб., 1931–1951 рр. Опис. Рос. мова.
Тиховський Володимир Олексійович (1892–?) – інженер-металург, спеціаліст
у галузі сталеплавильного та прокатного будівництва, професор, кандидат технічних наук.
Тиховський В. О. народився у 1892 р. у м. Харкові. Закінчив Харківський індустріальний інститут за спеціальністю інженер металів. З 1929 р. – працював на посту керівника групи металознавства Українського науково-дослідного інституту металів НКЧМ СРСР.
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Тиховський В. О. – науковий керівник комплексу проблем з організації та технології сталеплавильного і прокатного виробництва, контролю якості металу, у повоєнні роки відбудовував металургійні завод Півдня СРСР, зокрема Донбасу.
За участь у відбудові Єнакіївського металургійного заводу був нагороджений
Знаком «Відмінник соціалістичного змагання».
Статті. Списки співробітників Українського науково-дослідного інституту металів (1931, 1943).

Тихомиров Віктор Петрович
Ф. Р-203, 24 од. зб., 1912–1992 рр. Опис. Рос. мова.
Тихомиров Віктор Петрович (1887–1973) – інженер шляхів сполучення.
Тихомиров В. П. народився 08.02.1887 р. У 1905 р. – з відзнакою закінчив Псковську класичну гімназію і вступив до С.-Петербурзького політехнічного інституту. У 1910 р. – закінчив Вищу технічну школу м. Мюнхена (Німеччина).
З 1912 по 1916 рр. – навчався у С.-Петербурзькому інституті шляхів сполучення.
У 1915–1916 рр. працював в Управлінні внутрішніх водних шляхів (м. Петроград).
З 1916 р. у Віленському окрузі шляхів сполучення, брав участь у будівництві пристані і дамби на р. Прип’ять у м. Чорнобилі. З 1921 по 1927 рр. працював у водному відділі Українського комітету державних споруд. У 1927 р. – В. П. Тихомиров
поступив референтом з водного господарства у секції енергетики в Укрдержплані
(м. Харків). З 1928 р. до 1941 рр. – вчений секретар Українського водного комітету. У 1928–1930 рр. – викладач Харківського сільськогосподарського інституту. У 1933–1934 рр. – Вищих державних курсів інженерів водного господарства.
У 1935–1941 рр. – працював в інституті «Водоканалпроект». З 1945 до 1957 р.
працював у Харківській обласній меліоконторі з будівництва водоймищ. Помер
18.12.1973 р.
Тихомиров В. П. відзначився як видатний будівельник-гідротехнік із зимової експлуатації дамб, побудувавши Низівську дамбу на р. Псел. За його проектом
побудовано електростанцію на р. Південний Буг поблизу с. Олександрівка. Брав
участь у роботах у урегулювання р. Лопань та р. Харків, у розробці генеральної
схеми водопостачання до Донбасу.
Переліки робіт В. П. Тихомирова. Біографія, особисті документи (1905–1973).
Матеріали службової діяльності: схематичні карти, альбоми фотографій, креслень,
інші матеріали про врегулювання річок м. Харкова, водопостачання до Донбасу, про
будівництво Великого Ольгінського мосту через р. Велику в м. Пскові, Низівської
дамби на р. Псел, Олександрівської ГЕС на р. Південний Буг, Дніпровсько-Бузького
каналу. Документи та фотографії з будівництва гідроелектростацій, каналів.

Тришевський Ігор Стефанович
Ф. Р-183,22 од. зб., 1946–1985 рр. Опис. Рос. мова.
Тришевський Ігор Стефанович (1918–?) – вчений у галузі прокатного виробництва, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, Заслужений
діяч науки Української РСР.
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Тришевський І. С. народився 13.01.1918 р. у м. Запоріжжі. З 1935 по 1940 рр. –
навчався у Харківському механіко-машинобудівному інституті за спеціальністю
«Обробка деталей тиском». З 1940 по 1946 рр. – перебував у лавах Червоної Армії
на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. З 1946 до 1950 рр. – викладач
Запорізького машинобудівельного інституту. З 1950 до 1985 рр. – старший науковий співробітник, керівник групи, завідувач лабораторії, директор Українського
науково-дослідного інституту металів. З 1985 р. І. С. Тришевський – персональний пенсіонер і консультант в Українському науково-дослідному інституті металів.
Тришевський І. С. – автор 838 наукових праць, із них 52 книги та 66 брошур,
має 313 авторських свідоцтва на винаходи, 27 закордонних патенти, 2 ліцензії, 72
запроваджених винаходи. Організував наукову школу в галузі обробки металів тиском. Під його керівництвом виконано 44 дисертації.
Як учасник Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. нагороджений 5 орденами та 14 медалями.
Книги, статті про розробку нових процесів виробництва гнутих профілів; збірники статей за редакцією І. С. Тришевського. Біографія, особисті документи (1967–
1984); перелік нагород. Списки праць І. С. Тришевського. Матеріали службової діяльності; матеріали про роботу Українського науково-дослідного інституту металів «УкрНДІмет».

Фукс Георгій Борисович
Ф. Р-224, 20 од. зб., 1970–1992 рр. Опис. Рос. мова.
Фукс Георгій Борисович (1927–2008) – інженер-будівельник, спеціаліст у галузі проектування мостів, кандидат технічних наук, професор, Заслужений будівельник України.
Фукс Г. Б. народився у 1927 р. у м. Києві. У 1949 р. – закінчив Київський
інженерно-будівельний інститут. З 1951 р. – працював у Київській філії Державного
інституту з розвідування і проектування автомобільних доріг «Укрдорпроект».
У 1983 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Розробка, дослідження
та запровадження нових прогресивних конструкцій автодорожніх та міських мостів великих прогонів (на прикладах балкових комбінованих систем)». Викладав
у Київському інженерно-проектному інституті. У 1991 р. йому присвоєно почесне
звання «Заслужений будівельник України». Помер 10.03.2008 р.
Фукс Г. Б. – автор 40 публікацій, 16 авторських винаходів у галузі мостобудування, був головним інженером проектів спорудження мостів, зокрема великого
мосту через р. Німан у м. Гродно (Білоруська РСР), мосту через р. Дауґаву у м. Рига
(Латвійська РСР), арково-консольного мосту-метро, Московського (Північного)
мостового переходу, Південного мосту через р. Дніпро у м. Києві. Фукс Г. Б. розробив гнучку (універсальну) технологію будівництва автодорожніх та міських мостів.
Дисертація, статті, доповіді. Творча автобіографія, особисті документи (1970–
1991). Перелік наукових праць та винаходів; перелік об’єктів, спроектованих
Г. Б. Фуксом. Фотографії мостів за проектами Г. Б. Фукса. Фото Г. Б. Фукса: індивідуальні, у колі колег.
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Яблонський Дмитро Нілович
Ф. Р-232, 5 од. зб., 1972–1992 рр. Опис. Рос. мова.
Яблонський Дмитро Нілович (1921–2001) – доктор архітектури, спеціаліст
у галузі автоматизованого проектування житлового будівництва.
Яблонський Д. Н. народився 28.09.1921 р. у м. Смоленську (РРФСР). З 1938 по
1946 рр. навчався на архітектурному факультеті Київського державного художнього
інституту, який закінчив з відзнакою. Під час Великої Вітчизняної війни перебував
в евакуації у м. Самарканд (Узбецька РСР). З 1946 працював в Академії архітектури
УРСР. У 1953 р. – захистив кандидатську дисертацію з вивчення порталів українського бароко. З 1963 р. по 1992 рр. – працював у Зональному науково-дослідному
і проектному інституті типового і експериментального проектування житла та громадських будівель «КиївЗНДІЕП» начальником відділу, заступником директора
з наукової роботи, головним науковим співробітником. У 1981 р. захистив докторську дисертацію з питань застосування обчислювальної техніки в архітектурному
проектуванні. У 1992 р. Яблонський Д. Н. був обраний дійсним членом і головним
ученим секретарем Української академії архітектурних наук. Помер 16.09.2001 р.
Яблонський Д. Н. – автор публікацій з питань розроблення методів дослідження та проектування житла за допомогою ЕОМ, працював над розробленням нормативної бази державного житлового будівництва. Яблонський Д. Н. займався вивченням пам’яток української архітектури, проектуванням православних храмів.
Документи особового походження
Автобіографії, особисті документи. Матеріали, зібрані Д. Н. Яблонським для
роботи: зображення порталів українських церков. Фото Д. Н. Яблонського: індивідуальні, у колі колег.
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Додаток 1

Бібліотечний фонд ЦДНТА України
Бібліотечний фонд ЦДНТА України порівняно з науково-довідковими бібліотеками інших державних архівів незначний – понад 3000 книг, 65 комплектів журналів (в тому числі фахових «Архіви України» та «Советские архивы»), 156 річних
підшивок газет, 21 альбом.
Стратегія комплектування бібліотечного фонду ЦДНТА України полягає у збиранні видань, що роз’яснюють і доповнюють зміст архівної науково-технічної документації. Досить повно представлено літературу, яка стосується енергетики, машинобудування і приладобудування, архітектури і містобудування тощо.
Найчисленнішими є видання довідкового характеру: енциклопедії, словники,
збірники законодавчих актів, покажчики, довідники, путівники тощо. Значним є інформаційний масив із джерелознавства, архівознавства та архівної справи.
У бібліотечному фонді ЦДНТА України наявне багате зібрання рідкісної та старої періодики: «Вестник УНР» за 1917–1918 рр., «Вісти» за 1919 р., «Всероссийская
кочегарка» за 1920, 1923 рр., «Дело революции», «Диктатура труда» за 1920 р.,
«Известия Юга» за 1917 р., «Коммуна Коммунист» за 1919 р., «Правда» за різні
роки, починаючи з 1912 р., «Украинский экономист» за 1927, «Экономическая газета» за різні роки, починаючи з 1920 р. тощо.
Особливу цінність являють альбоми з колекції архіву, зокрема такі: «КурскоХарьковско-Азовская железная дорога. Продольный профиль ветви к азовской гавани (план линии)» (1889); «Альбом чертежей платформ казенных железных дорог»
(1895); «Николаи Л. Мосты. Руководство, составленное по программе Института
Инженеров Путей Сообщения Императора Александра І. Вып. 1» (1901); «Альбом
чертежей тормозов системы Вестингауза и Нью-Йорк» (1909).
Для користування бібліотечним фондом ЦДНТА України розроблено електронний систематичний каталог.
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Додаток 2

Науково-інформаційні матеріали ЦДНТА України1

Довідники по регіонах України
Научно-производственный г. Харьков в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / Сост. Балышева Е.В., Казначевская Л.М., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1997. – 75 с.
Научно-производственный г. Киев и Киевская область в фондах ЦГНТА Украины
(проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / Сост. Балышева
Е.В., Казначевская Л.М., Пирякина В.Д.  – Харьков: ЦГНТА Украины, 1998. – 67 с.
Производственно-экономический Донбасс в фондах ЦГНТА Украины
(проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / Балышева Е.В.,
Казначевская Л.М. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1999. – 67 с.
Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТАУ (проектная, научная
документация): Справочник-путеводитель / Сост. Казначевская Л.М.. – Харьков:
ЦГНТА Украины, 2001. – 42 с.

Галузеві огляди

Станкостроение Украины: Отраслевой тематический обзор / Сост. Балышева Е.В.,
Казначевская Л.М., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1994. – 112 с.
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение Украины: Отраслевой тематический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины,
1996. – 72 с.
Транспорт Украины: Отраслевой тематический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1997. – 124 с.
Угольная промышленность Украины: Отраслевой тематический обзор / Сост.
Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1998. – 81 с.
Энергетика Украины: Отраслевой тематический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1999. – 42 с.

Міжархівні довідники

Межархивный справочник по документам ЦГНТА Украины и РГАНТД, г. Самара
Раздел: Черная металлургия (проектная документация. 1929-1975 гг.). Вып. 1 / Сост.
Балышева Е.В., Казначевская Л.М., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА Украины,
1995. – 44 с.
1
Із зазначеними науково-інформаційними матеріалами можна ознайомитися
у відділі використання інформації документів архіву.
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Додатки
Химическое производство Украины (проектная и конструкторско-технологическая
документация.   По документам РГАНТД, г. Самара, и ЦГНТА Украины:
Межархивный справочник. Вып. 2 / Сост. Балышева Е.В., Казначевская Л.М. –
Харьков: ЦГНТА Украины, 1996. – 63 с.

Тематичні огляди

Тематическая подборка по документам ГАФ ЦГНТА: Объекты России
Раздел: Черная металлургия (научная документация) / Сост. Балышева Е.В., Казначевская Л.М. – Харьков: ЦГНТА Украины, 1994. – 51 с.
Книга памяти. Трудовая Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.: Тематический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков:
ЦГНТА Украины, 1996.- 181 с.
До історії енергетики в Україні: 50-річчя будівництва Каховської ГЕС: Тематичний
огляд / Укл. Алєксєєнко А.О. – Харків: ЦДНТА України, 2006. – 57 с.
До історії розвитку Донецького економічного району: Тематичний огляд / Укл. Барикіна О.І. – Харків: ЦДНТА України, 2007. – 145 с.

Фондові огляди

Личный фонд академика архитектуры, проф. А. Н. Бекетова: Реферативноаналитический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д. – Харьков: ЦГНТА
Украины, 1995. – 98 с.
Личный фонд проф. ХГУ, д.б.н. А. М. Матвиенко (1910–1994): Реферативноаналитический обзор / Сост. Балышева Е.В., Пирякина В.Д.. – Харьков: ЦГНТА
Украины, 1997. – 33 с.
Особовий фонд проф. ХДУ, д.б.н. Ю. М. Прокудіна (1911–1992): Реферативноаналітичний огляд / Укл. Балишева О.В. – Харків: ЦДНТА України, 1999. – 34 с.
Украинский научно-исследовательский углехимический институт (УХИН):
Реферативно-аналитический обзор / Сост. Балышева Е.В., Масляк Н.Н. – Харьков:
ЦГНТА Украины, 2000. – 96 с.
Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров (УкрНИИО) и
Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
строительных материалов (УкрНИИСМИ): Реферативно-аналитический обзор /
Сост. Балышев М.А. – Харьков: ЦГНТА Украины, 2002. – 41 с.
Особовий фонд астрометриста-картографа, проф. Б. П. Остащенка-Кудрявцева:
Реферативно-аналітичний огляд / Балишев М.А. – Харків: ЦДНТА України, 2005. –
26 с.
Особовий фонд архітектора В. Г. Маєвської (1929 р.н.): Реферативно-аналітичний
огляд / Укл. Барикіна О.І. – Харків: ЦДНТА України, 2006. – 40 с.
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Додаток 3

Бібліографія видань ЦДНТА України

Архитектурный, научно-производственный город Днепропетровск и Днепропетровская область (города: Днепродзержинск, Кривой Рог, Новомосковск, Никополь,
Марганец, Орджоникидзе, Павлоград) в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация за период 1934–1983 гг.): справочник-путеводитель / Сост.:
Балышева Е. В., Казначевская Л. М., Балышев М. А. – Х.: ИЭПП «Райдер», 2001. –
112 с.
Балышева Е. В. Каталог объединённых сведений о документах академика
архитектуры А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев,
учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых (1885–1941 гг.). – Х., 2002. –
84 с.
Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України. Довідник / Упоряд.: Казначевська Л. М. (відповід. упоряд.), Мащенко О. М., Миргород Н. В., Десненко О. В. – Х.:
Видавничий Дім «Райдер», МПП «Атос», 2003. – 232 с.
До історії міста Харкова: промисловість, будівництво, наука: наук.-довід. вид. /
Упоряд.: Балишев М. А. (відповід. за випуск), Балишева О. В., Алєксєєнко А. О. –
Х.: СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. – 96 с.
Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами (1964–
1994): Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд.: Балишев М. А., Мащенко О. М. – Х.:
СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. – 202 с.
Роки війни і відбудови: Історичні нариси за документами ЦДНТА України / Авт.упоряд.: Миргород Н. В., Алєксєєнко А.О. – Х.: Колорит, 2006. – 117 с.
Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України). Довідник / ЦДНТА України; Укл. Балишев М. А., Дождьова О. Є. – Х: Федорко, 2008. – 260 с.
Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами
ЦДНТА України. 1911–1992: Довідник. Т. 1 / ЦДНТА України; Укл.: Балишев М. А.,
Балишева О. В., Барикіна О. І., Дождьова О. Є. – Х: Федорко, 2008. Т. 1. – 196 с. –
(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Центральний державний науково-технічний архів України. Бібліографічний огляд
за матеріалами періодичних видань. 1971–2007 рр. / До 90-річчя від дня створення
системи архівних установ України / Укл. Балишев М. А. – Харків: СПДФО Михайлов Г. Г., 2008. – 62 с.
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Додаток 4

Перелік проектів, об’єднаних у комплекс, колекцію

Ф. Р-6. Комплекс 1-45. «Проект забудови Хрещатика у місті Києві»
Адміністративний будинок Інституту суспільних наук АН УРСР по вул. Кірова, 41
Адміністративний будинок Міністерства культури УРСР по вул. Хрещатик, 28
Адміністративний будинок Міністерства лісового господарства УРСР по вул. Хрещатик, 30
Адміністративний будинок Міністерства лісової промисловості УРСР по вул. Хрещатик, 34
Адміністративний будинок Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР по вул. Хрещатик, 24–28
Адміністративний будинок «Укркоопсоюз» по вул. Хрещатик, 11
Адміністративний будинок тресту «Головцукор» на розі пл. Калініна та вул. НовоПушкінської
Адміністративно-житловий будинок «Укрнафтозбут» по вул. Шевченка, 1
Будинок Союзу радянських архітекторів по пров. Музичному, 7
Будинок зв’язку на розі вул. Хрещатик та пл. Калініна
Готель «Інтурист» на вул. Хрещатик, 1
Готель «Москва» по вул. Жовтневої революції
Ґрот у підпірному мурі між будинками 4–5, 5–7 по вул. Хрещатик
Дитячий садок у будинку № 25 по вул. Хрещатик
Житловий будинок на Бессарабській площі, 5
Житловий будинок по вул. Червоноармійській, 6
Житловий будинок по б-ру Шевченка, 2
Житлові будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 по вул. Хрещатик
Зразкова перукарня по вул. Хрещатик, 25
Інститут «Київпроект» по вул. Хрещатик, 32
Кінотеатр «Україна» по вул. К. Маркса, 5/7
Кінотеатр «Хроніка» по вул. Хрещатик, 6
Консерваторія та оперна студія по вул. К. Маркса, 5
Магазин «Академкнига» по вул. Кірова, 41
Магазин «Книгакультторг» по вул. Хрещатик, 30
Надбудова виробничої будівлі по вул. Хрещатик, 32
Непарна сторона Хрещатика між вул. К. Маркса та Бесарабською пл.
Павільйон «Кава-чай» по вул. Хрещатик, 21–23
Палац культури «Промкооперація» по вул. 25 Жовтня, 5
Парк Вічної Слави воїнам Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
Підземний перехід на вул. Леніна
Підземний пішохідний перехід на пл. Бессарабській
Підземний пішохідний перехід на пл. ім. Ленінського комсомолу
Підземний пішохідний перехід на пл. ім. Калініна
Підземний пішохідний перехід на перехресті вул. Свердлова та вул. Хрещатик
Підпірний мур між будинками № 5, 6, 7 по вул. Хрещатик
Радіовузол інституту «Київпроект» по вул. Хрещатик, 32
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Ресторан «Метро» по вул. Хрещатик, 19
Ресторан «Млин» на о. Передмостова Слобідка у м. Київ

Ф. Р-6. Комплекс 1-277. «Проект планування та забудови житлових
масивів м. Києва»
Експериментальний шумозахисний житловий будинок по вул. Саксаганського,
№ 44–51
Житловий масив «Березняки» в Дарницькому районі, мікрорайони № 1, 2
Житловий масив «Відрадний» у Жовтневому районі
Житловий масив «Лівобережний», мікрорайон № 1
Житловий масив «Нікольська Борщагівка»
Житловий масив «Оболонь». 16-типоверховий експериментальний житловий будинок
Житловий масив «Оболонь» у Подільському районі, мікрорайон № 3
Житловий масив на Русанівській протоці, квартали № 1, 2
Житловий масив «Святошино», мікрорайон № 10
Житловий масив «Теремки-2»

Ф. Р-10. Комплекс 1-14. «Колекція документів із проектування,
будівництва
та
реконструкції
підприємств
харчової
промисловості»
Ефіроолійні підприємства
Ефіроолійний завод у м. Бахчисарай Кримської обл.
Ефіроолійний завод у м. Лубни Полтавської обл.
Ефіроолійний завод у м. Олевськ Житомирської обл.
Ефіроолійний завод у с. Сокологірне Херсонської обл.
М’ятний завод у с. Журавка Чернігівської обл.
М’ятний завод у м. Прилуки Чернігівської обл.
Кондитерські фабрики
Кондитерська фабрика у м. Вінниця
Кондитерська фабрика у м. Дніпропетровськ
Кондитерська фабрика у м. Донецьк
Кондитерська фабрика у м. Запоріжжя
Кондитерська фабрика у м. Кіровоград
Кондитерська фабрика у м. Кременчук Полтавської обл.
Кондитерська фабрика у м. Луганськ
Кондитерська фабрика у м. Мукачеве Закарпатської обл.
Кондитерська фабрика у м. Сімферополь Кримської обл.
Кондитерська фабрика у м. Сталіне (Донецьк)
Кондитерська фабрика у м. Хмельницький
Кондитерська фабрика у м. Чернівці
Макаронні фабрики
Макаронна фабрика у м. Донецьк
Макаронна фабрика у м. Куйбишев (РРСФР)
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Додатки
Маслоекстракційні заводи
Маслоекстракційний завод у м. Вовчанськ Харківської обл.
Маслоекстракційний завод у м. Мелітополь Запорізької обл.
Маслоекстракційний завод у м. Одеса
М’ясокомбінати, птахокомбінати, інші підприємства з переробки м’яса
Ковбасна фабрика у м. Луганськ
М’ясокомбінат у м. Артемівськ Донецької обл.
М’ясокомбінат у м. Вовчанськ Харківської обл.
М’ясокомбінат у м. Єнакієве Донецької обл.
М’ясокомбінат у м. Жовті води Дніпропетровської обл.
М’ясокомбінат у м. Ізюм Харківської обл.
М’ясокомбінат у м. Краснодон Луганської обл.
М’ясокомбінат у м. Красний Луч Луганської обл.
М’ясокомбінат у м. Куп’янськ Харківської обл.
М’ясокомбінат у с. Лозова Харківської обл.
М’ясокомбінат у м. Суми
М’ясопереробний завод у м. Лисичанськ Луганської обл.
М’ясопереробний завод у м. Макіївка Донецької обл.
Птахокомбінат у м. Гадяч Полтавської обл.
Птахокомбінат у смт Краснопілля Сумської обл.
Птахокомбінат у м. Лебедин Сумської обл.
Птахокомбінат у м. Павлоград Дніпропетровської обл.
Птахокомбінат у м. Сватове Луганської обл.
Птахофабрика у с. Руська Лозова Харківської обл.
Підприємства з виробництва безалкогольних напоїв та мінеральних вод
Березівські мінеральні води в Харківській обл.
Завод безалкогольних напоїв у м. Кіровоград
Завод безалкогольних напоїв у м. Луганськ
Завод мінеральних вод у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.
Завод мінеральних вод у с. Кияниця Сумської обл.
Завод мінеральних вод у м. Мелітополь Запорізької обл.
Підприємства з виробництва спирту та алкогольних напоїв
Веселолопанський спиртозавод у Бєлгородській обл. (РРФСР)
Винзавод у с. Аліяга Одеської обл.
Винзавод у м. Котовськ Одеської обл.
Винзавод у м. Мерефа Харківської обл.
Винзавод у с. Огороднє Донецької обл.
Винзавод у м. Роздільна Одеської обл.
Винзавод у м. Сталіне (Донецьк)
Винзавод у с. Старокозаче Одеської обл.
Дубинський спиртозавод у смт Водяне Харківської обл.
Івашківський спиртозавод у с. Івашки Харківської обл.
Лікеро-горілчаний завод у м. Миколаїв
Пивзавод у м. Бердичів Житомирської обл.
Пивзавод у м. Донецьк
Пивзавод у м. Луганськ
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Пивзавод у м. Мукачеве Закарпатської обл.
Пивзавод у м. Охтирка Сумської обл.
Спиртозавод у с. Артемівка Харківської обл.
Спиртозавод у м. Мала Виска Кіровоградської обл.
Харківський завод шампанських вин
Підприємства з виробництва харчових концентратів та кислот
Завод із виробництва ваніліну в м. Станіслав (сучасна назва – Івано-Франківськ)
Львівської обл.
Завод лимонної кислоти у м. Котовськ Одеської обл.
Завод лимонної кислоти у м. Сміла Черкаської обл.
Завод харчових концентратів та кислот у м. Дніпропетровськ
Завод харчових концентратів та кислот у м. Харків
Завод харчових концентратів та кислот у м. Харцизьк Донецької обл.
Завод ферментних препаратів у м. Луцьк Волинської обл.
Немішаєвський завод ферментних препаратів у смт Немішаєве Київській обл.
Солодовий завод у м. Луганськ
Підприємства з переробки продуктів молочної промисловості
Ланівський молочноконсервний завод у с. Лани Полтавської обл.
Масложирокомбінат у м. Запоріжжя
Масложирокомбінат у м. Кіровоград
Масложирокомбінат у м. Кобеляки Полтавської обл.
Масложирокомбінат у м. Ніжин Чернігівської обл.
Масложирокомбінат у м. Одеса
Масложирокомбінат у м. Полтава
Масложирокомбінат у м. Слов’янськ Донецької обл.
Масложирокомбінат у м. Харків
Масложирокомбінат у м. Чернівці
Маслозавод у м. Охтирка Сумської обл.
Маслозавод у смт Білий Колодязь Харківської обл.
Маслозавод у с. Нововасилівське Запорізької обл.
Маслозавод у м. Кролевець Сумської обл.
Маслозавод у смт Липова Долина Сумської обл.
Маслозавод у смт Приазовське Запорізької обл.
Маслозавод у м. Путивль Сумської обл.
Маслозавод у смт Сахновщина Харківської обл.
Маслозавод у смт Старий Салтів Харківської обл.
Маслосирзавод у м. Гуляйполе Запорізької обл.
Маслосирзавод у смт Котельва Полтавської обл.
Маслосирзавод у с. Шишківка Полтавської обл.
Молокозавод у м. Балаклія Харківської обл.
Молокозавод у м. Бєлгород (РРСФР)
Молокозавод у смт Градизьк Полтавської обл.
Молокозавод у м. Дніпропетровськ
Молокозавод у м. Зміїв Харківської обл.
Молокозавод у м. Костянтинівка Донецької обл.
Центральний молокозавод у м. Харків
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Підприємства з переробки продуктів рослинництва, консервні заводи та комбінати
Завод хрумкої картоплі та кукурудзяних паличок у с. Буча Київської обл.
Консервний завод у м. Путивль Сумської обл.
Консервний завод у м. Ромни Сумської обл.
Недригайлівський плодоконсервний завод у Сумській обл.
Овочесушильня у смт Недригайлів Сумської обл.
Томатоварочний цех відділу робітничого постачання «Орджонікідзе-Марганець»
у м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.
Фабрика кофе-напоїв у м. Львів
Харківський сокомаринадний завод
Торгівельні підприємства, склади та сховища продукції
Магазин у м. Зміїв Харківської обл.
Маслосиробаза у м. Полтава
Овочевий павільйон у м. Харків
Склад безтарного зберігання борошна ВО «Заря» у м. Казань Татарської АРСР
(РРСФР)
Склади безтарного зберігання борошна на хлібозаводах Горьківської обл. (РРСФР)
Овочесховище у м. Ізюм Харківської обл.
Холодильник у м. Куп’янськ Харківської обл.
Холодильник у с. Лозова Харківської обл.
Харчові комбінати
Харчовий комбінат у смт Великий Бурлук Харківської обл.
Харчовий комбінат у м. Горлівка Донецької обл.
Харчовий комбінат у м. Бєлгород (РРСФР)
Харчовий комбінат у м. Кіровоград
Харчовий комбінат у м. Куп’янськ Харківської обл.
Харчовий комбінат у м. Лохвиця Полтавської обл.
Харчовий комбінат у м. Полтава
Харчовий комбінат у м. Сміла Черкаської обл.
Хлібозаводи, хлібокомбінати, пекарні
Хлібозавод у м. Білопілля Сумської обл.
Хлібозавод у м. Донецьк
Хлібозавод у м. Єнакієве Донецької обл.
Хлібозавод у м. Ізюм Харківської обл.
Хлібозавод у м. Краснодон Луганської обл.
Хлібозавод у м. Луганськ
Хлібозавод у м. Макіївка Донецької обл.
Хлібозавод у м. Миргород Полтавської обл.
Хлібозавод у м. Первомайськ Миколаївської обл.
Хлібозавод у м. Перевальськ Луганської обл.
Хлібозавод у м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.
Хлібозавод у м. Ромни Сумської обл.
Хлібозавод у м. Свердловськ Луганської обл.
Хлібозавод у м. Сніжне Донецької обл.
Хлібозавод у м. Суми
Хлібозаводи № 3, 7, 8, 13 у м. Харків
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Хлібозавод у м. Хуст Львівської обл.
Хлібозавод у м. Шостка Сумської обл.
Хлібозавод у м. Ясинувата Донецької обл.
Хлібокомбінат у м. Конотоп Сумської обл.
Хлібопекарня у м. Новий Розділ Львівської обл.
Цукрові заводи
Цукровий завод у м. Гнівань Вінницької обл.
Цукровий завод у м. Куп’янськ Харківської обл.
Червонозоряний рафінадний завод у м. Суми
Миловарні заводи
Миловарний завод у м. Запоріжжя
Миловарний завод у м. Київ
Інші підприємства
Завод будматеріалів у м. Мерефа Харківської обл.
Завод продтоварів у м. Запоріжжя
Тютюнова фабрика у м. Дніпропетровськ

Ф. Р-14. Комплекс 2-71. «Устаткування для видобування,
підіймання та збагачення вугілля»
Буровий верстат з автоматизованою подачею і скороченням поставу штанг С150
Вуглесос 8УВД 1
Гідравлічна бурильна установка з автоматизованим перехопленням штанг ГАП
Дорога канатна механізована РКД2М
Дослідна збагачувальна установка ОУ-1
Комплекс безлюдний крутопадний КБК1
Комплекс для виймання вугілля смугами по падінню з гнучким перекриттям КВГП
і модернізацією КВГП-1
Крепі анкерні КА1, КА2, КА3, КА5, КА5М, КА5МА, КА6, КА6М
Ланцюгова вугільна пила ДонУГИ-УПД
Ланцюгова вугільна пила ДонУГИ-УПД3А
Ланцюгова вугільна пила ДонУГИ-УПД4А
Легка лебідка ДонУГИ ЛЛД
Легка лебідка ДонУГИ ЛЛДГМ
Монорейкова канатна дорога 8 МКД-4М
Установка для доставки лісу до машинних лав на пластах крутого падіння УЛД1
Установка для доставки лісу до машинних лав на пластах крутого падіння УЛД2
Штовхач коливний пересувний ТКП2
Штовхач коливний пересувний ТКП2МА
Штовхач коливний пересувний ТКП2МБ

Ф. Р-32. Комплекс 1-23. Колекція «Будівництво і реконструкція
мостів і шляхів»
Автодорога Артемівськ – Сталіне – Макіївка
Автодорога Київ – Харків
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Автодорога Харків – Дебальцеве
Автодорога Харків – Ростов
Висоководний міст через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ
Висоководний міст через р. Дніпро у м. Київ
Дарницький шляхопровід у м. Київ
Магістральні підходи до нового міського мосту через р. Дніпро у м. Київ
Міст через р. Дніпро у м. Київ (колишній Ланцюговий міст)
Міст через р. Дністер у м. Миколаїв Львівської обл.
Міст через р. Дністер у м. Могилів-Подільський Вінницької обл.
Міст через р. Західна Двіна у с. Сертея Смоленської обл. (РРСФР)
Міст через р. Південний Буг у с. Щурівка Вінницької обл.
Міст через р. Південний Буг у с. Соломія Кіровоградської обл.
Міст через р. Прут у м. Яремче Івано-Франківської обл.
Міст через р. Сіверський Донець у м. Ізюм Харківської обл.
Міст через р. Случ у м. Новоград-Волинський Житомирської обл.
Мостовий перехід через р. Дністер у м. Ямпіль Вінницької обл.
Наводницький міст через р. Дніпро у м. Київ
Русанівський міст через р. Дніпро у м. Київ

Ф. Р-32. Комплекс 1-24. «Колекція об’єктів житлового будівництва»
Будинок «Слово» в м. Харків
Житловий будинок житлобудкооперативу «Серп і молот» по пров. Безуглому
у м. Харків
Житловий будинок Міськради у м. Сталіне (Донецьк)
Житловий будинок МТС у м. Костянтинівка Донецької обл.
Житловий будинок на 56 квартир (типовий проект)
Житловий будинок Південної залізниці в м. Харків
Житловий будинок Раднаркому УРСР, житлобудівного кооперативу «Коммунар»
у м. Харків
Житловий будинок «Радянський книгар» у м. Харків
Житловий будинок у м. Артемівськ Донецької обл.
Житловий будинок «Цегельник» у м. Луганськ

Ф. Р-32. Комплекс 1-25. «Колекція «Будівництво об’єктів народної освіти»
Гірський технікум у м. Кривий Ріг Донецької обл.
Сільськогосподарський інститут у м. Харків
Технікум молочної промисловості в м. Харків
Школа-семирічка у с. Архангельське Донецької обл.
Школа-семирічка у смт Мирна Долина Луганської обл.
Школа-семирічка у с-щі Штерівської ДРЕС Луганської обл.
Школа у м. Красний Луч Луганської обл.
Школа-чотирирічка у м. Дружківка Донецької обл.

Ф. Р-32. Комплекс 1-26. «Колекція «Будівництво об’єктів культури»
Клуб-театр Союзу «Пищевкус» у м. Харків
Книгосховище бібліотеки ім. В. Г. Короленка в м. Харків
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Ф. Р-32. Комплекс 1-27. «Колекція «Будівництво об’єктів науки»
Донецький силікатний інститут у м. Артемівськ Донецької обл.
Інститут зернового господарства в м. Харків
Науково-дослідний інститут добрива в м. Зміїв Харківської обл.
Районний партійний комітет (типовий проект)
Український науково-дослідний інститут металів у м. Харків
Філія Інституту ортопедії і травматології в м. Слов’янськ Донецької обл.

Ф. Р-32. Комплекс 1-28. «Колекція «Будівництво об’єктів охорони
здоров’я»
Дезинфекційна станція в м. Сталіне (Донецьк)
Дитячий нічний санаторій у м. Костянтинівка Донецької обл.
Дитячий нічний санаторій у м. Кадіївка (Стаханов) Луганської обл.
Дитячий нічний санаторій у м. Сталіне (Донецьк )
Інститут травматології та ортопедії у м. Харків
Інфекційне відділення на 30 місць (типовий проект)
Лабораторія і прозекторське відділення лікарні в м. Горлівка Донецької обл.
Лабораторія і прозекторське відділення лікарні в м. Єнакієве Донецької обл.
Лікарня для нових міст Донбасу. Адміністративний корпус (типовий проект)
Лікарня у м. Горлівка Донецької обл.
Лікарня у м. Сталіне (Донецьк)
Лікарня у м. Макіївка Донецької обл.
Лікарня у с. Голубівка Донецької обл.
Лікарня у смт Первомайський Донецької обл.
Лікарня у с. Рутченкове (Кіровський р-н м. Донецьк)
Лікарня у с. Чистякове (м. Торез) Донецької обл.
Лікарня у с. Щоглове (район м. Макіївка Донецької обл.)
Органотерапевтичний інститут у м. Харків
Поліклініка у м. Єнакієве Донецької обл.
Поліклініка у м. Луганськ
Поліклініка у м. Макіївка Донецької обл.
Рентгенівський і радіологічний інститут у м. Харків
Санаторій в м. Слов’янськ Донецької обл.
Харківська обласна лікарня

Ф. Р-71. Комплекс 2-147. «Засоби механізації та автоматизації
підземного гідравлічного видобутку вугілля»

Апаратура автоматизацій напірної насосної станції гідрошахти «Самсонівська № 1»
у м. Краснодон, Луганської обл.
Вентиль гідрокерований ВГ-2
Гідромонітор привідний пересувний з дистанційним керуванням ГДП 2
Пристрій контролю розряду тягових акумуляторів ИРБ
Пневматичний датчик рівня

Ф. Р-91. Комплекс 2-127. «Устаткування для процесів виготовлення
електродвигунів»
Автомат для орієнтування листів, шихтування, пакетування і пресування осердь,
якорів електродвигунів ЭДТ-200
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Блок автоматичного розбракування електродвигунів серії А4 за виміром омічного
опору фаз обмоток статорів АКО-29
Верстат обмотки осердь статорів типу ОС-16
Верстат обмотки статорів електродвигунів типу ОС-20 УЗ
Комплексно-механізована установка контролю якості обмотки статорів електродвигунів серії 4А з висотою осі обертання 71-100 мм АКО-25
Напівавтомат для складання пакетів статора електродвигунів 3–4 габаритів. Модель
МСПС-34
Установка АИМ-20 для контролю вібрації електродвигунів
Установка контролю вібрації АИМ-22

Ф. Р-93. Комплекс 2-168. «Колекція гідроустаткування»

Гідроагрегат дистанційнокерованого маніпулятора вантажопідйомністю 500–
1000 кг за типом «Андромат»
Гідромотори високомоментні радіально-поршневі типу МР-Q
Гідромотори низькомоментні типу МНА
Гідропідсилювачі з електрокеруванням типу УГЭ-8
Гідростанції моделі СВ-М для затисків та допоміжних операцій
Гідроциліндри
Двигун пневматичний типу ПДЗ
Дроселі
Дросельні розподільники з електрокеруванням типу УЭ-8
Електрогідравлічна система керування підйомом печі для виплавляння алюмінію
Клапани
Комплекс мініатюрної гідроапаратури
Комплекс модульної гідроапаратури з ДУ 100 мм
Мастильні насосні агрегати типу СНА
Механізми керування насосами НАД, НАМ, НАС
Мотор-насоси типу МНА
Насос аксіально-поршневий типу УНА для тиску 32 МПа
Насоси аксіально-плунжерні типу НА-0,04/50
Насоси аксіально-поршневі регульовані типу НАД, НАМ, НАР, НАС
Насоси типу ИР-Ф
Насоси шестеренні на робочий тиск 160 мкг / см2 типу НШ
Насоси шестеренні мастильні типу СНШ
Насос-мотор аксіально-поршневий типу УНМА на тиску 32 МПа
Насос типу НР-2
Панель подавання масляного туману типу ПМТ
Пневмоциліндри типу СПЦ
Повітрярозподілювачі
Пристрій для осушення стиснутого повітря типу П-УОБ-1М
Регулятори тиску типу РДВ
Реле часу гідравлічне РВ-100
Реле часу типу РВ-13
Розподільники секційні типу РС 122 і РС 162
Сигналізатори тиску типу СВ
Установка для підтримки температури
Фільтри-вологовіддільники типу ФВ
Фільтри приймальні г-подібні з сигналізацією про забруднення

227

Центральний державний науково-технічний архів України
Відцентрові насоси типу БХ-14-4
Циліндри пневматичні
Фільтри напірні для тиску 32 МПа

Ф. Р-97. Комплекс 2-134. «Колекція коксового устаткування»
Вагони вугленавантажувальні Жданівського КХЗ у Донецькій обл.
Машини дверезнімні важільні з роздільною коксонапрямною
Коксовиштовхувач (батарея № 3-4) Магнітогорського МК у Челябінській обл. (РРСФР)
Коксовиштовхувачі Ясиновського коксохімзаводу у Донецькій обл.
Коксогасильний вагон для печей великої ємності
Люкознімач із чищенням і прибиранням
Модель механізму чищення дверей
Підлогова шихтонавантажувальна машина
Машина рудозавантажувальна конструкції інженерів Федорова і Попова
Установка механізму чищення рам

Ф. Р-104. Комплекс 2-236. «Проекти технологічних процесів
устаткування засобів механізації та автоматизації для
виробництва автомобілів»
Автомат для виробництва колачів-випарників
Дослідно-промислова лінія з виробництва автомобільних деталей із пресувального матеріалу АП-65-101
Кран консольний пневматичний із ламаною стрілою
Механізована лінія збірки втулково-роликових ланцюгів
Установка для автоматичного наплавлення електродів електроконтактних зварювальних машин
Установка для мірної нарізки дроту

Ф. Р-108. Комплекс 2-145. «Колекція вантажного та пасажирського
водного транспорту»
Буксирний пароплав 400 к. с.
Клапанна парова машина
Наливна баржа вантажністю 1500 т для водіння штовханням
Наливний нафтотранспорт НТ-1, НТ-2
Нафтоналивна баржа Q = 400 т
Несамохідна річкова нафтоперекачувальна станція 1000 м3 / год.
Палубна баржа вантажністю 250 т
Парові машини підвищеного тиску
Пароплавна машина
Плавуча електростанція потужністю 8000 КВт
Рефрижераторний теплохід вантажністю 1000 т
Річкова несамохідна баржа вантажністю 800 т
Річковий вантажно-пасажирський колісний двоповерховий пароплав 450 к. с.
Річковий колісний буксир БР-200
Самохідна ґрунтовідвідна шаланда місткістю 400 м3
Судно № 236
Суховантажна баржа вантажністю 300 т
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Ф. Р-116. Комплекс 1-146. «Гірничозбагачувальні комбінати»
Дробильно-збагачувальна фабрика для переробки 30 млн. т руди на рік. Збагачувальна фабрика Криворізького Північного гірничозбагачувального комбінату в Дніпропетровській обл.
Збагачувальна фабрика Криворізького Центрального гірничозбагачувального комбінату в Дніпропетровській обл.
Збагачувальна фабрика № 2 Криворізького Південного гірничозбагачувального
комбінату в Дніпропетровській обл.
Новокриворізький Південний гірничозбагачувальний комбінат у Дніпропетровській обл.
Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат у Дніпропетровській обл.

Ф. Р-142. Комплекс 2-204. «Промислове обладнання для
рибопромислових баз»
Комплекс промислових лебідок ЛГТРН і ЛГ1 рибопромислової бази «Схід»
Конвеєри гвинтові КВН-1,6/250; КВ-1,6/250; КВ-10,1/250; КВ-10,5/250
Конвеєри ківшові нахилені ККН-3-35/500; ККН-4/700; ККН-5-25/500
Конвеєр стрічковий підйомний КЛ-8,9/500
Кран електричний мостовий КЭМ-2-1
Лебідка гідравлічна тралово-кошільна ЛГТР5-1
Лебідка електрогідравлічна автоматична ЛЭГСА-4
Лебідка кабельно-витяжна з електроприводом ЛЭТР-9М
Лебідки гідравлічні типів ЛГВ-1, ЛГ-8
Лебідки електричні тралові ЛЭТР-3, ЛЭТР-8
Підйомники (ліфти) вантажні ЛГ-100/3,5; ЛГ-2000
Платформи поворотні ПП-25, ПП-80
Сепаратори лляло-баластних вод СТВ-10-1, СТВ-10-1Т, СТВ-10Ф, СТВ-10Ф/ТМ
Сепаратори трюмно-баластних вод СК; СК-2, СК-10; СТВ 6,3 К
Цистерна з прискорювачем відстою
Штабелер ручний ШР-320

Ф. Р-152. Комплекс 1-231. «Текстильні фабрики»

Бавовнопрядильна фабрика в м. Київ
Бавовняний комбінат у м. Тирасполь (Молдавська РСР)
Камвольно-прядильна фабрика в м. Слонім Гродненської обл. (Білоруська РСР)
Комбінат шовкових тканин у м. Вітебськ (Білоруська РСР)
Комбінат шовкових тканин у м. Луцьк Волинської обл.
Комбінат шовкових тканин у м. Оренбург (РРСФР)
Меланжева прядильно-ткацька і обробна фабрика в м. Луцьк Волинської обл.
Ниткова фабрика в м. Нікополь Дніпропетровської обл.
Трикотажна фабрика в м. Львів
Швацька фабрика в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.
Швацька фабрика в м. Олександрія Кіровоградської обл.

Ф. Р-227. Комплекс 1-460. «Колекція проектів дворової та
будинкової каналізації старого Харкова»
Улаштування каналізації для будинку Ради З’їзду промисловості по вул. К. Лібкнехта, 29
Улаштування каналізації для будинку «Ґрінберґ і Ґлікен» по вул. Сумській, 29
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Улаштування каналізації для будинку «Ділового клубу» по вул. К. Лібкнехта, 29
Улаштування каналізації для Вознесенської жіночої гімназії та пасторського будинку св. Лютеранської Церкви на пров. Провіантському та вул. Гоголя
Улаштування каналізації для клубу Профінтерну на пров. Театральному, 8
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Журавльовській, 15
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чернишевській, 39, яка належала
А. М. Ланґе
Улаштування каналізації на ділянках по вул. Чернишевській, 38 і Ветеринарній, 15,
які належали А. С. Рум’янцевій
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чернишевській, 47, яка належала докторові І. І. Маклецову
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чорноглазівській, 17, яка належала докторові М. П. Ряснянському
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чернишевській, 44, яка належала
Є. Н. Тихоновій
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Бєлгородській, 9, яка належала І. І. Мокринському
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Гоголівській, 10, що належала інженерові Н. Я. Зайківському
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чорноглазівській, 15, яка належала
М. С. Єндовицькій
Улаштування каналізації на ділянці по вул. Чорноглазівській, 6, яка належала
Н. Ф. Лезель
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Додаток 5

Перелік фондів ЦДНТА України
№
фонду

Назва фонду

Стор.

Р-1

Український державний проектний інститут по
проектуванню будівель та споруд для масового житловоцивільного будівництва та забудові районів, міст і селищ
«Укрміськбудпроект» Держбуду СРСР, м. Харків

–

161

Р-2

Державний проектний та науково-дослідний інститут
промислового будівництва «Харківський ПромбудНДІпроект»
Держбуду УРСР, м. Харків

–

174

Р-3

Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна
проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту
«Укргідропроект» ім. С. Я. Жука Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР, м. Харків

–

31

Р-4

Ордена Леніна та ордена Жовтневої революції металургійний
завод «Запоріжсталь» ім. Серго Орджонікідзе Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Запоріжжя

–

46

Р-5

Державний інститут по проектуванню підприємств річкового
транспорту «Укрдіпрорічтранс» Головного управління
річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, м. Київ

–

135

Р-6

Державний інститут по проектуванню «Київпроект»
Київського міськвиконкому, м. Київ

–

154

Р-7

Державний інститут по проектуванню шахт та збагачувальних –
фабрик «Дондіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Донецьк

169

Р-8

Державний науково-дослідний і проектний інститут вугільної
промисловості «УкрНДІпроект» Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Київ

–

18

Р-9

Державний Всесоюзний інститут по проектуванню
підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

–

41

Р-10

Харківська філія Українського державного інституту
по проектуванню підприємств харчової промисловості
«Укрдіпрохарчопром» Міністерства харчової промисловості
СРСР, м. Харків

–

185

Р-11

Державний Всесоюзний інститут по проектуванню та науково- –
дослідних роботах «Південдіпроцемент» Міністерства
промисловості будматеріалів СРСР, м. Харків

187

Р-12

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут «ПівденНДІдіпрогаз» Міністерства газової
промисловості СРСР, м. Донецьк

–

25

Р-13

Український науково-дослідний інститут металів Міністерства
чорної металургії СРСР, м. Харків

–

49
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Р-14

Донецький науково-дослідний вугільний інститут «ДонВУГІ»
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк

–

20

Р-15

Український науково-дослідний інститут вогнетривів
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

–

48

Р-16

Український науково-дослідний інститут харчової
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР,
м. Харків

–

151

Р-17

Український науково-дослідний вуглехімічний інститут
«УХІН» Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

–

47

Р-18

Науково-виробниче об’єднання «Монокристалреактив»
Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків

–

128

Р-19

Чорноморське Центральне проектно-конструкторське бюро
Міністерства морського флоту СРСР, м. Одеса

–

108

Р-20

Центральне дослідно-конструкторське бюро Державного
–
Союзного Харківського турбінного заводу ім. С. М. Кірова
Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, м. Харків

70

Р-21

Український науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут по машинах для виробництва
технічних культур «УкрНДІсгом» Міністерства тракторного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків

–

113

Р-22

Макіївський ордена Леніна металургійний
завод ім. С. М. Кірова Міністерства чорної металургії УРСР,
м. Макіївка Донецької області

–

44

Р-23

Горлівський ордена Трудового Червоного Прапора
машинобудівний завод ім. С. М. Кірова Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Горлівка, Донецької області

–

57

Р-24

Львівський телевізійний завод виробничо-технічного
об’єднання «Електрон» Міністерства радіопромисловості
СРСР, м. Львів

–

121

Р-25

Ворошиловградський ордена Леніна та ордена Жовтневої
революції тепловозобудівний завод ім. Жовтневої революції
Міністерства важкого та транспортного машинобудування
СРСР, м. Ворошиловград

–

99

Р-26

Харківський двічі ордена Леніна та ордена Трудового
Червоного Прапора тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе
Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Харків

–

114

Р-27

Алтайський ордена Леніна тракторний завод ім. М. І. Калініна
Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Рубцовськ Алтайського краю
(РРФСР)

–

109

Р-28

Державний науково-дослідний та проектний інститут
металургійної промисловості «Діпросталь» Міністерства
чорної металургії СРСР, м. Харків

–

42
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Р-29

Науково-дослідний проектно-конструкторський та
технологічний інститут важкого електромашинобудування
Харківського заводу «Електроважмаш» ім. В. І. Леніна
«НДІТЕМ» Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР, м. Харків

–

63

Р-30

Головне Союзне конструкторське бюро по автобусах
Львівського автобусного заводу Міністерства автомобільної
промисловості СРСР, м. Львів

–

100

Р-31

Харківське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна –
проектного інституту «Теплоелектропроект» Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків

36

Р-32

Український державний трест цивільного будівництва
«Укрцивільбуд» ВРНГ УРСР, м. Харків

–

162

Р-33

Український державний інститут по проектуванню заводів
важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Міністерства
важкого та транспортного машинобудування СРСР, м. Харків

–

183

Р-34

Українська філія Державного проектного інституту
«Союзпроммеханізація» Міністерства важкого та
транспортного машинобудування СРСР, м. Харків

–

181

Р-35

Український державний інститут по проектуванню
металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Дніпропетровськ

–

184

Р-36

Державний інститут по проектуванню та конструюванню
машин для гірничорудної промисловості «Діпрорудмаш»
Міністерства важкого та транспортного машинобудування
СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

–

58

Р-37

Державний інститут по проектуванню, дослідженню
та випробуванню сталевих конструкцій та мостів
«УкрНДІпроектстальконструкція» Міністерства монтажних
і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Київ

–

135

Р-38

–
Головне спеціальне конструкторське бюро по машинах для
збирання зернових культур та самохідних шасі Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Таганрог Ростовської області (РРФСР)

110

Р-39

Російське товариство машинобудівних заводів Г. Гартмана,
Луганський завод, м. Луганськ

–

105

Р-40

–
Головне спеціалізоване конструкторське бюро по двигунах
середньої потужності Харківського моторобудівного
виробничого об’єднання «Серп і молот» Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Харків

109

Р-41

Краматорський ордена Трудового Червоного Прапора завод
важкого верстатобудування ім. В. Я. Чубаря Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР,
м. Краматорськ Донецької області

–

92

Р-42

Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
м. Харків

–

106
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Р-43

Державний інститут по проектуванню тракторних заводів
та заводів сільськогосподарського машинобудування
«Діпротракторсільгоспмаш» Міністерства тракторного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків

–

167

Р-44

Спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів
Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості, м. Одеса

–

96

Р-45

Донецький державний проектно-конструкторський
і експериментальний інститут комплексної механізації шахт
«Дондіпровуглемаш» Міністерства вугільної промисловості,
м. Донецьк

–

59

Р-46

Одеська філія державного проектно-вишукувального
та науково-дослідного інституту морського транспорту
«СоюзморНДІпроект» «ЧорноморНДІпроект» Міністерства
морського флоту СРСР, м. Одеса

–

141

Р-47

Бекетов Олексій Миколайович

–

199

Р-48

Центральний державний архів науково-технічної документації
УРСР, м. Харків

–

8

Р-49

Державний інститут по проектуванню підприємств
електропромисловості «Укрдіпроенергопром» Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків

–

74

Р-50

Новокраматорський ордена Леніна, ордена Жовтневої
революції та ордена Трудового Червоного Прапора
машинобудівний завод ім. Леніна Міністерства важкого та
транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ
Донецької області

–

64

Р-51

Дніпропетровський державний інститут по проектуванню шахт –
«Дніпродіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Дніпропетровськ

175

Р-52

Українське відділення Всесоюзного державного проектновишукувального та науково-дослідного інституту
«Енергомережпроект» Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР, м. Харків

–

31

Р-53

Херсонський комбайновий завод ім. Г. І. Петровського
Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Херсон

–

116

Р-54

Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро по
електробурінню «СКТБЕ» Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Харків

–

75

Р-55

Харківська філія Проектно-технологічного інституту
«Енергомонтажпроект» Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР, м. Харків

–

34

Р-56

Державний інститут по проектуванню шахт та збагачувальних
фабрик «Південдіпрошахт» Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Харків

–

169

Р-57

Державний науково-дослідний і проектний інститут основної
хімії «НІОХім» Міністерства хімічної промисловості СРСР ,
м. Харків

–

125

234

Додатки
Р-58

Український науково-дослідний інститут природних газів
«УкрНДІгаз» Міністерства газової промисловості СРСР,
м. Харків

–

27

Р-59

Київська філія Державного проектного інституту
«Союздорпроект» Міністерства транспортного будівництва
СРСР, м. Київ

–

140

Р-60

Науково-дослідний і конструкторський інститут з розробки
машин та устаткування для переробки пластичних мас, гуми,
штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» Міністерства хімічної
промисловості, м. Київ

–

61

Р-61

Донецька філія Науково-виробничого об’єднання
–
«Автоматгірмаш» Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Донецьк

19

Р-62

Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану
Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Запоріжжя

–

51

Р-63

Підприємство п/с В-8406, м. Київ

–

130

Р-64

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
–
комбайновий завод ім. К. Є. Ворошилова Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Дніпропетровськ

111

Р-65

Всесоюзний науково-дослідний і конструкторський інститут
хімічного машинобудування «НДІхіммаш» Міністерства
хімічного машинобудування СРСР, м. Сєверодонецьк
Луганської області

–

54

Р-66

Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Запоріжжя

–

50

Р-67

Український науково-дослідний інститут верстатів
та інструментів Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Одеса

–

97

Р-68

Всесоюзний науково-дослідний інститут організації
і механізації шахтного будівництва «ВНДІОМШБ»
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Харків

–

16

Р-69

Державний науково-дослідний і проектний інститут нафтової
промисловості «УкрдіпроНДІнафта» Міністерства нафтової
промисловості СРСР, м. Київ

–

25

Р-70

–
Донецька філія Всесоюзного інституту по проектуванню
підприємств хімреактивів, препаратів і високочистих речовин
«Діпрохімреактив» Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Донецьк

176

Р-71

Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут підземного гідравлічного видобутку вугілля
«УкрНДІгідровугілля» Міністерства вугільної промисловості
СРСР, м. Ворошиловград (Луганськ)

–

22

Р-72

Державний проектний інститут по плануванню та забудові міст –
«Харківпроект» Держбуду УРСР, м. Харків

156

235

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-73

Спеціальне конструкторське бюро Сумського ордена
Трудового Червоного Прапора заводу електронних
мікроскопів ім. 50-річчя ВЛКСМ Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління
СРСР, м. Суми

–

123

Р-74

Виробниче об’єднання «Харківський ордена Леніна
електромеханічний завод ім. Жовтневої революції «ХЕМЗ»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків

–

72

Р-75

Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» Міністерства
чорної металургії УРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області

–

166

Р-76

Всесоюзний науково-дослідний інститут гірничої
механіки ім. М. М. Федорова Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Донецьк

–

55

Р-77

Науково-дослідний інститут керувальних обчислювальних
машин (НДІ КОМ) Міністерства приладобудування, засобів
автоматизації і систем управління СРСР, м. Сєверодонецьк
Луганської області

–

122

Р-78

Український науково-дослідний і конструкторський інститут
хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш» Міністерства
хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Харків

–

69

Р-79

Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту
жирів «ВНДІЖ» Міністерства харчової промисловості СРСР,
м. Харків

–

152

Р-80

Український державний проектний інститут комплексної
автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості
«Важпромавтоматика» Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, м. Харків

–

85

Р-81

Полтавський проектно-конструкторський інститут по
технології машинобудування Міністерства машинобудування
для легкої і харчової промисловості та побутових приладів
СРСР, м. Полтава

–

66

Р-82

Донецький машинобудівний завод ім. Ленінського
комсомолу України Міністерства важкого і транспортного
машинобудування СРСР, м Донецьк

–

59

Р-83

Київське відділення Центрального науково-дослідного
інституту зв’язку Міністерства зв’язку СРСР, м. Київ

–

142

Р-84

Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут по
транспорту природного газу «ВНІПІтрансгаз» Міністерства
газової промисловості СРСР, м. Київ

–

23

Р-85

Державний проектний інститут по водопостачанню, каналізації –
та гідротехнічних спорудах «Харківський Водоканалпроект»
Держбуду СРСР, м. Харків

192

Р-86

Дніпропетровський державний проектно-розвідувальний
інститут «Дніпродіпротранс» Міністерства транспортного
будівництва СРСР, м. Дніпропетровськ

139

236

–

Додатки
Р-87

Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут
з очищення технологічних газів і стічних вод, використання
вторинних енергоресурсів підприємств чорної металургії
«ВНДПІчорметенергоочищення» Міністерства чорної
металургії СРСР, м. Харків

–

39

Р-88

Київський інститут автоматики ім. XXV з’їзду КПРС
Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та
систем управління СРСР, м. Київ

–

80

Р-89

Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут сірчаної –
промисловості Міністерства мінеральних добрив СРСР,
м. Львів

165

Р-90

Донецьке відділення Державного проектно-конструкторського –
і науково-дослідного інституту з автоматизації вугільної
промисловості «Діпровуглеавтоматизація» Всесоюзного
виробничого об’єднання «Союзвуглеавтоматика» Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк

78

Р-91

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут технології електромашинобудування
«ВНДІТелектромаш» Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Харків

–

72

Р-92

Ворошиловградська філія Державного проектноконструкторського і науково-дослідного
інституту з автоматизації вугільної промисловості
«Діпровуглеавтоматизація» Міністерства вугільної
промисловості СРСР, м. Ворошиловград

–

13

Р-93

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут промислових гідроприводів і гідроавтоматики
«ВНДІгідропривід» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків

–

91

Р-94

Український науково-дослідний інститут текстильної
промисловості «УкрНДІТП» Міністерства легкої
промисловості СРСР, м. Київ

–

145

Р-95

–
Всесоюзний науково-дослідний інститут машин для
виробництва синтетичних волокон «ВНДІМСВ» Всесоюзного
виробничого об’єднання «Союзхімтекстильмаш» Міністерства
машинобудування для легкої, харчової промисловості та
побутових приладів СРСР, м. Чернігів

118

Р-96

Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття
«НДІСЛ» Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса

–

62

Р-97

Державне конструкторське бюро коксохімічного
машинобудування Діпрококсу Міністерства чорної металургії
СРСР, м. Слов’янськ Донецької області

–

57

Р-98

Український науково-дослідний і проектний інститут
цивільного сільського будівництва «УкрНДПІцивільсільбуд»
Держбуду УРСР, м. Київ

–

163

237

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-99

Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів
–
«НДІБМВ» Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР, м. Київ

189

Р-100

Київський науково-дослідний і проектний інститут
містобудування «КиївНДПІмістобудування» Держбуду УРСР,
м. Київ

–

158

Р-101

Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової
промисловості«ВНДІЦП» Міністерства харчової
промисловості СРСР, м. Київ

–

149

Р-102

Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці
в гірничорудній промисловості «ВНДІБПГ» Міністерства
чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області

–

16

Р-103

Український Державний головний проектний та науководослідний інститут «УкрНДІдіпросільгосп» Міністерства
сільського господарства УРСР, м. Київ

–

182

Р-104

Запорізький проектно-конструкторський і технологічний
інститут «ЗПКТІ» Міністерства автомобільної промисловості
СРСР, м. Запоріжжя

–

103

Р-105

Зональний науково-дослідний і проектний інститут типового
і експериментального проектування житла та громадських
будівель «КиївЗНДІЕП» Держбуду УРСР, м. Київ

–

157

Р-106

Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора науково–
дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості «ВНДТІ» Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Дніпропетровськ

40

Р-107

Всесоюзний науково-дослідний інститут організації
виробництва та праці чорної металургії «ВНДІОчормет»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків

–

38

Р-108

Центральне конструкторське бюро заводу «Ленінська кузня»
Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР, м. Київ

–

107

Р-109

Державний науково-дослідний і проектний інститут метанолу,
компонентів моторних палив, продуктів органічного синтезу
«ДержНДІметанол» Міністерства хімічної промисловості
СРСР, м. Сєверодонецьк Луганської області

–

125

Р-110

Державний проектний інститут
«Дніпропроектстальконструкція» Держбуду УРСР,
м. Дніпропетровськ

–

171

Р-111

Державний інститут по проектуванню нафтопроводів,
нафтопродуктопроводів і нафтобаз Міністерства нафтової
промисловості СРСР, м. Київ

–

24

Р-112

Науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання
будівель та споруд Міністерства будівельних матеріалів УРСР,
м. Київ

–

83

238

Додатки
Р-113

Український науково-дослідний інститут целюлозної та
паперової промисловості СРСР Міністерства лісової,
целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР,
м. Київ

–

132

Р-114

Державний проектний інститут по водопостачанню, каналізації –
та гідротехнічних спорудах «Укрводоканалпроект» Держбуду
СРСР, м. Київ

191

Р-115

Державний Макіївський ордена Жовтневої революції науководослідний інститут по безпеці робіт у гірничій промисловості
«МакНДІ» Міністерства вугільної промисловості СРСР,
м. Макіївка Донецької області

–

18

Р-116

Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню
та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

–

46

Р-117

Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного
інституту електротермічного обладнання «ВНДІЕТО»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків

–

76

Р-118

Одеський спеціальний проектно-конструкторський інститут
Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Одеса

–

65

Р-119

Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський
інститут трансформаторобудування «ВІТ» Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Запоріжжя

–

73

Р-120

–
Всесоюзний науково-дослідний конструкторськотехнологічний інститут по машинах для комплексної
механізації та автоматизації тваринницьких ферм Міністерства
машинобудування для тваринництва та кормовиробництва
СРСР, м. Київ

119

Р-121

Спеціалізоване проектне і конструкторсько-технологічне бюро –
ливарного та ковальського виробництва СПКТБ «Буддормаш»
Міністерства будівельного, шляхового та комунального
машинобудування СРСР, м. Харків

67

Р-122

Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання ім. М. В. Фрунзе Міністерства хімічного та
нафтового машинобудування СРСР, м. Суми

–

68

Р-123

Спеціальне конструкторське бюро багатошпиндельних
автоматів «СКБМА» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Київ

–

95

Р-124

Державний Союзний інститут по проектуванню підприємств
залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості,
промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату
«Південдіпроруда» Міністерства чорної металургії СРСР,
м. Харків

–

43

Р-125

Український державний республіканський інститут
з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго»
Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Київ

–

33

239

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-126

Науково-дослідний інститут автоматизованих систем
планування і керування у будівництві «НДІАСБ» Держбуду
УРСР, м. Київ

–

160

Р-127

Інститут чорної металургії Міністерства чорної металургії
СРСР, м. Дніпропетровськ

–

44

Р-128

Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів
при Харківському верстатобудівному заводі ім. С. В. Косіора
Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Харків

–

92

Р-129

Спеціальне конструкторське бюро алмазно-розточувальних
і радіально-свердлильних верстатів Одеського
верстатобудівного виробничого об’єднання «СКБАРВ»
Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса

–

94

Р-130

Всесоюзне науково-виробниче об’єднання
з гірничорятувальної справи «Респіратор» Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк

–

15

Р-131

Проектно-конструкторський технологічний інститут «ПКТІ»
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк

–

21

Р-132

Український державний проектний та конструкторський
інститут машинобудівної та верстатобудівної промисловості
«Укрдіпромаш» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків

–

285

Р-133

Науково-виробниче об’єднання «РЕМА» Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління
СРСР, м. Львів

–

121

Р-134

Харківська філія Центрального конструкторського
бюро «Союзенергоремонт», Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР, м. Харків

–

35

Р-135

Науково-дослідний гірничорудний інститут «НДГРІ»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

–

20

Р-136

Науково-виробниче об’єднання з випуску механічного
зварювального обладнання «ВІЗВ» Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР,
м. Київ

–

81

Р-137

Жданівська філія Українського державного інституту
по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Жданів (Маріуполь)
Донецької області

–

177

Р-138

Науково-виробниче об’єднання «Чорметмеханізація»
Міністерства чорної металургії СРСР, м. Дніпропетровськ

–

45

Р-139

Науково-дослідний інститут автоматизації управління
і виробництва «НДІАВ» Міністерства верстатобудівної та
інструментальної промисловості СРСР, м. Харків

–

93

Р-140

Український Державний інститут проектування міст
«Діпромісто» Держбуду УРСР, м. Київ

–

161

240

Додатки
Р-141

Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування
«ВНДІАЕН» Міністерства хімічного та нафтового
машинобудування СРСР, м. Суми

–

56

Р-142

Підприємство п/с А-3780, м. Миколаїв

–

66

Р-143

Київська філія Державного ордена Жовтневої революції
та ордена Трудового Червоного Прапора проектновишукувального інституту «Метродіпротранс» Міністерства
транспортного будівництва СРСР, м. Київ

–

139

Р-144

Спеціальне конструкторське бюро Виробничого об’єднання
«Укрелектромаш» Міністерства електротехнічної
промисловості СРСР, м. Харків

–

75

Р-145

Донецька філія Українського проектно-технологічного
і конструкторського інституту організації виробництва
та економіки монтажних і спеціальних будівельних робіт
«УкрПТКІмонтажспецбуд» Міністерства монтажних
і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Донецьк

–

188

Р-146

Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної
промисловості «ВНДІсіль» Державного агропромислового
комітету СРСР, м. Артемівськ Донецької області

–

148

Р-147

Державний дорожній науково-дослідний інститут
«ДерждорНДІ» Міністерства будівництва і експлуатації
автомобільних доріг УРСР, м. Київ

–

134

Р-148

Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут
машинобудування «НДІПТмаш» Міністерства важкого
і транспортного машинобудування СРСР, м. Краматорськ
Донецької області

–

61

Р-149

Київське відділення Державного інституту по проектуванню
гідротехнічних, рибоводно-меліоративних і ставкових споруд
«Гідрорибпроект» Міністерства рибного господарства СРСР,
м. Київ

–

193

Р-150

–
Всесоюзний інститут з проектування підприємств
хімічних реактивів, препаратів і високочистих речовин
«Діпрохімреактив» Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Харків

165

Р-151

–
Дніпродзержинська філія Державного ордена Трудового
Червоного Прапора науково-дослідного і проектного інституту
азотної промисловості та продуктів органічного синтезу
Міністерства по виробництву мінеральних добрив СРСР,
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

126

Р-152

Державний проектний інститут з проектування підприємств
текстильної промисловості ДПІ-5 Міністерства легкої
промисловості СРСР, м. Київ

–

172

Р-153

Харківський завод тракторних самохідних шасі «ХЗТСШ»
Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Харків

–

115

241

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-154

Всесоюзний науково-дослідний інститут реактивів
та хімічно чистих матеріалів для електронної техніки
«ВНДІреактивелектрон» Міністерства хімічної промисловості
СРСР, м. Донецьк

–

124

Р-155

Український науково-дослідний інститут м’ясної та молочної
промисловості «УкрНДІм’ясомолпром» Міністерства м’ясної
та молочної промисловості СРСР, м. Київ

–

150

Р-156

Державний проектний інститут «Харківський
Промтранспроект» Держбуду СРСР, м. Харків

–

136

Р-157

Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович

–

206

Р-158

Державний проектний інститут з промислового санітарнотехнічного проектування «Харківський Сантехпроект»
Держбуду СРСР, м. Харків.

–

173

Р-159

Київське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна
проектного інституту «Атоменергопроект» Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР, м. Київ

–

29

Р-160

Науково-дослідний інститут з переробки штучних та
синтетичних волокон «УкрНДІПВ» Міністерства легкої
промисловості СРСР, м. Київ

–

144

Р-161

Спеціальне конструкторське бюро агрегатних верстатів
і автоматичних ліній «СКБАВ» Міністерства верстатобудівної
та інструментальної промисловості СРСР, м. Харків

–

94

Р-162

Український Державний проектний інститут
«Металургавтоматика» Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, м. Дніпропетровськ

–

86

Р-163

Державний ордена Трудового Червоного Прапора проектний
інститут «Придніпровський Промбудпроект» Держбуду СРСР,
м. Дніпропетровськ

–

170

Р-164

Державний інститут по проектуванню заводів спеціалізованого –
автомобільного транспорту «Діпроспецавтотранс»
Міністерства автомобільної промисловості СРСР, м. Львів

166

Р-166

Криворізька філія Всесоюзного науково-дослідного,
проектного та конструкторського інституту гірничої справи
та металургії кольорових металів Міністерства кольорової
металургії СРСР, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

–

60

Р-167

Державний проектний інститут по проектуванню житловоцивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» Держбуду
УРСР, м. Київ

–

156

Р-168

Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний
інститут «Одеський Будпроект» Держбуду УРСР, м. Одеса

–

180

Р-169

Українська філія Державного союзного інституту по
проектуванню учбових закладів «Діпровуз» Державного
комітету народної освіти СРСР, м. Харків

–

160

Р-171

Науково-виробниче об’єднання малотонажних мастил
«МАСМА» «ВНДІПКнафтохім» Міністерства нафтової та
нафтопереробної промисловості СРСР, м. Київ

–

127

242

Додатки
Р-172

Науково-дослідний інститут великогабаритних шин
«НДІВГШ» Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості СРСР, м. Дніпропетровськ

–

129

Р-173

Ворошиловградська філія Шахтинського науково–
дослідного і проектно-конструкторського вугільного
інституту ім. О. М. Терпигорєва (філія ШахНДВІ) Міністерства
вугільної промисловості УРСР, м. Ворошиловград (Луганськ)

14

Р-174

Спеціальне конструкторське бюро обладнання «СКБО»
Міністерства важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування СРСР, м. Харків

–

67

Р-175

Харківське виробниче авіаційне об’єднання Міністерства
авіаційної промисловості СРСР, м. Харків

–

106

Р-176

Київське відділення Державного інституту по вишукуванню
і проектуванню споруд зв’язку «Діпрозв’язок-3» Міністерства
зв’язку СРСР, м. Київ

–

142

Р-177

Запорізьке науково-виробниче об’єднання по створенню
і виробництву машин для підготовки органічних добрив
«НВОКТІСМ» Міністерства сільськогосподарського
і тракторного машинобудування СРСР, м. Запоріжжя

–

111

Р-178

Кранцфельд Яків Львович

–

202

Р-179

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій «НДІБК» –
Держбуду СРСР , м. Київ

188

Р-180

Український науково-дослідний інститут механічної
обробки деревини «УкрНДІМОД» Міністерства лісової
і деревообробної промисловості УРСР, м. Київ

–

131

Р-181

Проектний інститут по проектуванню борошномельної,
круп’яної, комбікормової, елеваторної промисловості
«Харківський Промзернопроект» Державної комісії Ради
Міністрів СРСР по продовольству та закупках, м. Харків

–

179

Р-182

Запорізька філія Всесоюзного науково-дослідного
і конструкторського інституту «Кольорметавтоматика»
Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Запоріжжя

–

53

Р-183

Тришевський Ігор Стефанович

–

209

Р-184

Спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів
“СКБСВ” Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Одеса

–

96

Р-185

Науково-виробниче об’єднання технології та обладнання
захисної поверхні автомобільної промисловості (НВО
«Автопромпокриття») Міністерства автомобільного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Львів

–

104

Р-186

Науково-виробниче об’єднання «Грунтопосівмаш»
Міністерства автомобільного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, м. Кіровоград

–

112

243

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-187

Львівське відділення Всесоюзного Державного ордена Леніна
і ордена Жовтневої революції науково-дослідного і проектновишукувального інституту по проектуванню атомних
електростанцій і великих паливно-енергетичних комплексів
«Атомтеплоелектропроект» Міністерства енергетики та
електрифікація СРСР, м. Львів

–

30

Р-188

Науково-виробниче об’єднання «Теплоавтомат» Міністерства
засобів автоматизації та систем управління СРСР, м. Харків

–

82

Р-189

Головне спеціальне конструкторське бюро по
–
автонавантажувачах Міністерства автомобільної промисловості
СРСР, м. Львів

100

Р-190

Запорізький ордена Трудового Червоного Прапора
автомобільний завод «Комунар» Міністерства автомобільної
промисловості СРСР, м. Запоріжжя

–

102

Р-191

Кременчуцький автомобільний завод «КрАЗ» Міністерства
автомобільної промисловості України, м. Кременчук
Полтавської області

–

103

Р-192

Український державний проектно-технологічний
і експериментальний інститут «Укроргверстатінпром»
Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Харків

–

86

Р-193

Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного
інституту ливарного машинобудування, ливарної технології
і автоматизації ливарного виробництва «ВНДІливармаш»
Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР, м. Харків

–

88

Р-194

Державний проектний інститут «Діпроцивільпромбуд»
Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ

–

154

Р-195

Державний проектно-вишукувальний інститут
«Київдіпротранс» Міністерства транспортного будівництва
України, м. Київ

–

138

Р-196

Харківський завод поліграфічних машин Міністерства важкого, –
енергетичного і транспортного машинобудування СРСР,
м. Харків

120

Р-197

Державний проектний інститут «Київський Промбудпроект»
Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Київ

–

155

Р-198

Донецький науково-конструкторський центр Всесоюзного
науково-дослідного інституту організації і механізації
шахтного будівництва «ВНДІОМШБ» Міністерства вугільної
промисловості України, м. Донецьк

–

176

Р-199

Дослідне конструкторське бюро геофізичного
приладобудування Міністерства геології УРСР, м. Київ

–

78

Р-200

Київське науково-виробниче об’єднання по автоматизації
і механізації технології виробництва «КАМЕТ» Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України, м. Київ

–

79

244

Додатки
Р-201

Український науково-дослідний і проектний інститут
«УкрНДПІенергопром» Міністерства енергетики та
електрифікації України, м. Київ

–

33

Р-202

Заваров Олексій Іванович

–

201

Р-203

Тихомиров Віктор Петрович

–

209

Р-204

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
«НДІБВ» Міністерства інвестицій і будівництва України,
м. Київ

–

178

Р-205

Науково-дослідний інститут швейної промисловості
«УкрНДІшвейпром» Державної корпорації «Легтекс», м. Київ

–

144

Р-206

Матвієнко Олександра Михайлівна

–

204

Р-207

Орендне підприємство «Український науково-дослідний,
проектно-технологічний інститут електроізоляційних
та полімерних матеріалів «УкрНДІЕІМ» Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України, м. Харків

–

65

Р-208

Орендне підприємство науково-виробничого об’єднання
«Укргідроспецбуд» Української державної корпорації
«Укрмонтажспецбуд», м. Київ

–

178

Р-209

Прокудін Юрій Миколайович

–

207

Р-213

Український науковий центр охорони вод «УкрНЦОВ»
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, м. Харків

–

194

Р-215

Відкрите акціонерне товариство «Інститут Харківагропроект»
Міністерства агропромислового комплексу України, м. Харків

–

153

Р-216

Харківське відділення Науково-дослідного і проектного
інституту автоматизованих систем управління «НДПІАСУ»
Науково-виробничого об’єднання «Система» без відомчої
належності, м. Харків

–

89

Р-217

Проектний відділ Київського інституту «Діпрохіммаш»
Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР,
м. Суми

–

179

Р-218

Спеціальне конструкторське бюро автоматизації коксохімічного –
виробництва «СКБА КХВ» Державного комітету промислової
політики України, м. Харків

84

Р-219

Колективне підприємство «Івано-Франківське спеціальне
конструкторське бюро засобів автоматизації «КП СКБ
ЗА» Міністерства промислової політики України, м. ІваноФранківськ

–

81

Р-220

Відкрите акціонерне товариство «НДІкондиціонер»
Міністерства промислової політики України, м. Харків

–

54

Р-221

Закрите акціонерне товариство «Харківський
велозавод» ім. Г. І. Петровського Міністерства автомобільного
і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків

–

101
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Центральний державний науково-технічний архів України
Р-222

Український державний проектно-конструкторський
і технологічний інститут вторинних ресурсів «УкрДПКТІВР»
Міністерства промислової політики України, м. Харків

–

150

Р-223

Маєвська Валентина Григорівна

–

203

Р-224

Фукс Георгій Борисович

–

210

Р-225

Філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський
інститут автоматизованих систем управління транспортом
газу «НДПІ АСУтрангаз» Дочірньої компанії «Укртрансгаз»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Міністерства палива та енергетики України, м. Харків

–

87

Р-226

Акціонерне товариство закритого типу «Український
Центральний науково-дослідний інститут технології
машинобудування «УкрЦНДІТмаш» без відомчої належності,
м. Харків

–

53

Р-227

Державне комунальне підприємство каналізаційного
господарства «Харківкомуночиствод» Харківського
представництва Фонду державного майна України при
Харківській міській раді, м. Харків

–

191

Р-228

Панченко Тамара Федотівна

–

206

Р-229

Тер-Арутюнянц Георгій Йосипович

–

208

Р-231

Тиховський Володимир Олексійович

–

208

Р-232

Яблонський Дмитро Нілович

–

211

Р-233

Головко Віктор Павлович

–

201

Р-234

Бут Євген Миколайович

–

200

Р-235

Нікітенко Веніамін Йосипович

–

205

Р-236

Бєлан Микола Васильович

–

199

Р-237

М’ялиця Анатолій Костянтинович

–

204
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Додаток 6

Назви організацій-фондоутворювачів
станом на 01. 01. 2009 р. (по областях)

м. Дніпропетровськ та Дніпропетровська область
Відкрите акціонерне товариство «Інститут «Дніпродіпротранс» Корпорації
«Укртрансбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-86
Відкрите акціонерне товариство «Дніпропроектстальконструкція» (без відомчої належності), м. Дніпропетровськ, ф. Р-110
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектний інститут по
збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» Міністерства
промислової політики України, м. Кривий Ріг, ф. Р-116
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом»
Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ф. Р-36
Відкрите
акціонерне
товариство
«Науково-дослідний,
проектноконструкторський, технологічний інститут механізації праці у чорній металургії»
Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-138
Відкрите акціонерне товариство «Проектний і проектно-конструкторський
інститут «Металургавтоматика» Міністерства промислової політики України,
м. Дніпропетровськ, ф. Р-162
Відкрите акціонерне товариство «ПТТ «Оргтехшахтобуд» Міністерства вугільної промисловості України, м. Кривий Ріг, ф. Р-166
Державне відкрите акціонерне товариство «Днепродіпрошахт» Міністерства
вугільної промисловості України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-51
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг, ф. Р-75
Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-167
Державне підприємство «Науково-дослідний гірничорудний
Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг, ф. Р-135

інститут»
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Центральний державний науково-технічний архів України
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості» Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг, ф. Р-102
Державне
підприємство
«Науково-дослідний
та
конструкторськотехнологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади» Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-106
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню
металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства промислової політики України,
м. Дніпропетровськ, ф. Р-35
Державний науково-дослідний інститут великогабаритних шин Міністерства
промислової політики України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-172
Дочірнє
підприємство
«Проектний
інститут
«Придніпровський
Промбудпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія
«Укрбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-163
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук
України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-127
Колективне виробниче підприємство «Дніпропетровський комбайновий завод» Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ, ф. Р-64
Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки
«Респіратор» Міністерства вугільної промисловості України, м. Дніпропетровськ,
ф. Р-130
Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості та продуктів органічного синтезу Міністерства промислової політики
України, м. Дніпродзержинськ, ф. Р-151

м. Донецьк та Донецька область
Відкрите акціонерне товариство «Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова»
Міністерства вугільної промисловості України, м. Донецьк, ф. Р-61
Відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості України, м. Донецьк, ф. Р-7
Відкрите акціонерне товариство «Донецькгірмаш» Міністерства вугільної промисловості України, м. Донецьк, ф. Р-82
Відкрите акціонерне товариство «Донецький інститут по проектуванню організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії» (без відомчої
належності), м. Донецьк, ф. Р-198
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Додатки
Відкрите акціонерне товариство «Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут» Міністерства вугільної промисловості України, м. Донецьк,
ф. Р-131
Відкрите акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Коксохіммаш»
Міністерства промислової політики, м. Слов’янськ., ф. Р-97
Відкрите акціонерне товариство «Краматорський завод важкого верстатобудування» Міністерства промислової політики України, м. Краматорськ, ф. Р-41
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектнотехнологічний інститут машинобудування» Міністерства промислової політики
України, м. Краматорськ, ф. Р-148
Відкрите акціонерне товариство «Інститут «ЮжНІІгіпрогаз» (без відомчої належності), м. Донецьк, ф. Р-12
Державне відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова» Міністерства вугільної промисловості України,
м. Донецьк, ф. Р-76
Державне підприємство «Науково-технологічний центр «Реактивелектрон»
Національної академії наук України, м. Донецьк, ф. Р-70, Р-154
Державний Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці робіт у гірничій промисловості Міністерства вугільної промисловості України, м. Макіївка,
ф. Р-115
Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
Міністерства вугільної промисловості України, м. Донецьк, ф. Р-45
Донецький науково-дослідний вугільний інститут «ДонВУГІ» Міністерства
вугільної промисловості України, м. Донецьк, ф. Р-14
Закрите акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник» (без відомчої
належності), м. Горлівка, ф. Р-23
Закрите акціонерне
м. Макіївка, ф. Р-22

товариство

«Макіївський

металургійний

завод»,

Закрите акціонерне товариство «Ново-Краматорський машинобудівельний завод» Міністерства промислової політики України, м. Краматорськ, ф. Р-50
Регіональне управління по координації монтажних і спеціальних будівельних
робіт «Донбасмонтажспецбуд» Української державної корпорації по виконанню
монтажних і спеціальних будівельних робіт, м. Донецьк, ф. Р-145
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Азовдіпромез» (без відомчої належності), м. Маріуполь, ф. Р-137
Український науково-дослідний інститут соляної промисловості Міністерства
аграрної політики України, м. Артемівськ, ф. Р-146

м. Запоріжжя
Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат
«Запоріжсталь» Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя, ф. Р-4
Відкрите акціонерне товариство «Запорізький проектно-конструкторський та
технологічний інститут автопромзварювання» Міністерства промислової політики
України, м. Запоріжжя, ф. Р-104
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний, проектноконструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування»
Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя, ф. Р-119   
Державне підприємство Запорізький конструкторско-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової політики
України, м. Запоріжжя, ф. Р-177
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів і феросплавів» Міністерства промислової політики України,
м. Запоріжжя, ф. Р-66
Державний науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя, ф. Р-62
Закрите акціонерне товариство з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод» Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя,
ф. Р-190
Підприємство зі 100% інвестицією «Науково-виробничий комплекс
«Укркольорметавтоматика» Відкритого акціонерного товариства «Союзкольорметавтоматика» Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя,
ф.  -182

м. Івано-Франківськ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківське спеціальне
конструкторське бюро засобів автоматизації» (без відомчої належності), м. ІваноФранківськ, ф. Р-219

м. Київ
Акціонерне товариство закритого типу «Київсоюзшляхпроект» (без відомчої
належності), м. Київ, ф. Р- 59
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Додатки
Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» Міністерства промислової
політики України, м. Київ, ф. Р-160
Відкрите акціонерне товариство «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», м. Київ, ф. Р-199
Відкрите акціонерне товариство «Київпроект» (без відомчої належності),
м. Київ, ф. Р-6
Відкрите акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектноконструкторський інститут «Енергопроект» (без відомчої належності), м. Київ,
ф. Р-159
Відкрите акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство
«ВНІПІтрансгаз» (без відомчої належності), м. Київ, ф. Р-84
Відкрите акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» Міністерства
палива та енергетики України, м. Київ, ф. Р-111
Відкрите акціонерне товариство «КАМЕТ-ТАС» Фонду державного майна
України, м. Київ, ф. Р-200
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут фермерських
машин» Міністерства промислової політики України, м. Київ, ф. Р-120
Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний
і проектний інститут по цивільному будівництву Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-105
Відкрите акціонерне товариство «Український інститут зварювального виробництва» Міністерства промислової політики України, м. Київ, ф. Р-36              
Відкрите акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок» Міністерства транспорту та зв’язку України,
м. Київ, ф. Р-176
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і конструкторський інститут з розробки машин та устаткування для переробки пластичних
мас, гуми та штучної шкіри» Міністерства промислової політики України, м. Київ,
ф. Р-60
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої належності), м. Київ, ф. Р-113
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і проектний
інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-37
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Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут
швейної промисловості» Міністерства промислової політики України, м. Київ,
ф. Р-205
Відкрите акціонерне товариство «Український нафтогазовий інститут» (без відомчої належності), м. Київ, ф. Р-69
Відкрите акціонерне товариство «Укренергопром» (без відомчої належності),
м. Київ, ф. Р-201
Відкрите акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро «Шхуна»
Міністерства промислової політики України, м. Київ, ф. Р-108
Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості» Міністерства аграрної політики України, м. Київ, ф. Р-101
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут
ім. М. П. Шульгіна» Міністерства транспорту та зв’язку України, м. Київ, ф. Р-147
Державне підприємство «Державний конструкторсько-технологічний центр
верстатобудування» Міністерства промислової політики України, м. Київ, ф. Р-123
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України, м. Київ, ф. Р-126
Державне підприємство «Державний науково-дослідний, проектноконструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект»
Міністерства вугільної промисловості України, м. Київ, ф. Р-8
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут містобудування»
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-100
Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс» Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-195
Державне підприємство «Проектний інститут «Укрметротунельпроект»
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-143
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню
підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» Міністерства
аграрної політики України, м. Київ, ф. Р-149
Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпромісто» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-140
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Додатки
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку»
Міністерства транспорту та зв’язку України, м. Київ, ф. Р-83
Державне підприємство Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» Міністерства палива та енергетики України,
м. Київ, ф. Р-171
Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-99
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р- 179
Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива» Міністерства палива та
енергетики України, м. Київ, ф. Р-125
Державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідне
об’єднання «УкрНДІагропроект» Міністерства аграрної політики України, м. Київ,
ф. Р-103
Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Київський Промбудпроект»
Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», м. Київ,
ф. Р-197
Закрите акціонерне товариство «ДІПРОцивільпромбуд» (без відомчої належності), м. Київ, ф. Р-194
Закрите акціонерне товариство «ДПІ-5» (без відомчої належності), м. Київ,
ф. Р-152
Закрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт» Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд», м. Київ, ф. Р-208
Закрите акціонерне товариство «Український проектно-вишукувальний та
конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту» Міністерства транспорту України, м. Київ, ф. Р-5
Науково-виробниче підприємство «Київський інститут
Міністерства промислової політики України, м. Київ, ф. Р-88

автоматики»

Орендне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, ф. Р-204
Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук,
м. Київ, ф. Р-155
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Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» Міністерства
промислової політики України, м. Київ, ф. Р-180
Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного
сільського будівництва «УкрНДІцивільбуд» Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України, м. Київ, ф. Р-98
Ураїнський державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект» Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, м. Київ, ф. Р-114.

м. Кіровоград
Відкрите акціонерне товариство Кіровоградський проектно-конструкторський
інститут «Грунтопосівмаш» Міністерства промислової політики України,
м. Кіровоград, ф. Р-186

м. Луганськ та Луганська область

Відкрите акціонерне товариство «Луганська Державна холдингова компанія
«Луганськтепловоз» (без відомчої належності), м. Луганськ, ф. Р-25
Відкрите акціонерне товариство «Сєверодонецький науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування» Міністерства промислової
політики України, м. Сєверодонецьк, ф. Р-65
Державне відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут «Вуглемеханізація» Міністерства вугільної промисловості України, м. Луганськ, ф. Р-71
Державне
відкрите
акціонерне
товариство
«Науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості «НДПІвуглеавтоматизація» Міністерства вугільної промисловості України,
м. Луганськ, ф. Р-92
Державне підприємство «Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт» Міністерства вугільної промисловості України, м. Луганськ, ф. Р-173
Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» Міністерства промислової політики України,
м. Сєверодонецьк, ф. Р-109
Закрите акціонерне товариство «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання
«Імпульс» Міністерства промислової політики України, м. Сєверодонецьк, ф. Р-77

м. Львів
Відкрите акціонерне товариство Експериментально-конструкторський і технологічний інститут захисних покрить «Ектіавтопром» Міністерства промислової політики України, м. Львів, ф. Р-185
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Додатки
Відкрите акціонерне товариство «Інститут гірничо-хімічної промисловості»
Міністерства промислової політики України, м. Львів, ф. Р-89
Відкрите акціонерне товариство «Львівський науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «Львівтеплопроект» Міністерства палива та енергетики
України, м. Львів, ф. Р-187
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіоелектронної медичної апаратури» Міністерства промислової політики України, м. Львів,
ф. Р-133
Відкрите акціонерне товариство по розробці і виготовленню партій вантажопідіймальних машин Міністерства промислової політики України, м. Львів, ф. Р-189
Відкрите акціонерне товариство «Проектний інститут «Дніпроспецавтотранс»
Міністерства промислової політики України, м. Львів, ф. Р-164
Відкрите акціонерне товариство «Український інститут автобусотролейбусобудування» Міністерства промислової політики України, м. Львів,
ф. Р-30
Окреме конструкторське бюро «Текон-Електрон», дочірнє підприємство
Відкритого акціонерного товариства «Концерн Електрон» (без відомчої належності), м. Львів, ф. Р-24

м. Одеса
Відкрите акціонерне товариство «Мікрон» Міністерства промислової політики України, м. Одеса, ф. Р-44
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут спеціальних
способів лиття» Міністерства промислової політики України, м. Одеса, ф. Р-96
Відкрите акціонерне товариство «Одеське спеціальне конструкторське бюро
спеціальних верстатів» Міністерства промислової політики України, м. Одеса,
ф. Р-184
Відкрите акціонерне товариство «Спецтехоснастка» Міністерства промислової політики України, м. Одеса, ф. Р-118
Державне підприємство «Державний проектно-вишукувальний і науководослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» Міністерства
транспорту та зв’язку України, м. Одеса, ф. Р-46
Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Одеський Промбудпроект»
Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», м. Одеса,
ф. Р-168
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Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут морського флоту
України з дослідним виробництвом Міністерства транспорту та зв’язку України,
м. Одеса, ф. Р-19
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідний
інститут верстатів, інструментів, приладів» Міністерства промислової політики
України, м. Одеса, ф. Р-67

Полтавська область
Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного товариства Міністерства промислової політики України, м. Кременчук, ф. Р-191

м. Суми
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Міністерства промислової політики України, м. Суми, ф. Р-141
Відкрите акціонерне товариство «СЕЛМІ» (без відомчої належності), м. Суми,
ф. Р-73
Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання ім. М. В. Фрунзе» Міністерства промислової політики України, м. Суми,
ф. Р-122
Відкрите акціонерне товариство «Сумський «Проммашпроект» Міністерства
промислової політики України, м. Суми, ф. Р-217  

м. Харків
Акціонерне товариство закритого типу «Вантажпромавтоматика» Української
державної корпорації по виконанню монтажних та спеціальних будівельних робіт,
м. Харків, ф. Р-80
Акціонерне товариство закритого типу «Інститут автоматизованих систем»
(без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-216
Акціонерне товариство закритого типу «Український центральний науководослідний інститут технології машинобудування» (без відомчої належності),
м. Харків, ф. Р-174
Акціонерне товариство закритого типу «Український центральний науководослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш» (без відомчої
належності), м. Харків, ф. Р-226
Акціонерне товариство «СКБ Укрелектромаш» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-144
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Додатки
Відкрите акціонерне науково-виробниче товариство
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-188

«Теплоавтомат»

Відкрите акціонерне товариство «Головне спеціалізоване конструкторське
бюро по двигунах середньої потужності» Міністерства промислової політики
України, м. Харків, ф. Р-40
Відкрите акціонерне товариство «Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування»
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-43
Відкрите акціонерне товариство «Інститут «Харківагропроект» Міністерства
аграрної політики України, м. Харків, ф. Р-215
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ»
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-91
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний, проектно-технологічний
і конструкторський інститут «Укркраненерго» (без відомчої належності), м. Харків,
ф. Р-55
Відкрите акціонерне товариство «НДІкондиціонер» Міністерства промислової
політики України, м. Харків, ф. Р-220
Відкрите акціонерне товариство «Південдіпроцемент» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-11
Відкрите акціонерне товариство по проектуванню будівництва підприємств
вугільної промисловості «Південдіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості України, м. Харків, ф. Р-56
Відкрите акціонерне товариство «РОСС» (без відомчої належності), м. Харків,
ф. Р-161
Відкрите акціонерне товариство «Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро заглибного електроустаткування для буріння свердловин та видобування нафти «Потенціал» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-54
Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-20
Відкрите акціонерне товариство «Український головний інститут по проектуванню і створенню підприємств електротехнічної і приладобудівної промисловості
«Укрдіпроелектрик» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-49
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-78
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Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів ім. А. С. Бережного» Міністерства промислової політики України,
м. Харків, ф. Р-15
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут
електроізоляційних та полімерних матеріалів» Міністерства промислової політики
України, м. Харків, ф. Р-207
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут
сільськогосподарського машинобудування» Міністерства промислової політики
України, м. Харків, ф. Р-21
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» Міністерства промислової політики України, м. Харків,
ф. Р-94
Відкрите акціонерне товариство «Український проектно-конструкторський
технологічний інститут машинобудівної та верстатоінструментальної промисловості «Укрмашверстатопроект» Міністерства промислової політики України,
м. Харків, ф. Р-132
Відкрите акціонерне товариство «Укргідропроект» ім. С. Я. Жука (без відомчої
належності), м. Харків, ф. Р-З
Відкрите акціонерне товариство «Харківський завод поліграфічних машин»
(без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-196
Відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний і проектноконструкторський інститут «Харківський «Енергопроект» Міністерства палива та
енергетики України, м. Харків, ф. Р-31
Відкрите акціонерне товариство «Харківський проектний інститут по водопостачанню та каналізації» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р- 85
Відкрите акціонерне товариство «Харківський тракторний завод ім. Серго
Орджонікідзе» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-26
Державне підприємство «ХЕМЗ» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-74
Державне підприємство Український науково-дослідний інститут ливарного машинобудування, ливарної технології і автоматизації ливарного виробництва
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-193
Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-9
Державний інститут з проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і високочистих речовин «Діпрохімреактив» Міністерства промислової політики
України, м. Харків, ф. Р-150
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Додатки
Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень Міністерства
промислової політики України, м. Харків, ф. Р-107
Державний інститут з проектування учбових закладів «УкрДІПРОУЗ»
Міністерства освіти і науки України, м. Харків, ф. Р-169
Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва «НДІМШБ» Міністерства вугільної промисловості України, м. Харків,
ф. Р-68
Державний науково-дослідний та проектний інститут металургійної промисловості «Діпросталь» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-28
Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії «НІОХім»
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-57
Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут
«Укренергомережпроект» Міністерства палива та енергетики України, м. Харків,
ф. Р-52
Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-128
Дочірнє підприємство «Науканафтогаз» «Український науково-дослідний інститут природних газів» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
України, м. Харків, ф. Р-58
Закрите акціонерне товариство «Інститут Укроргверстатінпром» Міністерства
промислової політики України, м. Харків, ф. Р-192
Закрите акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, м. Харків, ф. Р-156
Закрите акціонерне товариство «Проектний і науково-дослідний інститут
«Харківський ПромбудНДІпроект» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-2
Закрите акціонерне товариство «Харківський велосипедний
ім. Г. І. Петровського» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-221.

завод

Інститут монокристалів Національної академії наук України, м. Харків, ф. Р-18
Навчально-науковий інститут Державного університету інформаційнокомунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України, м. Харків,
ф. Р-139
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів і гідроавтоматики у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-93
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Науково-дослідний інститут «Електроважмаш» у складі Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» Міністерства промислової політики України,
м. Харків, ф. Р-29
Науково-дослідний інститут «УкрНДІмет» УкрДНТЦ
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-13

«Енергосталь»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Міністерства освіти і науки України, м. Харків, ф. Р-42
Проектний інститут по проектуванню підприємств борошномельної, круп’яної,
комбікормової та елеваторної промисловості «Харківський Промзернопроект»
Міністерства аграрної політики України, м. Харків, ф. Р-181
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохарчопром ЛТД» Міністерства
аграрної політики України, м. Харків, ф. Р-10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут «Харківпроект» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-72
Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Харківський
Сантехпроект» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-158
Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно-конструкторський інститут «Проммеханізація» Міністерства промислової політики України, м. Харків,
ф. Р-34
Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрНДІТерм» Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-117
Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Міністерства промислової політики України,
м. Харків, ф. Р-33
Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут «УХІН»
Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-17
Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання
обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних
ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь», Міністерства промислової політики України, м. Харків, ф. Р-87
Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект» Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України, м. Харків, ф. Р-1
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства
охорони природного середовища України, м. Харків, ф. Р-213
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Додатки
Український науково-дослідний інститут олій та жирів Міністерства аграрної
політики України, м. Харків, ф. Р-79
Філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» Дочірнього підприємства «Науководослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Міністерства палива та енергетики України, м. Харків,
ф. Р-225
Філія Харківське центральне конструкторське бюро зі створення, модернізації і реконструкції тепломеханічного обладнання електростанцій «Енергопрогрес»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Котлотурбопром» (без відомчої належності), м. Харків, ф. Р-134
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, м. Харків, ф. Р-175
Центральний державний науково-технічний архів України Державного комітету архівів України, м. Харків, ф. Р-48

м. Херсон
Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни» Міністерства промислової політики України, м. Херсон, ф. Р-53

м. Чернігів
Відкрите акціонерне товариство «Хімтекстильмаш» Міністерства промислової
політики України, м. Чернігів, ф. Р-95
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Додаток 7

Перелік комплексів ЦДНТА України проектної
документації
№
Назва комплексу
комплексу
1-1
Концертний зал із кінотеатром на 800 та 400 місць
у м. Запоріжжі
1-2
Житловий будинок по вул. Вільної Академії 9 у м. Харкові
1-3
Кіноконцертний зал «Україна» у м. Харкові
1-4
Каховська ГЕС
1-5
Житлове селище Каховської ГЕС Нова Каховка
1-6
Запорізький металургійний завод ім. Серго Орджонікідзе
«Запоріжсталь»
1-7
Проекти набережної пасажирських причалів Київського
річкового порту
1-8
Міська набережна на ділянці від річкового вокзалу до вул.
Героїв Трипілля та сполучення набережної пасажирських
причалів з наявною міською набережною у районі
Поштової площі Київського річкового порту
1-9
Пасажирський річковий вокзал у м. Києві
1-10
Шахта ім. М. Горького тресту «Куйбишеввугілля»
1-11
Шахта «Черкаська-Комсомольська» тресту
«Чистяковантрацит»
1-12
Лоянський завод гірничорудного устаткування у Китайській
Народній Республіці
1-13
Проекти Державного Всесоюзного інституту по
проектуванню підприємств коксохімічної промисловості
«Діпрококс»
1-14
Колекція документів із проектування, будівництва та
реконструкції підприємств харчової промисловості
1-15
Газогенераторна станція Лисичанського хімкомбінату
1-16
500-тонна мартенівська піч Ворошиловського
металургійного заводу
1-17
Миронівська ДРЕС
1-18
Реконструкція м. Костянтинівки Донецької обл.
1-19
Придніпровська ДРЕС
1-20
Палац спорту, м. Київ
1-21
1-22
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Мартенівський цех Ворошиловградського металургійного
заводу
4-струминна установка безперервного розливу сталі
у мартенівському цеху Сталінського (Донецького)
металургійного заводу

№
фонду

Стор.

Р-1

161

Р-1
Р-2
Р-3
Р-1
Р-4,
Р-35
Р-5

161
174
31
161
46,
184
135

Р-5

135

Р-6
Р-7
Р-7

154
169
169

Р-8

18

Р-9

41

Р-10

185

Р-12
Р-28

25
42

Р-31
Р-32
Р-31
Р-6,
Р-34
Р-28

36
162
36
154,
181
42

Р-28

42

Додатки
1-23

Колекція «Будівництво та реконструкція мостів і шляхів»

Р-32

162

1-24

Житлове будівництво

Р-32

162

1-25

Будівництво об’єктів народної освіти

Р-32

162

1-26

Будівництво об’єктів культури

Р-32

162

1-27

Будівництво об’єктів науки

Р-32

162

1-28

Будівництво об’єктів охорони здоров’я

Р-32

162

1-30

Будівництво об’єктів комунально-побутового призначення

Р-32

162

1-32

Будівництво об’єктів сільського господарства

Р-32

162

1-33

Київський міський міст через р. Дніпро
(імені Б. Є. Патона)

Р-37

135

1-34

Харківський турбінний завод ім. С. М. Кірова.
Складально-випробний корпус з експериментальними
лабораторіями науково-дослідної бази

Р-33

183

1-35

Харківський турбінний завод ім. С. М. Кірова. Відділення
балансування та розгону роторів парових турбін

Р-33

183

1-36

Будівництво об’єктів зв’язку

Р-32

162

1-37

Аеродром м. Артемівськ

Р-32

162

1-38

Авіаційний завод у м. Харкові

Р-32

162

1-39

Будівництво підприємств хімічної промисловості

Р-32

162

1-40

Шахта № 2 «Порицька» тресту «Львіввугілля»

Р-8

18

1-41

Шахта № 2 «Великомостівська» комбінату «Укрвуглебуд»

Р-8

18

1-42

Кременчуцька ГЕС

Р-3

31

1-43

Тракторний завод у м. Лояні Китайської Народної
Республіки

Р-43

167

1-44

Морський вокзал, м. Одеса

Р-46

141

1-45

Забудова Хрещатика у м. Києві

Р-6

154

1-46

Лабораторна установка для виробництва листів
із ковкого чавуну Керченського металургійного
заводу ім. П. Л. Войкова

Р-32

162

1-47

Дослідна установка для прямого одержання заліза
з руди методом пульсації Керченського металургійного
заводу ім. П. Л. Войкова

Р-32

162

1-48

Конверторне відділення дуплекс-цеху Керченського
металургійного заводу ім. П. Л. Войкова

Р-32,
Р-77

162,
122

1-49

Харківський завод тепловозного електрообладнання
«ХЕТЗ»

Р-49

74

1-50

Монтаж Придніпровської ДРЕС

Р-55

34

1-51

Теплоелектростанція Дунаменті, Угорська Народна
Республіка

Р-31

36

1-52

Переведення на підвищену напругу ліній електропередачі
35–220 кВ у Південній енергосистемі

Р-52

31

1-53

Переведення лінії електропередачі 220 кВ «Дніпро–
Донбас» на напругу 330 кВ

Р-52

31
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1-54

Лінія електропередачі 330 кВ Зміївська ДРЕС – Полтава –
Кременчук

Р-52

31

1-55

Розширення та реконструкція підстанції 330/220/110/35 кВ Р-52
«Чайкіне»

31

1-56

Порядок проведення заходів із ліквідації зсуву фаз
у системі «Донбасенерго»

Р-52

31

1-57

Шахта «Біліцька» тресту «Червоноармійськвугілля»

Р-51

175

1-58

Шахта «Червонолиманська» тресту
«Червоноармійськвугілля»

Р-51

175

1-59

Закладне господарство для охорони Єнакіївської групи
заводів від шкідливого впливу гірничих виробок шахти №
1–2 «Красный Октябрь» тресту «Орджонікідзевугілля»

Р-51

175

1-60

Проектні міркування про застосування електричної енергії Р-51
на пластах крутого падіння Центрального району Донбасу

175

1-61

Мікрорайон В-13 житлового масиву «Чиланзар»,
м. Ташкент

Р-1

161

1-62

Мікрорайон Ц-15 «Український», центр, м. Ташкент

Р-1

161

1-63

Метрополітен у м. Києві

Р-59

140

1-64

Типова поверхня шахт продуктивністю від 600 до 1200
тис. тон вугілля на рік

Р-56

169

1-65

Слов’янський содовий комбінат

Р-57

125

1-66

Донецький содовий завод. Дослідно-промислова установка Р-57
парового кальцинатора

125

1-67

Доменна піч № 3 місткістю 1300 м3 заводу «Запоріжсталь» Р-4

46

1-68

Криворізький металургійний завод ім. В. І. Леніна

Р-35

184

1-69

Дніпропетровський металургійний та трубопрокатний
завод

Р-35

184

1-70

Доменна піч № 1 місткістю 1000 м3 заводу «Запоріжсталь» Р-4

46

1-71

Харківська ТЕЦ-2 (Есхар)

Р-31

36

1-72

Завод порошкової металургії у м. Бровари

Р-35

184

1-73

Запорізький завод феросплавів

Р-28

42

1-74

Слов’янська ДРЕС

Р-31

36

1-75

Комплексний проект дегазації та знепилювання вугільних
шахт

Р-7

169

1-76

Комунарський металургійний завод ім. Ілліча. Прокатний
стан «600»

Р-28,
Р-162,
Р-163

42,
86,
170

1-77

Піч із крокуючими балками для підігріву труб перед
калібрувальним станом Дніпропетровського державного
прокатного заводу ім. К. Лібкнехта

Р-35

184

1-78

Мартенівська піч ємністю 900 т ново-мартенівського цеху
Жданівського металургійного заводу ім. Ілліча

Р-35

184

1-79

Павільйон «Нафтова промисловість» на ВДНГ СРСР

Р-69

25

1-80

Новокраматорський машинобудівний завод ім. В. І. Леніна Р-33

264

183

Додатки
1-81
1-82
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100
1-101
1-102
1-103
1-104
1-105
1-106
1-107
1-108
1-109

Рачинський гірничо-металургійний комбінат
Монумент на честь проголошення Радянської влади
в Україні у м. Харкові
Реконструкція рудника ім. Орджонікідзе тресту
«Ленінруда»
Криворізький Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат тресту «Ленінруда»
Типовий проект цеху точного сталевого лиття з виплавки
зразків
Автоматизована система керування Сєверодонецького
хімкомбінату
Кримський содовий завод
Автоматизована система керування Дніпропетровським
шинним заводом
Аеровокзал, м. Київ (Бориспіль)
Організація поточного виробництва герметичних
холодильних агрегатів на Харківському заводі
холодильних машин
Технічне переозброєння Харківського заводу холодильних
машин до випуску 150 тис. штук на рік герметичних
холодильних агрегатів
Запорізька ДРЕС
Курахівська ДРЕС
Дослідно-промислова установка для кондиціонування
повітря в шахті № 17-17 біс тресту «Рутченківвугілля».
Магістральні газопроводи
Пікальовський глиноземний завод № 2 (Ленінградська
область)
Металургійний завод в Хелуані (Об’єднана Арабська
Республика)
Завод антибіотиків, м. Ришикеш (Індія)
Завод синтетичних та хіміко-фармацевтичних препаратів
у м. Хайдарабад (Індія)
Завод сільськогосподарських машин, м. Іскандерія (Ірак)
Міський міст через р. Дніпро, м. Дніпропетровськ
Березниківський титано-магнієвий комбінат
Роздольський гірничо-хімічний комбінат
Мартенівська піч ємністю 800 т та головна будівля
мартенівського цеху
Доменні печі № 9, 10 Магнітогорського металургійного
комбінату
Типовий проект «Установка машини для розливання
чавуну»
Макіївський металургійний завод ім. С. М. Кірова.
Мартенівський цех № 1. Випарне охолодження
мартенівської печі № 10

Р-70
Р-72

176
156

Р-75

166

Р-75

166

Р-43

167

Р-80

85

Р-57
Р-80

125
85

Р-6
Р-81

154
66
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66
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Р-7

36
36
169

Р-84
Р-57

23
125

Р-85

192
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192
192

Р-2,
Р-43,
Р-85
Р-86
Р-62
Р-89
Р-28

174,
167,
192
139
51
165
42

Р-28

42

Р-28

42

Р-87

39

265

Центральний державний науково-технічний архів України
1-110
1-111
1-112
1-113
1-114
1-115
1-116
1-117
1-118
1-119
1-120
1-121
1-122
1-123
1-124
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1-127
1-128
1-129
1-130
1-135
1-136
1-137
1-138
1-139
1-140
1-141
1-142
1-143
1-144
1-145
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Російська сталеплавильна піч
Дубоссарська ГЕС на р. Дністер
Підприємство з розробки будівельного вапна
в м. Березники Пермської обл. (РРФСР)
Залізниця «Інкерман 2-Комишова бухта»
Перевлаштування Камишловського віадуку на 981 км лінії
«Павлоград-Севастополь»
Експериментальне село Кодаки Васильківського району
Київської обл.
Організація робіт із монтажу тепломеханічного
обладнання другої черги Запорізької ДРЕС
Одеський порт
Новоросійський порт
Колекція «Об’єкти сільського господарства
спеціалізованого профілю»
Готель цілорічної дії на 384/440 місць, м. Черкаси
Будинок молоді ім. Молодої Гвардії, м. Краснодон
Українське республіканське відділення Всесоюзної
торговельної палати, м. Київ
Літній готель на 106 місць, м. Канів
Шевченківський кар’єр тресту «Нікополь-Марганець»
Республіканська бібліотека для дітей, м. Київ
Магістральні нафтопроводи
Шахта ім. 50-річчя газети «Правда», м. Кривий Ріг
Цех гранульованої аміачної селітри, м. Сєверодонецьк
Керченська поромна переправа
Канівська ГЕС
Жданівський металургійний завод «Азовсталь».
Мартенівський цех. Піч № 5 на природному газі
Жданівський металургійний завод ім. Ілліча. Цех
смолодоломітових вогнетривів
Дослідно-промисловий цех дегідратованого каоліну
потужністю 1000 т/рік на підприємстві п/с В-2023
Індерський содовий завод
Нахічеванський содовий завод
Вілейсько-Мінська водна система
Запорізький титано-магнієвий комбінат
Солікамський магнієвий завод
Шебелинський газовий промисел
Реконструкція котельні Київського політехнічного
інституту у зв’язку із встановленням котла надкритичних
параметрів
Шахта ім. газети «Соціалістичний Донбас». Устаткування
для охолодження повітря
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Р-3
Р-57

39
31
125

Р-86
Р-86

139
139

Р-98

163

Р-55

34

Р-46
Р-46
Р-103

141
141
182

Р-105
Р-105
Р-105

157
157
157
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Р-8,
Р-110
Р-6
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Р-75
Р-109
Р-46
Р-3
Р-137
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18,
171
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125
141
31
177

Р-35,
Р-137,
Р-158
Р-57

184,
177,
173
125

Р-57
Р-57
Р-114
Р-62
Р-62
Р-84
Р-125

125
125
191
51
51
23
33

Р-7

169

Додатки
1-146

Гірничо-збагачувальні комбінати

1-147
1-148

Залізниця «Гур’єв – Астрахань (Куянли)»
Залізнична ділянка «Червоноармійське – Павлоград –
Новомосковськ – Дніпродзержинськ». Придніпровська
залізниця
Харківський турбінний завод ім. С. М. Кірова. Східний
корпус
Вітебський завод сільськогосподарського
машинобудування
Компресорні станції типу 3К-100, 4К-50
Мінський тракторний завод. Чавуноливарний цех № 2
Корпус сталевого лиття з виплавки моделей потужністю
2000 т/рік
Клебан-Бицьке водосховище
Генеральна схема водопостачання Донбасу та Криворіжжя
Благоустрій Кресівського та Дзержинського водосховищ
на р. Саксагань, м. Кривий Ріг
Первомайська ГЕС на р. Південний Буг
Вознесенська (Олександрівська) ГЕС на р. Південний Буг
Проблема Великого Дніпра
Магнітогорський металургійний комбінат. Цех виливниць
Теребле-Ріцька ГЕС
Зарегулювання стоку р. Саксагань та р. Інгулець,
м. Кривий Ріг
Річки м. Харкова
Криворізький Південний гірничо-збагачувальний комбінат
тресту «Дзержинськруда» (ПГЗК-2)
Дніпропетровський завод пресів
Харківський верстатобудівний завод ім. С. В. Косіора
Новоселівська ділянка марганцевих руд тресту «НікопольМарганець»
Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат.
Грушівське рудоуправління
Донецький металургійний завод. Тонколистовий стан.
Конвеєрна нагрівальна піч
Краматорський металургійний завод. Листопрокатний цех.
Стан «280». Нагрівальна піч
Алчевський металургійний завод.
Листопрокатний цех № 1
Рейкозварювальний завод на станції «Верхівцеве»
Придніпровської залізниці
Виробництво метанолу, аміаку, ацетону
Курська АЕС
Нововоронезька АЕС

1-149
1-150
1-151
1-152
1-153
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1-157
1-158
1-159
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1-161
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43
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34
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Дослідно-промислове підземне сховище зрідженого газу
на Яр-Бишкадацькому родовищі кам’яної солі
Завод зрідження природного газу в Москві
Дослідна станція підземного сховища газу, м. Щолково,
Московської обл.
Калузьке підземне сховище газу у Ґдовському пласті
Моторобудівний завод «Серп і молот», м. Харків
Шахта «Ясинівська-Глибока» тресту «Макіїввугілля»
Шахта ім. В. М. Бажанова тресту «Макіїввугілля»
Підвісний пішохідний міст через р. Дніпро
Телевізійна вежа Н-300м Ленінградського телецентру
Міжнародний аеропорт «Шереметьєво»
Мостовий перехід через р. Смотрич, м. Кам’янецьПодільський
Магістральний нафтопровід «Мозир – Ужгород». Перехід
через р. Дністер
Мостовий перехід через гавань у м. Київ
Великий високовольтний зал, м. Запоріжжя
УКХ радіостанція Єреванського телецентру. Вежа для
антенних пристроїв
УКХ радіостанція Тбіліського телецентру. Вежа для
антенних пристроїв
Алюмінієвий завод, м. Сейдишехірі Турецької республіки
Жданівський металургійний завод «Азовсталь»
Західно-Сибірський металургійний завод
Новомосковський металургійний завод
Виксунський металургійний завод
Кузнецький металургійний комбінат
Запорізький електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь»
Волзький трубний завод
Дніпропетровський металургійний
завод ім. Ф. Е. Дзержинського
Комплекс піонертаборів санаторного типу у м. Євпаторії
Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну
Схема комплексного використання та охорони водних
ресурсів Донбасу та лівобережжя Дніпропетровської обл.
Виробництво монтажу вантового покриття цирку
у м. Донецьку
Монтаж конструкцій і технологічного обладнання
комплексу доменної печі № 1-біс Макіївського
металургійного заводу ім. С. М. Кірова
Доменна піч № 3 Макіївського металургійного
заводу ім. С. М. Кірова
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Стенд для електрошлакового зварювання листів кожуха
доменної печі
Схема розвитку рибоконсервних заводів на території УРСР
База «Укроптм’ясорибторгу» у м. Одесі. Холодильник
місткістю 1100 т
Схема розвитку ставкового рибного господарства та
рибогосподарського освоєння природних водоймищ
Грузинської РСР на 1965–1975 рр.
Рибогосподарське освоєння водосховищ у масиві «Чорний
Мочар» у заплаві р. Латориця
Розвиток рибного господарства на Дніпровських
водосховищах
Генеральна схема використання відпрацьованих теплих
вод теплових електростанцій для вирощування товарної
риби
Санітарний захист мілководдя Канівського водосховища
Рибогосподарське використання плавневих земель
і придунайських озер
Єгорлицьке дослідно-промислове устричне господарство
Харківський завод хімреактивів
Латвійський завод хімреактивів
Дослідно-промислове підземне сховище нафти та
нафтопродуктів на Яр-Бишкадацькому родовищі кам’яної
солі
Товарно-сировинна база Нижньокамського
нафтопереробного заводу
Астраханська нафтобаза № 3
Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат
Автоматизована система керування виробництвом
Гродненського азотно-тукового заводу
Макіївський металургійний завод ім. С. М. Кірова
Сулінський металургійний завод
Костянтинівський металургійний завод ім. М. В. Фрунзе
Алмазнянський завод феросплавів
Установка енергопоїзда № 149-Б-4000 у м. Тернополі
Установка енергопоїзда № 166-Б-4000 у м. Чернігові
Установка енергопоїзда № 65 потужністю 3000 кВт
у м. Калинівка Вінницької обл.
Текстильні фабрики
Дніпродзержинська ГЕС
Відновлення та реконструкція мостів через р. Харків та
Лопань
Постійний мостовий перехід через р. Шилка біля
ст. «Приіскова» Забайкальської залізниці Читинської обл.
Цементні заводи
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Система охолодження доменних печей на металургійних
заводах
Внутрішньоцехова промпроводка доменної печі № 3 на
Орсько-Халіловському металургійному комбінаті
Вентиляційна станція центрального повітропостачання
доменних печей № 9, 10 на Магнітогорському
металургійному комбінаті
Київська ТЕЦ-5
Постачання до Криворізького залізорудного басейну води
з р. Дніпро
Кондитерська фабрика «Жовтень», м. Харків
Миловарний завод № 1, м. Харків
Завод лимонної кислоти при Смілянському цукровому
комбінаті
Ферментатор У-100 м3 на заводі лимонної кислоти при
цукровому комбінаті, м. Ґирбово
Генеральна схема комплексного використання торф’яних
родовищ СРСР на період 1975–1990 рр.
Комплекс заходів з охоронних річок Самара та Вовча
(Дніпропетровська обл.)
Виробничо-експериментальний завод із розведення
морських риб у Кримській обл.
Красноперекопське високомеханізоване товарне рибне
господарство в Кримській обл.
Авдіївський коксохімічний завод
Новолипецький металургійний завод
Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат
Керченський металургійний завод ім. П. Л. Войкова
Костянтинівський завод «Вторчормет»
Магістральний газопровід «Середня Азія – Центр»
Шахта № 5-6 ім. Калініна тресту «Куйбишеввугілля»
Міжшляховий маслорегенераційний пункт на ст.
«Філоново» Приволзької залізниці
Розширення заводу регенерації масел ст. «Філоново»
Приволзької залізниці
Гасіння пожежі дизельного палива у наземних металевих
резервуарах
Рудник ім. р. Люксембурґ. Реконструкція скіпового
підйому шахти «Нова» тресту «Ленінруда»
Рудник ім. Комінтерну (Реконструкція). Машинна споруда
з електропідстанцією шахти «Жовтнева»
Рудник ім. Ілліча шахти «Північна» ім. Калініна.
Розроблення горизонту 214 м
Львівський склозавод № 2
Димитровський завод кузовної арматури, карбюраторів та
вкладишів
Реконструкція Львівського заводу мотовелосипедів
Маріупольський (Жданівський) порт
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Маріупольський суднобудівний та судноремонтний заводи
Дніпропетровський історичний музей. Діорама «Битва за
Дніпро»
Схема єдиного генерального плану промислового вузла
Нові Чекани у м. Кишинів Молдавської РСР
Учбовий корпус сільськогосподарського інституту
у м. Дніпропетровську
Лекторій центральних курсів підвищення кваліфікації
інженерно-технічних працівників, м. Дніпропетровськ
Цирк на 2094 місця по вул. Урицького у м. Харкові
Закритий плавальний басейн на стадіоні «Спартак»
у м. Харкові
Електромережі міст
Котельня лабораторії Таганрозького котельного заводу
Миколаївська ТЕЦ
Харківська ТЕЦ-3
Проект планування та забудови житлових масивів м. Києва
Палац піонерів у Печерському районі м. Києва
Комплекс Київського державного університету
Київський зоопарк
Комунарський металургійний завод. Розширення та
реконструкція
Ліфтопідйомник санаторію «Сосновий гай» у м. Ялті
Залізничний тунель «Сарапул-Дружиніно»
Визначення оптимальних точок розрізів в енергомережі
6–10 кВ у м. Іжевську
Визначення оптимальних точок струмоподілів
в електромережі 6 кВ м. Саранська
Київський політехнічний інститут
Харківський авіаційний інститут. Гуртожиток для студентів
на 1008 місць
Газопровід «Оренбург – Західний кордон СРСР»
Газопровід «Орджонікідзе – Тбілісі»
Український державний музей історії Великої Вітчизняної
війни 1941–1945рр., м. Київ. Вивершувальна скульптура
«Батьківщина-Мати»
Передавальна станція телебачення, м. Харків.
Вежа Н=240,7 м
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135
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135

Ультракороткохвильова радіостанція Київського
телецентру. Вежа для антенних обладнань
Міський автошляховий перехід спорудами Дніпровського
гідровузла, м. Запоріжжя
Магістральний нафтопровід «Долина – Дрогобич»
Основні напрямки розвитку нафтопродуктопровідного
транспорту УРСР на 1976–2000 рр. Генсхема розвитку
мережі розвідних нафтопродуктопроводів
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Тоґузацький механічний завод ім. 25-річчя Казахської РСР.
Експериментальний цех повітряних двигунів
Сажові заводи
Дослідно-промислова установка з використання перепаду
тиску газу на газорозподільних станціях
Компресорні станції
Газонаповнювальні станції
Технологічні схеми приствольних дворів для реконструкції
шахт Донбасу
Генеральні консульства, м. Київ
Комплекс споруд технікуму готельного господарства
з підготовки кадрів обслуговування інтуристів, м. Київ
Будинок художника по вул. Артема, м. Київ
Будинок одруження та реєстрації новонароджених по
Брест-Литовському шосе, м. Київ
Київський філіал Центрального музею В.І.Леніна
Автоматична міжміська телефонна станція у м. Ташкент
Південно-Українська АЕС
Установка з добування одоранту з конденсату
Оренбурзького газоконденсатного родовища
Генеральна схема комплексного використання та охорони
водних ресурсів УРСР
Генеральна схема комплексного використання та охорони
водних ресурсів Білоруської РСР
Генеральна схема комплексного використання та охорони
водних ресурсів Молдавської РСР
Генеральна схема використання водних та земельних
ресурсів Української РСР
Мечетнянський комбінат хлібопродуктів, с. Мечетне
Дніпропетровської обл.
Житомирська ГЕС на р. Тетерів
Схема використання та охорони водних ресурсів басейну
Азовського моря
Чорноморсько-Балтійський глибоководний транспортний шлях
Схема енергетичного та комплексного використання
р. Дністер
Єгорлицька ГЕС № 1 на р. Великий Єгорлик
Схеми гідроресурсів УРСР
Схема комплексного використання та охорони водних
ресурсів Харківського економічного району
Водопостачання Макіївського промислового району
Водопостачання та каналізація Донбасу
Водопостачання північних та східних районів Донбасу
Старо-Кримське водосховище на р. Кальчик
Водопостачання, регулювання річок та каналізації
м. Харкова
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Автоматизована система керування Зиминським
хімкомбінатом
Запорізький металургійний завод «Запоріжсталь»
Добротвірська ДРЕС
Бурштинська ДРЕС
Автоматизована система керування насосними станціями
водогінних споруд, м. Харків
Вибір оптимальної схеми мережі шляхом спільного
варіювання точок розрізів і перетинів лінії
Визначення оптимальної конфігурації міської електричної
мережі 6–10 кВт та розміщення оптимальних точок розрізів
мережі
Інформаційна система аналізу та оптимізації технікоекономічних показників електричних мереж 10 кВ м. Пермі
за допомогою «ЕЦОМ»
Основні положення щодо вибору вищої напруги ОЕС
Півдня на 1970–1975 рр.
Дослідження, розробка та лабораторні випробування схем
захисту ліній із відгалуженнями, обладнаними дифузним
високочастотним або повздовжнім захистом
Експериментальні та розрахункові роботи, пов’язані
з перевіркою високочастотного та повздовжнього захисту
на лініях із відгалуженнями
Підстанція 750/500/330 кВт «Донбаська»
Лінія електропередачі 750 кВт: підстанція «Донбаська» –
підстанція «Дніпровська»
Повторне використання води у ставкових рибних
господарствах
Схема комплексного використання торф’яних ресурсів
Сибіру та Далекого Сходу до 1990 р.
Будівництво на природних водоймищах і скидних теплих
водах у Литовській РСР садкових ділянок для зимування
рибопосадкового матеріалу
Відновлення та реконструкція вокзалу на ст. «Кишинів»
Відновлення вокзалу на ст. «Одеса»
Вокзал на ст. «Челябінськ»
Залізниця «Долинська-Помошна» з будівництвом
вторинних колій і диспетчерської централізації
Комплекс споруд поромної переправи у порту Варна
(Народна Республіка Болгарія)
Завод великопанельного домобудівництва
у м. Свердловську
Лабораторний корпус інституту металофізики АН УРСР
у м. Києві
Драматичний театр на 800 місць у м. Чернігові
Інститут ботаніки та музей літотеки АН УРСР у м. Києві
Київський зимовий цирк на 200 місць на майдані Перемоги
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154

Р-194

154

Р-194
Р-194
Р-194

154
154
154
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1-353

Готель «Україна» у м. Києві

Р-194

154

1-354

Магістральний газопровід «Таас – Тумус – Якутськ –
Покровськ – Бестях»

Р-12

25

1-355

Верхньо-Пишминський мідноелекролітний завод

Р-12

25

1-356

Льодовий стадіон у м. Києві

Р-140

161

1-357

Санаторій «Україна» в м. Єссентуки

Р-140

161

1-358

Палац спорту у м. Київ

Р-197

155

1-369

Київська філія Центрального музею ім. В. І. Леніна

Р-197

155

1-360

Обчислювальний центр Південно-Західної залізниці
у м. Києві

Р-197

155

1-361

Водопостачання Братушанського консервного заводу та
інших споживачів

Р-3

31

1-362

Водоприймач зниженої північно-східної частини            
м. Дніпродзержинська

Р-3

31

1-363

Створення території Лівобережної частини                  
м. Дніпродзержинська

Р-3

31

1-364

Рибопропускні спорудження Кочетовського гідровузла
на р. Сіверський Донець

Р-3

31

1-365

Зовнішньоплощеві спорудження водопостачання
м. Сороки, Флорешти, Бельці Молдавської РСР

Р-3

31

1-366

Комплекс політехнічного інституту, м. Кишинів

Р-105

157

1-367

Павлодарський індустріальний інститут

Р-105

157

1-368

Львівський політехнічний інститут

Р-105

157

1-369

Комплекс профтехучилищ на 960 навчальних місць, м. Київ Р-105

157

1-370

Клуб-школа у с. Ярошівка Вінницької обл.

Р-105

157

1-371

Драматичний театр на 800 місць, м. Ґрозний

Р-105

157

1-372

Будинок культури з глядацькою залою на 600 місць
у м. Миронівка

Р-105

157

1-373

Туристичні бази

Р-105

157

1-374

Республіканська клінічна лікарня на 810 ліжок, м. Кишинів Р-105

157

1-375

16-ти поверховий житловий будинок по Дарницькому
бульвару, м. Київ

Р-105

157

1-376

Душанбінська ТЕЦ

Р-201

33

1-377

Канал «Сіверський Донець – Донбас»

Р-3

31

1-378

Техніко-економічна доповідь про розвиток вугільної
промисловості антрацитового району Луганської обл.

Р-51

175

1-379

Магістральний газопровід «Уренґой – Помари – Ужгород»

Р-84

23

1-380

Забудова центральної частини м. Суми

Р-1

161

1-381

Харківський зоологічний сад

Р-1

161

1-382

ТЕЦ-20 «Мосенерго»

Р-55

34

1-383

Єнакіївський металургійний завод. Конверторний цех

Р-162

86

1-384

Ново-Карагандинська ДРЕС № 2

Р-55

34

1-385

Березівська ДРЕС-1

Р-55

34
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Додатки
1-386

Ділянка головного міського самопотокового колектора
в Києві

Р-143

139

1-387

Нікопольський завод феросплавів. Аглофабрика.

Р-158

173

1-398

Харківська ТЕС № 2. Монтаж металоконструкцій головної Р-55
будівлі

34

1-399

Електромеханічний технікум на 1200 навчальних місць
у м. Харкові

Р-72

156

1-400

Відкритий басейн із медико-біологічним центром для
Всесоюзного олімпійського центру з плавання, м. Харків

Р-72,
Р-85

156,
192

1-401

Першотравневий завод, м. Бердянськ. Ливарний
цех. Плавильне обладнання з нахиленими каналами
і вертикальними індукторами

Р-43

167

1-402

Куп’янський ливарний завод. Ремонтно-ливарний цех

Р-43

167

1-403

Дослідно-промисловий завод чистого заліза у м. Єревані.
Комплекс цеху розпилених порошків

Р-2

174

1-404

Харківська ТЕС № 4

Р-55

34

1-405

Ворошиловградська ТЕС

Р-55

34

1-406

Миколаївська ТЕЦ

Р-55

34

1-407

Нижньокамський шинний завод.

Р-34

181

1-408

Харківська АТЕЦ

Р-31

36

1-410

«Фітотрон» (лабораторія штучного клімату) у м. Харкові

Р-215

153

1-411

Станція технічного обслуговування легкових автомобілів
у с. Пісочин Харківської обл.

Р-156

136

1-412

Універсальна постачально-реалізаційна база Управління
матеріально-технічного постачання Північно-Кавказького
району в м. Ростов-на-Дону

Р-156

136

1-413

Автоматизована система керування технологічними
процесами приймально-здавальних випробувань двигунів
для Харківського заводу тракторних двигунів

Р-216

89

1-414

Дослідження та розробка локальної автоматизованої
системи розкроювання листового прокату на прямокутні
заготівки на кривошипних листових ножицях зі
запровадженням на Красноярському комбайновому заводі

Р-216

89

1-415

ТЕЦ заводу «Азовсталь». Пилогазоповітропроводи

Р-55

34

1-416

Краснодарська ТЕЦ. Пилоповітропроводи

Р-55

34

1-417

Харківська ТЕС-2. Проект організації робіт та технологічні Р-55
карти з монтажу котла 67-2-СП.

34

1-418

Експериментально-показове село Сніжкове Валківського
р-ну Харківської обл.

Р-215

153

1-419

Реконструкція та розвиток станції «Індустріальна»
Південної залізниці та під’їзних залізничних шляхів
Харківського тракторного заводу

Р-156

136

1-420

Газопровід «Краснодарський край – Ростов»

Р-84

23

1-421

Експериментальний завод із переробки харчових відходів
м. Києва

Р-103

182
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1-422
1-423
1-424
1-425
1-426
1-427
1-428
1-429
1-430
1-431
1-432
1-433
1-434
1-436
1-437
1-438
1-439
1-445
1-446
1-447
1-448
1-450
1-451
1-452
1-453
1-454
1-455
1-456
1-457
1-458
1-459
1-460
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Напівавтомат для полірування діж
Установка скіпового підйомника
Роботизований технологічний комплекс № 1
Роботизований технологічний комплекс № 2
Роботизований технологічний комплекс № 3
Роботизований технологічний комплекс № 4
Роботизований технологічний комплекс № 5
Роботизована технологічна лінія
Верстат для навивання індукторів
Установка автоматизована для лудіння контактів
Костянтинівський хімічний завод
Плани м. Харкова за 1906, 1909, 1910 рр.
Спорудження залізничної лінії «Інкерман 2 – Севастополь
2»
Шкіркомбінат ім. Комінтерна у м. Кіров
Стерлітамацьке виробниче об’єднання «Сода»,
м. Стерлітамак (Башкирська АРСР)
Руслова гребля на р. Сіверський Донець, с. Кочеток
Сумський завод важкого компресоробудування. Корпус
середніх компресорів
Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій
Рубіжанський хімкомбінат
Канал Дніпро – Донбас. Автомобільна дорога уздовж
каналу
Універсальна штучна ковзанка у Палаці спорту у м. Харків
Магістральний газопровід «Ямбурґ – Тула» (І та ІІ нитки)
Система магістральних газопроводів «Ямал – Західний
кордон СРСР»
Будинок-музей А. С. Макаренка в Харківській обл.
Інженерно-лабораторний комплекс Радіоастрономічного
інституту АН УРСР у м. Харкові
Об’єкти культурно-побутового призначення: селище
Ургал, селище Ургал-ІІ Байкало-Амурської магістралі
Метрополітен у м. Харкові. Салтівська лінія.
Автоматизована система керування
Метрополітен у м. Харкові. ІІІ лінія 2-га черга: від станції
«Проспект Леніна» до станції «проспект Перемоги»
Газопровід «Прогрес»
Севанський завод «Електросклоізоляція»
Вантажна відвальна канатна дорога Джамбульського
суперфосфатного заводу
Колекції проектів дворової та будинкової каналізації
старого Харкова

Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-81
Р-57
Р-32
Р-86

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
125
162
139

Р-152
Р-57

172
125

Р-3
Р-217

31
179

Р-85
Р-85
Р-156

192
192
136

Р-34,
Р-72
Р-84
Р-84

181,
156
23
23

Р-1
Р-1

161
161

Р-1

161

Р-80

85

Р-80

85

Р-84
Р-109
Р-34

23
125
181

Р-227

191

Додатки
1-461
1-463
1-464
1-465
1-466
1-467
1-468
1-469
1-470
1-471
1-472
1-473
1-474
1-476
1-477
1-478

Автоматизація, диспетчеризація та автоматизована система
керування водоводу від каналу Дніпро – Донбас до
м. Харкова
Вуглегірська ДРЕС. Енергоблок № 5. Проект проведення
робіт із монтажу тепломеханічного обладнання
Вуглегірська ДРЕС. Газоповітропроводи котлоагрегату
типу 2650/255 ГМ. Станційний № 6
ТЕС “Рамін” (Іран). Газоповітропроводи котлоагрегату
ТГМП-344/СО. Станційний № 3
Зуївська ДРЕС-2. Пилогазопроводи котлоагрегату ТПП312А. Станційний № 1, 2
Запорізька АЕС. Блок № 1. Турбоагрегат К-1000-60/1500-2.
ППР із монтажу конденсатора
Магістральний газопровід «Єлець – Кременчук – Кривий
Ріг»
Погребищенський цукровий завод. Реконструкція ТЕЦ
Методичні вказівки з монтажу енергетичного устаткування
ТЕС (еталон ППР)
Кременчуцький сталеливарний завод. Цех сталеливарний
великого лиття
Крюківський вагонобудівний завод
Руставський металургійний завод. І черга реконструкції.
Комплекс ЕСПЦ
Магістральний газопровід «Тула – Шостка – Київ»
Технічне переоснащення пташників птахокомплексу ВАТ
з іноземними інвестиціями «Курганський бройлер»
Школа на 192-х учнів с. Губарівка Богодухівського району
Харківської обл.
Завод з обробки насіння потужністю 6500 т у с-щі Красне
Кегичівського району Харківської обл.

Р-80

85

Р-55

34

Р-55

34

Р-55

34

Р-55

34

Р-55

34

Р-84

23

Р-55
Р-55

34
34

Р-33

183

Р-33
Р-37

183
135

Р-84
Р-215

23
153

Р-215

153

Р-215

153
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Додаток 7 (продовження)

Перелік комплексів ЦДНТА України
конструкторської документації
№ компНазва комплексу
лексу
2-1
Танкер «Вайян Кутюр’є»
2-2
Парова турбіна ВК 100-4
2-3
Поворотнолопатева гідравлічна турбіна потужністю
58000 кВт
2-4
Молотарка МК-1100
2-5
Молотарка МС-1100
2-6
Молотарка МСА-1100
2-7
Молотарка МСС-1100
2-8
Молотарка МКС-1100
2-9
Перший радянський блюмінг
2-10
Агрегат похилого електробуріння
2-11
Дослідно-промислова установка з розморожування
залізної руди
2-12
Дослідна установка з обігріву двигунів автомобілів
пальниками інфрачервоного випромінювання на
безгаражній стоянці автобази № 36 Головмосавтотрансу
2-13
Дослідно-промислова установка з обігріву двигунів
автомобілів газовими пальниками інфрачервоного
випромінювання на спецавтобазі аеропорту Куйбишев-1
2-14
Дослідні пташники Українського науково-дослідного
інституту птахівництва. Обладнання пальниками
інфрачервоного випромінювання СВ-2. Харківська
область. Станція «Бірки» Харківської обл.
2-15
Дослідна установка брудерів та газових пальників
інфрачервоного випромінювання у пташниках радгоспу
імені В. П. Чкалова Донецької обл.
2-16
Комбайн УКМГ-I
2-17
Телевізійний приймач «Верховина»
2-18
Телевізійний приймач «Верховина-А»
2-19
Телевізійний приймач «Україна-2»
2-20
Паровози типу 1-5-1 серії «ФД»
2-21
Пасажирські паровози типу 1-4-2 серії «ИС»
2-22
Товарні паровози типу 1-5-0 серії «СО»
2-23
Товарні паровози типу 1-5-2
2-24
Товарні паровози типу 1-5-1 серії «ЛВ»
2-25
Гусеничний трактор ДТ 54А
2-26
Газогенераторний трактор ХТЗ-12
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№
фонду
Р-19
Р-20
Р-20

Стор.
108
70
70

Р-21
Р-21
Р-21
Р-21
Р-21
Р-22
Р-12
Р-12

113
113
113
113
113
44
25
25

Р-12

25

Р-12

25

Р-12

25

Р-12

25

Р-23
Р-24
Р-24
Р-24
Р-25
Р-25
Р-25
Р-25
Р-25
Р-26
Р-27

57
121
121
121
99
99
99
99
99
114
109

Додатки
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
2-41
2-42
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
2-49
2-50
2-51
2-52
2-53
2-54
2-55
2-56
2-57
2-58
2-59

Турбогенератор ТГВ-25
Автобуси ЛАЗ-695, ЛАЗ-697 (697Е – варіант) «Турист»
Комбайн малогабаритний барабанолопатевого типу МБЛ
Електротрактор ХТЗ-15АМ
Комбайн «Комунар» ЖМ-4,6
Пасажирські 4-вісні паровози системи «Компаунд»
с 3-вісними тендерами, типу Миколаївської залізниці
Пасажирський паровоз 2-3-0 Брянського заводу
з пароперегрівником Шмідта
Пасажирський паровоз 2-3-0 з пароперегрівником
системи Шмідта урядового замовлення
Пасажирський паровоз 1-3-1 з пароперегрівником
системи Ноткіна
Пасажирський паровоз 1-3-1 з пароперегрівником
системи Шмідта з 4-вісним тендером
Пасажирський паровоз 1-3-1 серії СУ з перегрівником
Пасажирський паровоз 1-3-1 серії СУ
(змінені креслення)
Товарний паровоз 0-5-0 з простою двоциліндровою
машиною та пароперегрівником системи Шмідта
Товарний паровоз 0-5-0 серії ЭУ
Товарний паровоз 0-5-0 серії ЭМ
8-колісний тендер для товарного паровоза 0-4-0
нормального типу 1901 р. системи «Компаунд» та
товарного паровоза 0-5-0 Луганського заводу
Колісний трактор СХТЗ НР 15/30
Двигун СМ-1
Колесо-фрезерний верстат КЖ-20
Токарно-копіювальні верстати ТКБ-2, ТКБ-2/10
Двосекційний магістральний тепловоз типу 2(20-20)
серії ТЭ-2
Координатно-розточувальні верстати з програмним
керуванням
Вугільний комбайн для пластів крутого падіння УКР
Агрегат 8 У-22
Агрегат 8 У-24
Агрегат 8 У-25
Агрегат 8 Т-21 (Козловий кран)
Агрегат 8 Т-130 (К-1 Трансбордерний візок)
Перший радянський слябінг Ø 1100 мм
Комбайновий дизельний двигун СМД–7
Пересувний локомобіль П-38
Пересувний локомобіль 4-ЛП-20
Слябінг 1150 для Карагандинського металургійного заводу

Р-29
Р-30
Р-36
Р-26
Р-38
Р-39

63
100
58
114
110
105

Р-39

105

Р-39

105

Р-39

105

Р-39

105

Р-39
Р-39

105
105

Р-39

105
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Мотор електробура 3250/8
Електробур Э-250
Електробур ЭР 170А
Блюмінг 1000 для Руставського металургійного заводу
Роторний екскаватор ЭРГ-1600
Тепловози
Вугільні комбайни типу «Донбасс»
Вугільний комбайн «Горняк»
Клітьовий комплекс Всесвітньої виставки, м. Брюссель
Установка для виробництва труб із поліетилену на базі
черв’ячного преса 4 ППТР-160
Лінія для виготовлення труб ЛТ-63-15/40
Устаткування для видобування, підіймання та
збагачення вугілля
Безперервний широкосмуговий стан-2000
Екскаватор ЭВГ 35/65М
Високомоментний секційний радіально-плунжерний
гідромотор ВГД-630 м
Насоси
Вентилятори
Компресори
Бурякозбиральні комбайни
Агрегат для виготовлення плівки з поліетилену на базі
черв’ячного преса Ø 63 мм
Свердлувально-фрезерувальний верстат із програмним
керуванням моделі ОФ-11
Електронограф ЭР-100
Лупа часу ЛВ-03
Електродвигун асинхронний АКН-14-49-12
Електродвигун синхронний МС-321-6/6
Двигун сталого струму типу ПБК 380/125
Електродвигун сталого струму типу ПБКЭ 285/135
Електродвигун сталого струму типу ПБК 250/145
Генератор сталого струму типу 2ПГК 120/50
Бурякозбиральний комбайн СКН-2
Автоматизація об’єкта № 730/193
Обчислювальна машина «Порадник майстра доменної
печі» СМ-2
Комплексна автоматизація виробництва міцної та
слабкої азотної кислоти із застосуванням керувальної
обчислювальної машини
Машина первинної переробки інформації МППИ-1
Комбайн очисний вузькозахоплювальний «Луч»
Комбайн човниковий І У70
Універсальний електронний мікроскоп УЭМВ-100 к
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Контурний копіювально-фрезерувальний верстат
моделі 6П42К з програмним керуванням
Аналізатор імпульсів АИ-128-2/3
Мас-спектрометр МХ-1211
Редуктор ЦДН-115
Багатоканатна підіймальна машина МК 2,1х4Р
Автоматична друкарська машинка АПМ-1
Система «Байкал»
Зв’язок шахтний іскробезпечний високочастотний
типу ШВС-3А
Координувальна обчислювальна машина КВМ-1
Мас-спектрометр МХ 2301
Кукурудзозбиральний комбайн «Херсонец», марки
ККХ-3
Роторний екскаватор ЭРГ 350/1000
Уніфікована система безперервного розливу сталі УНРС
Обчислювальні системи, скомпоновані з обладнання
агрегатної системи способів обчислювальної техніки
(АСВТ) типу «М-2000», «М-3000»
Пристрій контролю натягу матеріалу
електротензометричного типу УКНТ
Автоматизована система керування раціональним
розкроєм балок на УБС Нижньотагільського
металургійного комбінату «Раскрой-2»
Система інформаційного керування універсальними
клітьми
Автоматизована система керування Ладижинської ДРЕС
Машина для формування бікомпонентних синтетичних
ниток МФ-600-БШ8
Сушарка безперервної дії
Екстрактор безперервної дії продуктивністю 12 т/доба
Безперервно-потокова лінія обробки гранул капронової
смоли з екстрактором і сушаркою безперервної дії
Комплексно-механізована лінія виробництва порошків
кремнемідних сплавів
Однопозиційні кокільні машини
Стрижневий автомат з продувкою СО2
Карусельні кокільні машини
Установки для модифікування рідкого чавуну магнієм
Лінія для одержання листів, стрічок, припоїв, порошків
зі сплавів, які деформуються
Мотобур Д-10
Верстати для буріння
Устаткування для процесу виготовлення
електродвигунів
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Агрегат розливу ферохрому
Керувальна обчислювальна машина «Ангара»
Автоматизований комплекс КМ-87А
Прилади зв’язку «Лава-штрек» типу «Сигма» для шахт,
що розробляють великі пласти
Апаратура типу УМС-2 керування та реверсування
приводу струга
Система дистанційного та автоматизованого керування
типу САУБ для бурильних машин БГА
Колекція коксового обладнання
Апаратура типу КРОС автоматизованого секційного
зрошення стругової установки УСБ67; УСТ2А
Система автоматизованого керування типу САУК
комбайнами 1ГШ68 та КШ-3М
Автоматизоване кріплення М87ДГА з груповим
керуванням із лави. Електроапаратура керування
кріпленням
Колісний сільськогосподарський садово-городній
реверсивний трактор малої потужності марки «ДТ-14»
Гідравлічний механізм подачі Г-352
Комплекс обладнання для нагнітання води у вугільні
пласти 2 УГН
Лупа часу ЛВ-05
Автоматизована система визначення теоретичної ваги
прокату
Гама-рівномір металу «ГУМ-003М»
Система автоматичного контролю та регулювання
розподілу природного газу по фурмах доменної печі
Колекція вантажного та пасажирського водного
транспорту
Напівавтомат для плазмового зварювання
Засоби механізації та автоматизації підземного
гідравлічного видобутку вугілля
Автомат для шліфування електрощіток середніх
розмірів моделі В3-26
Уніфікована система автоматичного дистанційного
керування
Дослідний пристрій автоматизованого дистанційного
керування електровозом гасильного вагону батареї 9/10
Гусеничний трактор ХТЗ–НАТИ–ITA
Трактор ДТ-20
Колісний трактор ХТЗ-7
Сівалки
Бурякозавантажувач СНТ-2,1Б та ГРС-50
Очищувач качанів напівнавісний ООП-5,0
Вальцювально-наплавний верстат КЖ-34

Р-96
Р-77
Р-61
Р-61

62
122
19
19

Р-61

19

Р-61

19

Р-97
Р-61

57
19

Р-61

19

Р-61

19

Р-26

114

Р-23
Р-23

57
57

Р-73
Р-88

123
80

Р-88
Р-88

80
80

Р-108

107

Р-104
Р-71

103
22

Р-184

96

Р-92

13

Р-9

41

Р-26
Р-26
Р-26
Р-186
Р-64
Р-53
Р-41

114
114
114
112
111
116
92

Додатки
2-158
2-159
2-160
2-161
2-162
2-163
2-164
2-165
2-166
2-167
2-168
2-169
2-170
2-171
2-172
2-173
2-174
2-175
2-176
2-177
2-178
2-179
2-180
2-181
2-182
2-183
2-184
2-185
2-186
2-187
2-188
2-189
2-190
2-191
2-192

Важкий токарний верстат моделі 1 А 665
Гідротурбіна для Кременчуцької ГЕС
типу ПЛ-661-ВБ-800
Гідротурбіна для ГЕС т
ипу ЧИР-ЮРТ-I ПЛ-642-В-370
Радіально-свердлувальний верстат із найбільшим
діаметром свердління у сталі 75 мм та найбільшим
вильотом шпинделя 2000 мм моделі 2Н57
Уніфікована апаратура радіокерування очисними
комбайнами типу «Икар»
Сепаратори
Конус магнітний 2 КПМ Ø 2200 мм
Класифікатор двоспіральний 2,4х12,5 мм типу К2С1
Установка сушильна безперервної дії НС-40
Установка екстракційна НЭ-40
Колекція гідрообладнання
Електропечі промислові
Пиловловлювач ПВ-2
Апарати очищення вентиляційних викидів
гальванічних цехів
Устаткування вентиляційне
Пристрій контролю ізоляції та стану відхилення
У УКИО-164УЗ
Електродвигун ЭД-240-8 із комутатором типу КБП-215
Поточна автоматична лінія різання пластин
магнітопроводів із рулонної сталі із косими та прямими
стиками (без отворів)
Доїльний майданчик типу «Елочка» ДАЕ-16
Бульдозер зі щіткою БЩ-1,5
Горизонтальний 4-шпиндельний токарний автомат
моделі КА-53
Вакуум-насос водокільцевий типу ВВН-50
Центрифуга типу АПН-1250
Центрифуга типу ОПШ-12 (НОГШ-1200)
Центрифуга типу ФГН-1254 К-7 (АГ-1250-7 Н)
Випарна установка для мерсеризаційного лугу
Пароежекторна вакуумно-випарна установка
Теплообмінник пластинчастий 100 м2
Комплекс щитовий прохідницький (ЩПК)
Круглошліфувальні верстати
Генератор сталого струму типу ПБКЭ 99/35
Портал монтажний ПМ-350
Прилади автоматизації прохідницьких комбайнів
4ПП-2 та ПК-9рА
Автомат порізки та зачищення провідників
Установка для оброблення золотників
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Автомат пакування електродів
Установка для очищення виробів від грату
Машина для миття дрібних деталей гідроапаратури
Установка складання відрізків скребкового ланцюга
Установка для дробометального наклепування ланцюгів
Машина для миття корпусних деталей гідроапаратури
Електрокардіоскоп портативний ПЭКС-01
Вібраційна машина для випробування робочих
коліс парових турбін із зовнішнім діаметром
до 7000 мм для Харківського турбогенераторного
заводу ім. С. М. Кірова
Автомат редукування заготівок велосипедних спиць
Лінія нанесення органічних покриттів агрегату
хромування та лакування жерсті
Насоси для енергетичної та нафтової промисловості
Промислове обладнання для рибопромислових баз
Обчислювальні комплекси: комплекс базовий
обчислювальний М-7000, комплекс  керування
обчислювальний М-6000
Напівавтомат для заклинювання статорів першого габариту
Автомат для складання пакетів статора
електродвигунів ДХМ
Універсальна установка з контролю статорів
електродвигунів серії АО-2 І-VП габаритів (УУКС)
Імпульсна установка для випробування полюсних
котушок електродвигунів серії УВ2 ПВ-06
Автомат ИПК-3А для ізолювання пазів статорів
ІІІ габариту
Електродвигун трифазовий асинхронний АОЛ
ІІ-ІІІ габариту
Вугільний комбайн «Кировец-I»
Двоколова гідравлічна подача Г408
Бурошнекова установка БУГ-2
Мікроскоп растровий електронний
низьковольтний РЭМН-2
Високочастотна кодова сигналізація ВКС-2М
Тракторні самохідні шасі
Парові турбіни типу АК
Електрифікована дощувальна машина фронтального
переміщення
Вертикальна восьмиходова склообмотувальна машина
ОКБ-4133
Електросушило прохідне ОКБ-4139
Спеціальний агрегатний свердлувально-різенарізний
верстат ХА10733
Установка для фарбування внутрішніх поверхонь
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Автомат для цинкування деталей на підвісці
Двопозиційна установка для підігріву шихти до
25-тонних печей у футерованому цебрі з використанням
тепла відходних газів
Двопозиційна установка з газовим обігрівом та
використанням тепла відхідних газів для високого
підігріву шихти до дугових електропечей
Установка для вилуговування залишків кераміки
з відливок точного сталевого лиття
Поточна лінія виплавки, прогартування, охолодження
форм точного лиття
Машина для абразивного зачищення кола Ø 30-80
Крокуюча опалубка для ствола Ø 4,5
Верстат для заточування знімних додаткових бурових
коронок
Агрегат для будування монолітного бетонного
кріплення у горизонтальних гірничих виробках
Установка для змащування підшипників схилів
шахтних вагонеток
Вугільний комбайн «Комсомолец»
Копіювально-гравіювальний верстат моделі ОФ-36А
Проекти технологічних процесів, устаткування,
засобів механізації та автоматизації для виробництва
автомобілів
Установка стругова швидкохідна УСБ-67
Засоби механізації, автоматизації спеціального
ливарного, ковальського, технологічного обладнання
Снігохідний важкий тягач «Харьковчанка-1»
Зернозбиральні комбайни
Напівавтомат для заточування ін’єкційних голок
моделі В3-42
Автооператор двошвидкісний ГУ-301
Машина для пакування виробів методом
термовакуумформування УМ. 88.5.00.00.000
Бурова машина «Стрела-68»
Ізодром гідравлічний ИГ-1
Золотник блокувальний 3Б-1
Автономний гідравлічний привід АГП-1
Електродвигуни
Автономний регулювальний клапан АРК-1
Блок електронний регулювальний БЭР-1
Блок електронний керувальний БЭУ-1
Датчик потенціометричний показника положення
модифікації кат. № 143-1 та № 143-2
Датчик синхронізатора гідравлічний ДСГ-1
Датчик температури дилатометричний, пневматичний
прямої та зворотної дії ДТДП

Р-104
Р-43

103
167

Р-43

167

Р-43

167

Р-43

167

Р-138
Р-166
Р-166

45
60
60

Р-166

60

Р-71

22

Р-45
Р-44
Р-104

59
96
103

Р-173
Р-174

14
67

Р-175
Р-177
Р-184

106
111
96

Р-185
Р-185

104
104

Р-45
Р-188
Р-188
Р-188
Р-74
Р-188
Р-188
Р-188
Р-188

59
82
82
82
72
82
82
82
82

Р-188
Р-188

82
82
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2-256
2-257
2-258
2-259
2-260
2-261
2-262
2-263
2-264
2-265
2-266
2-267
2-268
2-269
2-270
2-271
2-272
2-273
2-274
2-275
2-276
2-277
2-278
2-279
2-280
2-281
2-282
2-283
2-284
2-285
2-286
2-287
2-288
2-289
2-290
2-291
2-292

286

Автонавантажувачі
Датчик показника положення ДУП-1
Автомобіль ЗАЗ-965 «Запорожець»
Автомобіль КРАЗ-214
Міжопераційна транспортна система із застосуванням
каретки-оператора з автоматичним адресуванням
Клапан дросельний масляний КДМ-І
Клапан дистанційного керування блокувальний КДУБ-1
Клапан пневмоелектричний КПЭ-І
Клапан шунтувальний масляний КШМ-0201,
КШМ-0202, КШМ-2
Механізм дистанційного налагодження МДН-2
Механізм налагодження з приводом від ізодрома МНПИ
Механізм ручного налагодження МРН-І
Пневмопривід поршневий з електричним керуванням
ППЭ-І
Приймач синхронізатора гідравлічний ПСГ-1
Реле тиску РДПС-1
Сервопривід гідравлічний кривошинний СПГК-1
Установка стругова високошвидкохідна УСВ
Верстат для обробки базової поверхні соплових лопаток
моделі БС-200
Картонорубалка ножова КН-1
Блокосклеювальний верстат БТП-2
Травильна машина ФТК-50
Коректурний верстат НВК
Гідравлічний обтискний верстат БМП-3
Машина фарботерна мала МКМ
Фільтр-прес автоматичний
Сервоприводи гідравлічні кривошипні (СПГК)
Сервоприводи гідравлічні прохідні СПГП-2, СПГП-4,
СПГП-5
Устаткування для відбирання імпульсу від в’язких
середовищ УВС-І
Підсилювач двокаскадний гідравлічний УДКГ
Устаткування імпульсне диференційне сильфонне
(УИДС)
Пристрої імпульсні
Лабораторія пенетраційно-каротажної станції
Машини підіймальні прохідні пересувні
Лебідка пересувна прохідна ЛПП-25
Експериментальна установка для внутрішнього
шліфування трубних заготівок
Установка для збирання гусеничних стрічок
Камера напилювання

Р-189
Р-188
Р-190
Р-191
Р-192

100
82
102
103
86

Р-188
Р-188
Р-188
Р-188

82
82
82
82

Р-188
Р-188
Р-188
Р-188

82
82
82
82

Р-188
Р-188
Р-188
Р-173
Р-184

82
82
82
14
96

Р-196
Р-196
Р-196
Р-196
Р-196
Р-196
Р-78
Р-188
Р-188

120
120
120
120
120
120
69
82
82

Р-188

82

Р-188
Р-188

82
82

Р-188
Р-199
Р-198
Р-198
Р-184

82
78
176
176
96

Р-200
Р-200

79
79

Додатки
2-293
2-294
2-295
2-296
2-297
2-298
2-299
2-300
2-301
2-302
2-303
2-304
2-305
2-306
2-307
2-308
2-309
2-310
2-311
2-312
2-313
2-314
2-315
2-316
2-317
2-318
2-319
2-320
2-321
2-322
2-323
2-324

Піч оплавлювальна
Автомат для фрезерування пазів у колекторі
Комплекс агрегатів для безперервного приготування
рідких самотвердних сумішей на органічних зв’язуючих
ОЖСС
Машина для виготовлення стрижнів
типу 1 ост. 22-223-72
Алмазно-розточувальний верстат 278 «Л»
Машина для закидання сипких матеріалів та
феросплавів до електропечі
Станція індикації даних СИД-1000
Станція індикації графічних даних Сигда-А-532-1
Мікропрограмний автомат М-6010
Система обробки даних Сирена-1
Система малих електронно-обчислювальних машин.
Обчислювальні комплекси СМ-1, СМ-2
Прилад для виготовлення склопластикових труб УТНП-2
Електрованни
Підсилювачі однокаскадні гідравлічні
УОКГ-1 – УОКГ-5
Показник положення дистанційний УПД-1
Устаткування переривне електромеханічне УПЭМ-2
Зернонавантажувач ЗП-40
Система автоматичного догашування гарячого коксу на
стрічці конвеєра
Автоматизація відсаджувальних машин дрібного
вугілля на вуглезбагачувальній фабриці
Аналізатор вологості смоли в потоці В-3А
Датчик теплового еквіваленту
Череповецький металургійний завод. Система
дистанційного керування вуглевантажними вагонами
Магнітогорський металургійний комбінат. Система
автоматичного прийому коксу у вагон для гасіння
Московський коксогазовий завод. Система
дистанційного керування трьома електровозами вагонів
для гасіння
Транспортний рефрижератор-постачальник
типу «Лівадія»
Манометр свердловинний МГН-4, МГН-6
Індикатор витрати свердловинний ИРС-І «И»
Манометр глибинний для випробувачів щаблів МГО-5
Дослідно-конструкторські розробки
Термометр свердловинний ТГН-6
Велосипеди шляхові
Комплекс агрегатних засобів вимірювальних
«Кварц-2М»

Р-200
Р-200
Р-200

79
79
79

Р-200

79

Р-184
Р-138

96
45

Р-77
Р-77
Р-77
Р-77
Р-77

122
122
122
122
122

Р-207
Р-117
Р-188

65
76
82

Р-188
Р-188
Р-40
Р-218

82
82
109
84

Р-218

84

Р-218
Р-218
Р-218

84
84
84

Р-218

84

Р-218

84

Р-108

107

Р-219
Р-219
Р-219
Р-220
Р-219
Р-221
Р-225

81
81
81
54
81
101
87
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2-325
2-326
2-327
2-328
2-329
2-330
2-331
2-332
2-333
2-334
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Горизонтальна установка для охолодження великих
роторів у процесі їх термообробки
Технологічне устаткування для спеціальних способів
лиття
Технологічне устаткування для термічної обробки
Стенд-кантувач для великих деталей типу валів
Q max = 200 т
Кран мостовий спеціальний електричний
Резервуар сталевий вертикальний циліндричний для
нафти та нафтопродуктів
Резервуар лінійно-виробничої диспетчерської станції
«Броди» місткістю 75 000 м3
Установка для напівавтоматичного очищення ванн
фарбувальних камер
Комплекс автоматизований для загартування
штамповок
Кран козловий спеціальний

Р-226

53

Р-226

53

Р-226
Р-226

53
53

Р-55
Р-37

34
135

Р-37

135

Р-43

167

Р-43

167

Р-55

34

Додаток 7 (продовження)

Перелік комплексів ЦДНТА України
науково-дослідної документації
№
комплексу

Назва комплексу

Крайні
дати

№
Стор.
фонду

3-1

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Діпрококс»

1937–1957 Р-9

41

3-2

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Південдіпроцемент»

1947–1965 Р-11

187

3-3

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Південдіпрогаз»

1958–1969 Р-12

25

3-4

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ПромбудНДІпроект»

1945–1975 Р-2

174

3-5

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту металів

1929–1977 Р-13

49

3-6

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ДонВУГІ»

1945–1975 Р-14

20

3-7

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту вогнетривів

1928–1991 Р-15

48

3-8

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ харчової промисловості

1933–1972 Р-16

151

3-9

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УХІН»

1926–1967 Р-17

47

3-10

Звіти про науково-дослідні роботи
НВО «Монокристалреактив»

1956–1985 Р-18

128

3-11

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «НІОХІМ»

1938–1976 Р-57

125

3-12

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УкрНДІгаз»

1959–1991 Р-58

27

3-13

Звіти про науково-дослідні роботи
НВО «Автоматгірмаш»

1960–1970 Р-61

19

3-14

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту титану

1960–1976 Р-62

51

3-15

Звіти про науково-дослідні роботи ХПІ

1946–1966 Р-42

106

3-16

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту верстатів та інструментів

1963–1973 Р-67

97

3-17

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «НДІхіммаш»

1969–1970 Р-65

54

3-18

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів

1964–1996 Р-66

50

3-19

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ механізації шахтного будівництва

1955–1969 Р-68

16
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3-20

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту гірничої механіки

1937–1978 Р-76

55

3-21

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УкрНДІгідровугілля»

1960–1976 Р-71

22

3-22

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УкрНДІхіммаш»

1936–1976 Р-78

69

3-23

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту жирів

1957–1970 Р-79

152

3-24

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ зв’язку

1958–1981 Р-83

142

3-25

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Південдіпрошахт»

1955–1956 Р-56

169

3-26

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Південдіпрошахт»

3-27

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Діпровуглеавтоматизація»
(Донецьке відділення)

1962–1971 Р-90

78

3-28

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «Діпровуглеавтоматизація»
(Ворошиловградська /Луганська/ філія)

1960–1977 Р-92

13

3-29

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ВНДІгідропривід»

1969–2001 Р-93

91

3-30

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ текстильної промисловості

1960–1975 Р-94

145

3-31

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ будівельних матеріалів

1945–1966 Р-99

189

3-32

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «КиївНДПІмістобудування»

1960–1979 Р-100

158

3-33

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ цукрової промисловості

1931–1975 Р-101

149

3-34

Звіти про науково-дослідні роботи НДІ
безпеки праці в гірничорудній промисловості

1959–1986 Р-102

16

3-35

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ трубної промисловості

1968–1978 Р-106

40

3-36

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ВНДІОчормет»

1940–1960 Р-107

38

3-37

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ санітарної техніки та обладнання
будинків

1957–1968 Р-112

83

3-38

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ целюлозної та паперової промисловості

1946–1971 Р-113

132

3-39

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ з безпеки робіт у гірничорудній
промисловості

1980–1984 Р-115

18

3-40

Звіти про науково-дослідні роботи
НВО з гірничорятівної справи

1969–1978 Р-130

15

3-41

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту чорної металургії

1946–1962 Р-127

44
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Р-56

169

Додатки
3-42
3-43
3-44
3-45
3-46
3-47
3-48
3-49
3-50
3-51
3-52
3-53
3-54
3-55
3-56
3-57
3-58
3-59
3-60
3-61
3-62
3-63

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ автоматизованих систем планування та
керування у будівництві
Звіти про науково-дослідні роботи
СПКТБ «Будшляхмаш»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ механізації шахтного будівництва
Звіти про науково-дослідні роботи
гірничорудного НДІ
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ автоматизації керування та виробництва
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ соляної промисловості
Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ДержшляхНДІ»
Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «НДІПТмаш»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ азотної промисловості та продуктів
органічного синтезу
Звіти про науково-дослідні роботи
«ВНДІреактивелектрон»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ спеціальних способів лиття
Звіти про науково-дослідні роботи
«УкрНДІм’ясомолпром»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ з переробки штучних і синтетичних
волокон
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ сільськогосподарського
машинобудування
Звіти про науково-дослідні роботи
НВО малотонажних мастил «МАСМА»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ великогабаритних шин
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ машин для виробництва синтетичних
волокон
Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УкрНДІцивільсільбуд»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ будівельних конструкцій
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ механічної обробки деревини
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ «Колірметавтоматика»
Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ атомного та енергетичного
насособудування

1967–1979 Р-126

160

1963–1968 Р-121

67

1960–1981 Р-68

16

1933–1961 Р-135

20

1961–1976 Р-139

93

1948–1970 Р-146

148

1946–1962 Р-147

134

1959–1961 Р-148

61

1967–1973 Р-151

126

1960–1972 Р-154

124

1965–1976 Р-96

62

1960–1985 Р-155

150

1961–1965 Р-160

144

1965–1983 Р-21

113

1963–1965 Р-171

127

1972–1983 Р-172

129

1965–1976 Р-95

118

1971–1977 Р-98

163

1966–1977 Р-179

188

1931–1971 Р-180

131

1967–1978 Р-182

53

1968–1985 Р-141

56
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3-64

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ВНДІливмаш»

1962–1977 Р-193

88

3-65

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ типового та експериментального
проектування житла і громадських будівель

1980–1981 Р-105

157

3-66

Звіти про науково-дослідні роботи
НДІ будівельного виробництва

1974–1979 Р-204

178

3-67

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «ВНІПІгіркольормет»

3-68

Звіти про науково-дослідні роботи
інституту «УКрНДІшвейпром»

1964–1967 Р-205

144

3-69

Звіти про науково-дослідні роботи
НВО «Укргідроспецбуд»

1975–1979 Р-208

178

3-71

Звіти про науково-дослідні роботи
Українського наукового центру охорони вод

1966–1982 Р-213

194

3-72

Звіти про науково-дослідні роботи
ВАТ «НДІ кондиціонер»

1970–1993 Р-220

54

3-73

Звіти про науково-дослідні роботи
Інституту вторинних ресурсів

1983–1990 Р-222

150

3-74

Звіти про науково-дослідні роботи
«НІПІАСУ»

292

1966

1991

Р-166

Р-216

60
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Покажчик номерів комплексів у межах фонду
№з/п
№№ комплексів у фонді
фонду
Р-1

1-1, 2, 5, 61, 62, 380, 381, 452,
453, 454

Р-2

1-3, 102, 403
3-4

Р-3

1-4, 42, 111, 130, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 161, 162,
203, 232, 310, 311, 312, 313,
315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326,
361, 362, 363, 364, 365, 377,
438

Р-4

1-6, 67, 70
2-55

Р-5

1-7, 8, 221, 222

Р-6

1-9, 20, 45, 90, 125, 277, 278,
279, 280, 302, 303, 304, 305,
306

Р-19

2-1

Р-20

2-2, 3, 159, 160, 218

Р-21

2-4, 5, 6, 7, 8, 89
3-55

Р-22

2-9

Р-23

2-16, 74, 75, 76, 77, 94, 95,
139, 140, 212, 213, 214

Р-24

2-17, 18, 19

Р-25

2-20, 21, 22, 23, 24, 65

Р-26

2-25, 30, 138, 151, 152, 153

Р-27

2-26, 43

Р-28

1-16, 21, 22, 73, 76, 106, 107,
108, 169, 170, 171, 224, 225,
226, 227, 281

Р-29

2-27

Р-30

2-28

Р-31

1-17, 19, 51, 71, 74, 93, 94,
275, 276, 408

Р-32

1-18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48,
433

Р-7

1-10, 11, 75, 96, 145, 181, 182,
255

Р-8

1-12, 40, 41, 124

Р-9

1-13
2-150
3-1

Р-33

1-34, 35, 80, 471, 472

Р-10

1-14, 241, 242, 243, 244

Р-34

1-20, 407, 448, 459

Р-11

1-235
3-2

Р-35

1-6, 68, 69, 72, 77, 78, 136,
194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 202, 252, 253, 328

Р-12

1-15, 354, 355
2-10, 11, 12, 13, 14, 15
3-3

Р-36

2-29, 186

Р-37

1-33, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 290,
291, 292, 293, 330, 331, 473

Р-38

2-31

Р-39

2-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

Р-13

3-5

Р-14

2-71
3-6

Р-15

3-7

Р-16

3-8

Р-40

2-44, 56, 309

Р-17

3-9

Р-41

2-45, 46, 157, 158

Р-18

3-10

295

Центральний державний науково-технічний архів України
Р-42

2-47
3-15

Р-69

1-79

Р-43

1-43, 86, 102, 149, 150, 151,
152, 153, 180, 296, 401, 402
2-225, 226, 227, 228, 332, 333

Р-70

1-81

Р-71

2-147, 233
3-21

Р-44

2-48, 80, 97, 235

Р-72

1-82, 271, 272, 399, 400, 448

Р-45

2-49, 66, 67, 68, 234, 245

Р-73

Р-46

1-44, 117, 118, 129, 265, 266

2-81, 82, 96, 98, 99, 104, 106,
141, 215, 216

Р-49

1-49

Р-74

2-83, 84, 85, 86, 87, 88, 188,
249

Р-50

2-50, 51, 52, 53, 54, 59, 63, 64,
72, 73

Р-75

1-84, 85, 127, 259, 260, 261

Р-51

1-57, 58, 59, 60, 378

Р-76

3-20

Р-52

1-52, 53, 54, 55, 56, 335, 336,
337, 338, 339

Р-77

2-90, 91, 92, 93, 102, 103, 105,
110, 129, 205, 299, 300, 301,
302, 303

Р-53

2-57, 58, 107, 156

Р-78

Р-54

2-60, 61, 62, 173, 174

2-183, 184, 185, 280
3-22

Р-55

1-50, 116, 174, 175, 308, 382,
384, 385, 398, 404, 405, 406,
415, 416, 417, 463, 464, 465,
466, 467, 469, 470
2-189, 329, 334

Р-79

3-23

Р-80

1-87, 89, 223, 327, 331, 455,
456, 461

Р-81

Р-56

1-64, 301
3-25, 26

1-91, 92, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431

Р-82

2-100, 101, 108

Р-57

1-65, 66, 88, 98, 112, 137, 138,
139, 432, 437
3-11

Р-83

3-24

Р-84

Р-58

3-12

Р-59

1-63

1-97, 143, 176, 177, 178, 179,
254, 288, 289, 297, 298, 299,
300, 309, 379, 420, 450, 451,
457, 468, 474

Р-60

2-69

Р-85

1-99, 100, 101, 102, 163, 272,
400, 445, 446

Р-61

2-130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 162, 190
3-13

Р-86

1-103, 113, 114, 147, 148, 172,
256, 257, 258, 434
2-125, 126

Р-62

1-104, 141, 142
3-14

Р-87

1-109, 110

Р-63

2-70, 79

Р-88

2-109, 111, 112, 113, 114, 142,
143, 144

Р-64

2-78, 155

Р-89

1-105

Р-65

3-17

Р-90

3-27

Р-66

3-18

Р-91

2-127, 206, 207, 208, 209, 210

Р-67

3-16

Р-92

Р-68

3-19, 44

2-149
3-28
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Р-93

2-168
3-29

Р-121

3-43

Р-94

3-30

Р-122

2-179, 180, 181, 182

Р-95

2-115, 116, 117, 118, 166, 167
3-58

Р-123

2-178

Р-124

1-164, 167, 168

Р-96

2-119, 120, 121, 122, 123, 124,
128
3-52

Р-125

1-144, 228, 229, 230, 273, 274,
284, 285, 332, 333, 334

Р-126

3-42

Р-97

2-134

Р-127

3-41

Р-98

1-115
3-59

Р-128

2-187

Р-129

2-161

Р-99

3-31

Р-130

3-40

Р-100

1-63
3-32

Р-131

2-191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198

Р-101

3-33

Р-132

1-165, 166

Р-102

3-34

Р-133

2-199

Р-103

1-119, 421

Р-134

2-200

Р-104

2-146, 223, 224, 236

Р-135

3-45

Р-105

1-120, 121, 122, 123, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375
3-65

Р-136

2-201

Р-137

1-135, 136, 193,

Р-138

2-202, 229, 298

Р-106

3-35

Р-139

3-46

Р-107

3-36

Р-140

1-201, 356, 357

Р-108

2-145, 317

Р-141

Р-109

1-128, 173, 458

2-203
3-63

Р-110

1-124, 160

Р-142

2-204, 219

Р-111

1-126, 219, 220, 294, 295

Р-143

1-63, 282, 283, 386

Р-112

3-37

Р-144

2-211

Р-113

3-38

Р-145

1-204, 205, 206, 207

Р-114

1-140, 240

Р-146

3-47

Р-115

3-39

Р-147

3-48

Р-116

1-146
2-163, 164, 165

Р-148

3-49

Р-149

Р-117

2-169, 220, 221, 305

Р-118

2-170, 171, 172

1-208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 245, 246, 247,
248, 340, 341, 342

Р-119

2-175

Р-150

1-217, 218

Р-120

2-176, 177

Р-151

3-50

Р-152

1-231, 436
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Р-153

2-217

Р-190

2-258

Р-154

3-51

Р-191

2-259

Р-155

3-53

Р-192

2-260

Р-156

1-233, 234, 411, 412, 419, 447

Р-193

3-64

Р-158

1-136, 236, 237, 238, 387

Р-194

1-348, 349, 350, 351, 352, 353

Р-159

1-239

Р-195

1-343, 344, 345, 346, 347

Р-160

3-54

Р-196

2-274, 275, 276, 277, 278, 279

Р-161

2-222

Р-197

1-358, 359, 360

Р-162

1-76, 193, 249, 250, 251, 383

Р-198

2-288, 289

Р-163

1-76, 146

Р-199

2-287

Р-164

1-262, 263, 264

Р-200

2-291, 292, 293, 294, 295, 296

Р-166

2-230, 231, 232
3-67

Р-201

1-376

Р-167

1-267, 269, 270

Р-204

3-66

Р-168

2-268

Р-205

3-68

Р-169

1-286, 287

Р-207

2-304

Р-171

3-56

Р-208

3-69

Р-172

3-57

Р-211

1-392, 393, 443, 444

Р-173

2-237, 272

Р-212

1-394

Р-174

2-238

Р-213

3-71

Р-175

2-239

Р-215

1-410, 418, 476, 477, 478

Р-176

1-292, 307

Р-216

1-413, 414
3-74

Р-177

2-240

Р-217

1-439

Р-179

3-60

Р-218

Р-180

3-61

2-310, 311, 312, 313, 314, 315,
316

Р-181

1-314

Р-219

2-318, 319, 320, 322

Р-182

3-62

Р-220

Р-184

2-148, 241, 273, 290, 297

2-321
3-72

Р-185

2-242, 243

Р-221

2-323

Р-186

2-154

Р-222

3-73

Р-187

1-329, 330

Р-225

2-324

Р-188

2-246, 247, 248, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 257, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 306, 307, 308

Р-226

2-325, 326, 327, 328

Р-227

1-460

Р-189

2-256
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Предметно-галузевий покажчик
Галузі промисловості
1. Паливно-енергетичний комплекс
Науково-дослідні роботи в галузі паливноенергетичного комплексу
1.1. Вугільна та гірничорудна промисловість
Бурильні та вибухові роботи
Виймальні комплекси та агрегати
Гірничопрохідницькі роботи
Збагачення вугілля
Машини та комбайни для очисних та прохідних
робіт
Механізовані та автоматизовані кріплення
Обладнання для механізації та автоматизації
робіт
Осушування, вентиляція шахт
Системи автоматизації в гірничорудної
промисловості
Стругові установки
Транспортери, відвальні мости
Шахти, підприємства гірничорудної
промисловості
1.2. Газова та нафтова промисловість
Газогенераторні станції
Газопроводи
Газосховища
Газові родовища
Компресорні станції
Лінійно-виробничі диспетчерські станції
Нафтові родовища
Нафтопереробні підприємства
Нафтопродуктопроводи
Нафтопроводи
Нафтосховища
Обладнання та апаратура для розробок газових
родовищ
Обладнання, апаратура, засоби вимірювання
і контролю
Підприємства з переробки природного газу
Схеми газифікації
1.3. Енергетика
Атомні електростанції

Номер фонду

Р-12; 14; 15; 17; 51; 56; 58; 61;
68; 71; 76; 90; 92; 102; 115; 130;
135; 166; 171; 178
Р-135; 166
Р-14; 23; 35; 45
Р-14; 68; 71; 198
Р-14; 92
Р-14; 35; 36; 45; 61; 68; 198
Р-61; 68; 166
Р-71; 76; 90; 92; 199
Р-76; 102
Р-61; 71; 76; 135; 162; 218
Р-61; 173
Р-8
Р-7; 8; 14; 51; 56; 70; 75; 89;
124
Р-12; 84
Р-12; 84
Р-84
Р-58; 84
Р-84
Р-37
Р-111
Р-111
Р-69; 111; 171
Р-37; 111
Р-5; 37; 111
Р-12; 84; 199; 225
Р-225
Р-84
Р-84
Р-31; 55
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Гідроелектростанції
Будівництво підстанцій, котелень
Енергозабезпечення галузей народного
господарства
Енергопоїзди
Лінії електропередач, електромережі
Захист в електроенергетичних системах
Теплоелектростанції
2. Металургійний комплекс
Науково-дослідні роботи в галузі металургії
2.1. Чорна металургія
Автоматизовані системи управління в металургії
Блюмінги, слябінги, виробництво заготовок
чорних металів
Виробництво вогнетривких виробів
Виробництво коксу, коксохімічної продукції
Виробництво листів чорних металів
Виробництво профілів прокату чорних металів
Виробництво сплавів
Виробництво сталі
Виробництво труб
Виробництво чавуну
Вторинна обробка металів та сплавів
Доменні печі, обладнання
Гірничорудні підприємства, кар’єри
Заходи, дослідження, обладнання для
охорони праці та навколишнього середовища
в металургійній промисловості
Ливарне виробництво
Металургійні комбінати і заводи

Р-3; 31; 203
Р-125
Р-3; 52
Р-125
Р-52; 125
Р-52; 88; 125
Р-31; 159; 187; 201

Р-9; 13; 15; 17, 62; 66; 96; 102;
106; 107; 127; 148; 166; 182;
183; 193
Р-88; 148; 174
Р-4; 22; 50
Р-15
Р-9; 17; 97; 158; 162
Р-32; 138
Р-50
Р-66; 138; 158
Р-32; 33; 87; 137; 162; 15; 127
Р-35
Р-28; 127
Р-13; 35
Р-4; 15; 28; 137; 158
Р-70; 75; 124; 163
Р-13; 17; 102

Р-96; 121; 127; 148; 174; 193
Р-2; 9; 17, 28; 32; 33; 35; 37;
110; 187
Переробка відходів металургійного виробництва Р-13; 35
Порошкової металургії заводи, комбінати
Р-35
Прокатне виробництво
Р-32, 35, 50, 127, 138, 162, 163
Прокатні заводи
Р-35; 127
Прокатні стани
Р-127; 162; 163
Термообробка та металознавство
Р-127; 148
Технологія металургійного виробництва,
Р-12; 13; 102; 110; 116
устаткування
2.2. Кольорова металургія
Автоматизація процесів виробництва
Р-182
Металургійні комбінати, заводи
Р-62
Технологія виробництва, устаткування
Р-12; 62; 162
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3. Машинобудівний комплекс
Науково-дослідні роботи з машинобудування
Охорона праці та навколишнього середовища
в машинобудівній галузі
3.1. Важке і середнє машинобудування
Бурильні установки та верстати
Виробництво прокатних і трубних станів
Дизельне машинобудування
Котельне машинобудування
Насосно-компресорне машинобудування
Обладнання для агломераційного та коксового
виробництва
Обладнання для видобування вугілля та руди
Обладнання для доменного виробництва
Обладнання для ливарного виробництва
Обладнання для нафто- і газодобувної
промисловості
Обладнання для хімічної промисловості
Турбіни, енергетичне обладнання
3.2. Електротехнічна промисловість
Генератори
Електродвигуни
Електротермічне обладнання
Обладнання, апаратура, засоби виробничого
призначення
Обладнання для кондиціювання та вентиляції
Підприємства електротехнічної промисловості
Спеціальне технологічне контрольновипробувальне приладдя
Трансформатори
Холодильні агрегати
3.3. Приладобудування та засоби
автоматизації
Засоби обчислювальної техніки
Прилади контролю, регулювання
і автоматичного керування виробничими
процесами
Прилади для фізичних досліджень медицини,
фізіології та біології
3.4. Верстатобудівна та інструментальна
промисловість
Бурильні верстати
Гідропневматичне обладнання

Р-21; 67; 93; 42; 65; 121; 139;
141; 148; 166; 193; 216; 220;
234; 236; 237
Р-118
Р-12; 54; 166
Р-35; 43; 50; 127; 162; 163; 216
Р-12; 40
Р-42
Р-23; 122; 141; 217
Р-9; 97; 158; 162; 218
Р-14; 23; 35; 36; 45; 166; 173
Р-15; 96; 127
Р-96; 121; 127; 148; 174; 193;
226
Р-12; 37
Р-57; 60; 65; 78; 95
Р-20; 29; 33; 134; 226
Р-74
Р-54; 74; 91; 144
Р-109; 117; 207; 226; 136
Р-54; 91; 109; 131; 145; 188;
200; 207; 220
Р-220
Р-43; 49
Р-54; 73; 188; 207
Р-119
Р-81
Р-77
Р-54; 77; 80; 82; 88; 136; 139;
148; 162; 180; 182; 185; 188;
192; 216; 218; 219
Р-133

Р-86
Р-93; 188
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Металообробні верстати
Шліфувальні верстати
3.5. Транспортне машинобудування
Аеросанний важкий тягач
Автобуси
Автонавантажувачі, електронавантажувачі
Вантажні автомобілі
Велосипеди
Екскаватори
Легкові автомобілі
Локомобіль
Крани підйомні
Обладнання для канатних та підвісних доріг
Паровози
Підйомники
Судна морські
Судна річкові
Тепловози
Технологічні процеси, устаткування для
автомобільного виробництва
3.6. Тракторне і сільськогосподарське
машинобудування
Бурякозбиральні комбайни
Буряконавантажувачі
Двигуни для сільгоспмашин і тракторів
Землеобробні машини та механізми
Зернозбиральні комбайни
Зернонавантажувачі
Комбайни для збирання кукурудзи
Механізми для іригації та меліорації
Молотарки
Машини для сіяння, оброблення та догляду
насіння
Очищувач качанів
Підприємства з сільськогосподарського
машинобудування
Трактори
3.7. Машинобудування для легкої та харчової
промисловості
Обладнання для поліграфічної промисловості
Обладнання для потреб комунального
господарства
Обладнання для харчової промисловості
3.8. Радіопромисловість, електронна
промисловість
Обладнання для медичної промисловості
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Р-41; 43; 44; 67; 123; 129; 161;
184
Р-128; 138; 184
Р-175
Р-30
Р-50; 189
Р-191
Р-221
Р-50; 82
Р-190
Р-53
Р-55
Р-34; 82
Р-25; 39
Р-143
Р-19
Р-108
Р-25; 39; 42
Р-12

Р-21; 64
Р-64
Р-40
Р-120
Р-38; 177
Р-40
Р-53
Р-142
Р-21
Р-142; 186
Р-53
Р-2; 43
Р-26; 27; 153
Р-196
Р-200; 220
Р-142; 155
Р-133
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Електронно-обчислювальні машини
Електронно-оптичні прилади
Телеприймачі
4. Хіміко-лісотехнічний комплекс
Науково-дослідні роботи в хіміко-лісотехнічних
галузях промисловості
4.1. Хімічна та нафтохімічна промисловість
Азотна промисловість
Автоматизація процесів виробництва
Використання вторинних полімерних матеріалів
Виробництво плівки з поліетилену
Дослідження в галузі монокристалів
Мастильні матеріали
Мінеральних добрив виробництво
Особливо чистих речовин виробництво
Парфумерно-косметична, ефіроолійна
промисловість
Сажова, шинна, гумова промисловість
Синтетичних текстильних матеріалів
промисловість
Склопластикові труби
Содові заводи
Хімічних реактивів виробництво
4.2. Деревообробна та лісохімічна
промисловість
Переробка деревини
Целюлозно-паперова промисловість
5. Транспорт та зв’язок
5.1. Транспорт
Аеропорти, аеродроми
Будівництво залізниць
Вокзали і станції морські та річкові
Залізничне господарство
Канатні дороги
Метрополітен
Мости, віадуки
Поромні переправи
Порти, портове господарство
Станції технічного обслуговування
Тунелі
Шляхове будівництво
5.2. Зв’язок
Автоматичні телефонні станції
Вежі телевізійних центрів
Системи зв’язку, технологія та обладнання

Р-77
Р-73
Р-24

Р-15; 18; 57; 78; 113; 151; 154;
171; 222
Р-109; 151
Р-77
Р-222
Р-63
Р-18
Р-171
Р-84, Р-109; 151
Р-18;
Р-10
Р-34; 84; 172
Р-95
Р-207
Р-57
Р-150; 154
Р-180
Р-113

Р-6; 32; 37
Р-86; 143; 195; 197
Р-6; 46
Р-86; 195; 197
Р-34
Р-59; 100; 143
Р-32; 37; 59; 86; 156; 224
Р-46; 195
Р-5; 46; 195
Р-156
Р-143
Р-147; 156
Р-32; 176
Р-37; 176
Р-83
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6. Легка промисловість
Науково-дослідні роботи з легкої промисловості Р-94; 95; 160; 205
Організація швейного виробництва
Р-205
Підприємства текстильної промисловості
Р-152
7. Харчова промисловість
Науково-дослідні роботи у галузі харчової
промисловості
Безалкогольних напоїв заводи
Кондитерська фабрики
Консервні заводи
М’ясо-молочна промисловість
Олійно-жирові підприємства
Плодоовочева промисловість
Рибопереробні підприємства
Соляна промисловість
Спиртові заводи
Тютюнові заводи
Харчових концентратів та кислот підприємства
Хлібозаводи, хлібокомбінати
Цукрові заводи
8. Будівельний комплекс
Науково-дослідні роботи з будівництва
8.1. Містобудування. Житлове і цивільне
будівництво
Автоматизація систем управління в будівництві
Адміністративні будівлі
Архітектура, планування і забудова міст та
населених пунктів
Архітектура і планування промислових вузлів
Архітектурно-скульптурні композиції
Басейни
Бібліотеки
Будинки культури
Благоустрій міст та населених пунктів
Готелі, гуртожитки
Житлові будинки
Зоопарки
Культові споруди
Лікувальні заклади
Мікрорайони
Музеї
Об’єкти зв’язку
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Р-16; 79; 101; 146; 155
Р-10
Р-10
Р-10; 155
Р-10; 79; 120; 155
Р-79; 10
Р-10
Р-3; 149
Р-146
Р-10
Р-10
Р-10; 16; 155
Р-10; 181
Р-10; 101

Р-2; 11; 98; 99; 100; 105; 112;
126; 147; 179; 204; 208; 215
Р-80
Р-6; 105
Р-1; 3; 6; 32; 47; 98; 100; 168;
215; 223; 227; 228
Р-168
Р-37; 72; 202
Р-72, 85
Р-6; 32
Р-6; 32; 47; 105
Р-6; 100; 223
Р-6; 32; 105; 169; 194
Р-1; 6; 32; 47; 98
Р-1; 6
Р-32; 232
Р-32; 105; 140; 228
Р-1, 6, 100
Р-1; 6; 167; 197
Р-32; 176
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Освітні та наукові заклади
Палаци спорту
Стадіони
Театри, кінотеатри; концертні зали
Туристичні бази; піонерські табори
Цирки
8.2. Промислове будівництво
Автомобільні підприємства
Будівельних конструкцій підприємства
Вагонобудівні підприємства
Велозаводи
Верстатобудівні підприємства
Гірничозбагачувальні підприємства
Глиноземні підприємства
Машинобудівні підприємства
Металургійні підприємства
Механічні, електромеханічні підприємства
Моторобудівні підприємства
Птахофабрики
Сільськогосподарського машинобудування
підприємства
Склозаводи
Суднобудівні, судноремонтні підприємства
Текстильні підприємства
Титаномагнієві підприємства
Трубні підприємства
Турбінні підприємства
Харчової промисловості підприємства
Хімічні та фармацевтичні підприємства
8.3. Промисловість будівельних матеріалів
Виробництво цементу і виробів з нього
Виробництво будівельних конструкцій
Виробництво в’яжучих матеріалів
Виробництво полімерних та покрівельних
матеріалів
9. Водне господарство
Використання та охорона водних ресурсів
Водні системи; водосховища; водоканали
Водопостачання, водокористування міст, сіл
Очисні споруди
Регулювання режиму річок та інших водоймищ

Р-32; 47; 72; 105; 167; 169; 194;
215
Р-6; 34; 197
Р-72; 140
Р-1; 2; 105; 194
Р-105; 140
Р-72; 194
Р-164
Р-85
Р-33
Р-164
Р-132
Р-70; 75; 89; 124; 163; 158
Р-57
Р-2; 8; 33; 217
Р-2; 9; 28; 32; 33; 35; 37; 43; 62;
70; 110; 137; 158
Р-43; 49
Р-43
Р-12; 103; 215
Р-3; 43; 85
Р-164
Р-45
Р-152
Р-62
Р-35
Р-33; 43
Р-3; 10
Р-32; 57; 70; 85; 150
Р-11; 99
Р-85; 194; 208
Р-99
Р-99

Р-3; 213
Р-3; 114; 143; 213
Р-3; 114; 143
Р-109; 143; 213; 227
Р-3; 85
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Географічний покажчик
Авдіївка, м. Донецької обл. – 41
Азербайджанська РСР – 126, 205
Азовське, море – 32, 272
Аліяга, с. Одеської обл. – 221
Алма-Ата, м. (Казахська РСР) – 206
Алмазна, ст. Луганської обл. –  43
Алтайський край – 109, 114, 232
Алчевськ, м. Луганської обл. – 43, 86, 171, 264,
267, 271
Анжеро-Судженськ, м. Кемеровської обл.
(РРФСР) – 7, 25, 175, 331
Антрацит, м. Луганської обл. – 175
Артемівка, с. Харківської обл. – 222
Артемівськ, м. Донецької обл. – 148, 163, 221,
224–226, 241, 250, 263
Архангельське, с. Донецької обл. – 225
Асканія-Нова, біосферний заповідник – 203
Астрахань, м. (РРСФР) – 135, 139, 267, 269
Атирау, м. (Казахська РСР) – 139, 267
Балаклія, м. Харківської обл. – 154, 187, 222
Балтійське, море – 32, 272
Бахчисарай, м. Кримської обл. – 187, 220
Башкирська АРСР – 24, 25, 126, 203, 276
Бельгія – 59
Бельці, м. (Молдавська РСР) – 32, 274
Бердичів, м. Житомирської обл. – 221
Бердянськ, м. Запорізької обл. – 168, 275
Березники, м. Пермської обл. (РРФСР) – 266
Бєлгород, м. (РРФСР) – 222, 223
Бєлгородська обл. – 221
Білий Колодязь, смт Харківської обл. – 222
Білицьке, м. Донецької обл. – 175
Білопілля, м. Сумської обл. – 223
Білорусь –7, 32, 85, 168, 192, 210, 229, 272
Білоруська РСР (див. Білорусь)
Бірки, с. Харківської обл. – 26, 278
Богданівка, с. Київської обл. – 183
Болгарія – 7, 24, 138, 273, 331
Борзя, с-ще Читинської обл. (РРФСР) – 205
Братушанськ, м. (Молдавська РСР) – 32, 274
Бровари, м. Київської обл. – 7, 184, 193, 264,
276, 331
Броди, м. Львівської обл.  – 136, 288
Брюссель, м. (Бельгія) – 59, 280
Брянськ, м. (РРФСР) – 23, 24, 105, 279
Бурштин, м. Івано-Франківської обл. – 31, 273
Бухара, м. (Узбецька РСР) – 101
Буча, с. Київської обл. – 223

Варна, м. (Болгарія) – 138, 273
Велика, р. – 209
Великий Бурлук, смт Харківської обл. – 223
Верхній Бестях, м. Якутської АРСР (РРФСР) –
26, 274
Верхня Пишма, с. Свердловської обл.
(РРФСР) – 26, 274
Верховцеве, с. Дніпропетровської обл. – 139
Весела Лопань, с. Бєлгородської обл.
(РРСФР) – 221
Викса, м. Горьківської обл. (РРФСР) – 184, 268
Вінницька обл. – 33, 35, 158, 224, 225, 269, 274
Вінниця, м. – 208, 220
Вірменська РСР – 125, 136, 174
Вітебськ, м. (Білоруська РСР) – 168, 229, 267
Вовча, р. – 194, 270
Вовчанськ, м. Харківської обл. – 221
Водяне, смт Харківської обл. – 221
Вознесенськ, м. Миколаївської обл. – 32, 267
Волга, р. – 32
Волгоград, м. (РРСФР) – 89, 109
Волгоградська обл. – 139, 189
Волжський, м. Волгоградської обл. (РРФСР) –
184
Волинська обл. – 222, 229
Вологодська обл. – 42, 85
Вороніж, м. (РРФСР) – 35, 194
Ворошиловград, м. (див. Луганськ)
Ворошиловськ, м. (див. Алчевськ)
Гагри, м. Абхазької АРСР (Грузинська РСР) –
208
Гадяч, м. Полтавської обл. – 221
Гнівань, м. Вінницької обл. – 224
Голубівка, с. Донецької обл. – 226
Горлівка, м. Донецької обл.  – 57, 223, 226, 232,
249
Горьківська обл. (див. Нижегородська обл.)
Градизьк, м. Полтавської обл. – 201, 222
Гродненська обл. – 85, 210, 229, 263
Гродно, м. (Білоруська РСР) – 85, 210
Грозний, м. Чечено-Інгуської АРСР (РРФСР) –
158
Грузинська РСР (див. Грузія)
Грузія – 65, 136, 176, 194, 269
Губарівка, с-ще Харківської обл. – 154, 227
Гуляйполе, м. Запорізької обл. – 222
Гур’єв, м. (див. Атирау)
Ґирбово, м. (Молдавська РСР) – 186
Дагестанська АРСР – 71
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Далекий Схід – 194, 273
Дальнє, с. Кримської обл. – 139
Дауґава, р. – 210
Дашава, смт Львівської обл. – 7, 23, 331
Дебальцеве, м. Донецької обл. – 37, 225
Джамбул, м. (Казахська РСР) – 128, 276
Дзержинське, вдсх – 32, 267
Димитровград, м. Ульянівської обл. (РРФСР) –
166, 270
Дмитрівка, с. Київської обл. – 183
Дніпро, р. – 31, 136, 137, 139, 141, 157, 194,
210, 225, 263, 265, 268–271, 276, 277
Дніпродзержинськ, м.
Дніпропетровської обл. – 32, 41, 126, 139, 184,
241, 248, 267, 269, 274
Дніпропетровськ, м. – 20, 24, 40, 44, 45, 55, 85,
86, 111, 129, 139, 156, 157, 170, 171, 175, 184,
192, 199, 220, 222–225, 234–236, 238, 240, 242,
243, 247, 248, 264–268, 271
Дніпропетровська обл. – 15, 20, 21, 31, 32, 35,
37, 39, 44, 139, 167, 171–173, 175, 180, 185, 194,
247, 248, 268, 270
Дністер, р. – 32, 136, 225, 266, 268, 272
Добротвір, смт Львівської обл. – 31, 237
Долина, м. Івано-Франківської обл. – 7, 24, 25,
271, 331
Дон, р. – 32
Донбас – 7, 18, 26, 31, 32, 137, 169, 170. 175,
199, 209, 216, 263, 264, 267, 268, 272, 274, 276,
277
Донецьк, м. – 15, 19–21, 25, 43, 55, 59, 78, 124,
169, 176, 177, 188, 220, 221, 223–226, 231, 232,
234–237, 240–242, 244, 248, 249, 262, 265, 267,
268
Донецька обл. – 19, 31, 32, 35, 86, 163, 169, 170,
174, 175, 248, 249, 278
Дрогобич, м. Львівської обл. – 7, 25, 271, 331
Дружинино, смт Свердловської обл. (РРСФР) –
140, 271
Дружківка, м. Донецької обл. – 225
Дубоссари, м. (Молдавська РСР) – 32, 266
Дунаменті, м. (Угорська Народна Республіка) –
37, 263
Душанбе, м. (Таджицька РСР) – 34, 274
Енергодар, м. Запорізької обл. – 203
Есхар, смт Харківської обл. – 35, 37, 264
Євпаторія, м. Кримської обл. – 161, 208, 268
Єгипет – 7, 193
Єгорлик, р. – 32, 194, 269, 272
Єлець, м. Липецької обл. (РРСФР) – 23, 277
Єнакієве, м. Донецької обл. – 163, 175, 221,
223, 226

Єреван, м. (Вірменська РСР) – 174
Єссентуки, м. Ставропольського краю
(РРСФР) – 161
Жданів, м. (див. Маріуполь)
Житомир, м. – 32, 272
Житомирська обл. – 32, 220, 221, 225
Жовті Води, м. Дніпропетровської обл. – 221
Журавка, с. Чернігівської обл. – 220
Закарпатська обл. – 32, 158, 194, 220, 222
Запоріжжя, м. – 7, 31–33, 35, 37, 41, 43, 46, 47,
50–52, 79, 102, 103, 111, 112, 136, 162, 163, 184,
199, 210, 220, 222, 224, 231, 235, 238, 239, 243,
244, 250, 262, 264–266, 268, 271, 273, 277
Західна Двіна, р. – 225
Зеленодольськ, м. Татарської АРСР (РРСФР) –
79
Зміїв, м. Харківської обл. – 31, 203, 222, 223,
226, 264
Золотоноша, м. Черкаської обл. – 202
Зугрес, м. Донецької обл. – 35, 277
Івано-Франківськ, м. – 81, 222, 245, 250
Івано-Франківська обл. – 31, 225
Івашки, с. Харківської обл. – 221
Іжевськ, м. Удмуртської АРСР (РРСФР) – 33,
271
Ізюм, м. Харківської обл. – 221, 223, 225
Індер, с-ще (Казахська РСР) – 126, 266
Індія – 193, 265
Інкерман, м. Кримської обл. – 139, 266, 276
Ірак – 7, 168, 174, 193, 265
Іран – 35, 277
Іркутськ, м. (РРСФР) – 7, 25
Іркутська обл. – 85
Іскандерія, м. (Ірак) – 168, 174, 193, 265
Кабалик, с-ще (Казахська РСР) – 168
Кадіївка, м. Луганської обл. – 41, 42, 226
Казань, м. Татарської АРСР (РРСФР) – 223
Казахстан – 7, 35, 42, 65, 126, 139, 158, 168,
182, 204, 206, 207, 272, 331
Казахська РСР (див. Казахстан)
Калинівка, м. Вінницької обл. – 33, 269
Калуга, м. (РРСФР) – 24
Кальчик, р. – 32, 272
Кам’янець-Подільський, м. Хмельницької
обл. – 136, 187, 268
Камишова бухта, с. Кримської обл. – 139
Канаш, м. Тюменської обл. (РРФСР) – 200
Канів, м. Черкаської обл. – 6, 32, 138, 266
Канівське, вдсх – 194, 269
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Караганда, м. (Казахська РСР) – 35, 42, 65, 274,
279
Катайськ, м. Челябінської обл. (РРФСР) – 38
Катеринослав, м. (див. Дніпропетровськ)
Кемерово, м. (РРСФР) – 47
Кемеровська обл. – 42, 49, 175, 184, 185
Керч, м. Кримської обл. – 141, 163, 184, 263,
266, 270
Кзил-Орда, м. (Казахська РСР) – 204, 207
Кизил’юрт, м. Дагестанської АРСР (РРФСР) –
71
Київ, м. – 7, 18, 23–25, 29, 30, 33, 34, 61, 78–81,
83, 95, 107, 119, 127, 130–132, 134–140, 142,
144, 145, 149, 150, 154–158, 160, 161, 163, 172,
178, 179, 182, 188, 189, 191, 193, 194, 202, 203,
206, 208, 210, 211, 219, 220, 224, 225, 229, 231,
233–245, 250–254, 262, 263, 265, 266, 268,
270–274, 290, 331
Київська обл. – 32, 158, 164, 183, 193, 194, 222,
223, 266
Китай – 18, 168, 262, 263
Кишинів, м. (Молдавська РСР) – 138, 158, 181,
271, 273, 274
Кияниця, с. Сумської обл. – 221
Кіров, м. (РРСФР) – 173
Кіровоград, м. – 112, 220–223, 243, 254
Кіровоградська обл. – 222, 225, 225, 229
Клебан-Бицьке, вдсх – 32, 267
Кобеляки, м. Полтавської обл. – 222
Кодаки, с. Київської обл. – 164, 266
Коломенське, с. Московської обл. (РРСФР) –
201
Комі АРСР – 23
Комунарськ, м. (див. Алчевськ)
Конотоп, м. Сумської обл. – 106, 224
Костянтинівка, м. Донецької обл. – 43, 126,
163, 184, 222, 225, 226, 262, 269, 270, 276
Котельва, смт Полтавської обл. – 222
Котовськ, м. Одеської обл. – 221, 222
Краматорськ, м. Донецької обл. – 43, 61, 64, 92,
93, 174, 187, 233, 234, 241, 249, 267
Красне, с-ще Харківської обл. – 153, 277
Красний Луч, м. Луганської обл. – 221, 225
Красний Сулін, м. Ростовської обл. (РРФСР) –
43, 269
Краснодар, м. (РРСФР) – 35, 275
Краснодарський край – 23, 141, 275
Краснодон, м. Луганської обл. – 158, 221, 223,
226, 266
Красноперекопськ, м. Кримської обл. – 126,
194, 270
Краснопілля, смт Сумської обл. – 221
Красноярськ, м. (РРСФР) – 7, 25, 90, 102, 275,
331
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Красноярський край – 35
Курахове, м. Донецької обл. – 7, 37, 265, 330
Кременчук, м. Полтавської обл. – 6, 7, 23, 31,
32, 71, 103, 104, 184, 220, 244, 256, 263, 264,
277, 283, 330, 331
Кресівське, вдсх – 32, 267
Кривий Ріг, м. Дніпропетровської обл. – 7, 15,
16, 20, 21, 23, 32, 39, 44, 46, 58, 60, 166, 167,
171, 184, 192, 218, 221, 225, 229, 233, 236, 238–
240, 242, 247, 248, 264–267, 270, 277, 330
Кримська обл. – 126, 139, 141, 161, 183, 184,
187, 194, 199, 203, 207, 220, 265, 270, 272
Кролевець, м. Сумської обл. – 222
Куба – 202
Кубань – 32
Куйбишев, м. (див. Самара)
Куп’янськ, м. Харківської обл. – 168, 221, 223,
224, 275
Курськ, м. (РРСФР) – 7, 24, 35, 206, 215, 267,
330
Куряж, с-ще Харківської обл. – 162
Куянли, с. Астраханської обл. (РРСФР) – 139,
267
Ладижин, м. Вінницької обл. – 80, 281
Лани, с. Полтавської обл. – 222
Латвійська РСР – 165, 210, 269
Латориця, р. – 194, 269
Лебедин, м. Сумської обл. – 86, 221, 270
Ленінград, м. (див. Санкт-Петербург)
Ленінградська обл. – 126, 265
Леніне, смт Кримської обл. – 203
Липецьк, м. (РРСФР) – 86, 187
Липова Долина, смт Сумської обл. – 222
Лисичанськ, м. Луганської обл. – 7, 25, 26, 122,
125, 221. 262, 331
Литовська РСР – 194, 273
Лозова, с. Харківської обл. – 221, 223
Лопань, р. – 137, 193, 209, 269
Лохвиця, м. Полтавської обл. – 223
Лоян, м. (Китай) – 18, 168, 262, 263
Лубни, м. Полтавської обл. – 220
Луганськ, м. – 7, 13, 14, 22, 24, 35, 99, 105, 106,
199, 220–223, 225, 226, 233, 235, 243, 254, 279,
290, 331
Луганська обл. – 26, 42, 43, 54, 85, 86, 122, 125,
158, 171, 175, 193, 221, 223, 225, 226, 235, 236,
238, 254
Луцьк, м. Волинської обл. – 222, 229
Львів, м. – 7, 30, 100, 104, 121, 158, 165, 166,
223, 229, 232, 233, 237, 240, 242–244, 254, 255,
263, 270, 274, 331
Львівська обл. – 19, 23, 31, 136, 166, 222, 224,
225

Науково-довідковий апарат
Магнітогорськ, м. Челябінській обл. (РРСФР) –
42, 43, 84, 138, 172, 174, 265, 267, 270, 287, 288
Макіївка, м. Донецької обл. – 15, 17, 31, 32, 40,
42–45, 169, 188, 221, 223, 224, 226, 232, 239,
249, 265, 268, 269, 272
Мала Виска, м. Кіровоградської обл. – 222
Мангишлак, п-ів – 7, 25, 331
Марганець, м. Дніпропетровської обл. – 44,
175, 218, 223, 266, 267
Маріуполь, м. Донецької обл. – 35, 41, 86, 141,
173, 175, 177, 184, 200, 228, 240, 250, 264, 266,
268, 270, 271
Мелітополь, м. Запорізької обл. – 221
Мерефа, м. Харківської обл. – 221, 224
Мечетне, с. Дніпропетровської обл. – 180, 272
Микитівка, с. Донецької області. – 205
Миколаїв, м. – 37, 66, 206, 221, 241, 271, 275
Миколаїв, м. Львівської обл. – 225
Миколаївська обл. – 31, 32, 35, 106, 187, 223,
279
Миргород, м. Полтавської обл.– 223
Мирна Долина, смт Луганської обл.– 225
Мирне, с. Кримської обл. – 183
Миронівка, м. Київської обл. – 7, 158, 262, 277,
330
Миронівське, смт Донецької обл. – 37
Мінськ, м. (Білоруська РСР) – 168, 267
Могилів-Подільський, м. Вінницької обл.– 225
Мозир, м. (Білоруська РСР) – 136, 268
Молдавська РСР (див. Молдова)
Молдова – 32, 138, 158, 181, 186, 229, 271, 272,
274
Мордовська АРСР – 33
Москва, м. (РРСФР) – 23–25, 35, 54, 56, 76, 85,
86, 88, 122, 126, 129, 136, 137, 139, 142, 149,
165, 171, 174, 176, 180, 185, 191, 193, 195. 199,
268
Московська обл. – 23, 89, 201, 268
Мукачеве, м. Закарпатської обл. – 158, 220, 222
Мюнхен, м. (Німеччина) – 209
Навої, м. (Узбецька РСР) – 187
Нахічевань, м. (Азербайджанська РСР) – 126,
266
Невинномиськ, м. Ставропольського краю
(РРФСР)– 125
Недригайлів, смт Сумської обл. – 223
Немишля, р. – 193
Немішаєве, смт Київської обл. – 222
Нижегородська обл. – 181
Нижнєкамськ, м. Татарсркої АРСР (РРФСР) –
25, 182, 269, 275
Нижній Тагіл, м. Свердловської обл.
(РРФСР) – 42, 81, 281

Ніжин, м. Чернігівської обл. – 222
Нікополь, м. Дніпропетровської обл. – 19, 21,
44, 172, 173, 229, 266, 267, 275
Німан, р. – 210
Німеччина – 209
Нова Каховка, м. Херсонської обл. – 6, 32, 162,
216, 262, 330
Новгород, м. (РРСФР) – 23
Новий Розділ, м. Львівської обл. – 166, 224
Новоаннінський, м. Волгоградської обл.
(РРФСР) – 139
Нововасилівське, с. Запорізької обл. – 222
Новоград-Волиньский, м. Житомирської обл.–
225
Новокузнецьк, м. Кемеровської обл. (РРСФР) –
42, 49, 137, 184, 185
Новомосковськ, м. Дніпропетровської обл. –
139, 185, 218, 267, 268
Новоросійськ, м. Краснодарського краю
(РРФСР) – 141, 266
Новосибірська обл. – 137
Новотроїцьк, м. Оренбурзької обл. (РРФСР) –
174
Об’єднана Арабська Республіка (див. Єгипет)
Огороднє, с. Донецької обл. – 221
Одеса, м. – 62, 65, 94, 96, 97, 108, 138, 141, 180,
194, 221, 222, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 242,
243, 255, 256, 263, 273
Одеська обл. – 31
Олайн, м. (Латвійська РСР) – 165
Олевськ, м. Житомирської обл. – 220
Олександрівка, с. Миколаївської обл. – 32, 209,
267
Олександрія, м. Кіровоградської обл.– 229
Ольшани, смт Миколаївської обл. – 187
Орджонікідзе, м. Дніпропетровської обл. – 19,
24, 167, 218, 223, 271
Орел, м. (РРСФР) – 24
Оренбург, м. (РРСФР) – 7, 24, 229, 271, 331
Оренбурзька обл. – 174
Охтирка, м. Сумської обл. – 222
Павлоград, м. Дніпропетровської обл. – 139,
218, 221, 266, 267
Павлодар, м. (Казахська РСР) – 158, 274
Пензенська обл. – 43
Первомайськ, м. Миколаївської обл. – 32, 223,
267
Первомайський, смт Донецької обл. – 226
Перевальськ, м. Луганської обл. – 223
Перм, м. (РРСФР) – 33, 106, 273
Пермська обл. – 51, 126, 266
Південний Буг, р. – 209, 225, 267
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Центральний державний науково-технічний архів України
Пікальово, м. Ленінградської обл. (РРФСР) –
126, 265
Пісочин, с. Харківської обл. – 137, 275
Погребище, м. Вінницької обл. – 35, 277
Полтава, м. – 31, 66, 208, 223, 236, 264
Полтавська обл. – 31, 32, 71, 103, 135, 187, 201,
220–223, 244, 256, 264
Помари, с. Марійської АРСР (РРСФР) – 7, 24,
274
Помошна, ст. Кіровоградської обл. – 138, 273
Приазовське, смт Запорізької обл. – 222
Придніпровське, м. Дніпропетровської обл. –
37
Прилуки, м. Чернігівської обл. – 220
Прип’ять, р. – 209
Прут, р. – 225
Псел, р. – 209
Псков, м. (РРСФР) – 209
Путивль, м. Сумської обл.– 222

Саратовська обл. – 24, 204
Сахновщина, смт Харківської обл. – 222
Саянськ, м. Іркутської обл. (РРФСР) – 85
Сватове, м. Луганської обл. – 221
Свердловськ, м. (див. Єкатеринбург)
Свердловськ, м. Луганської обл. – 223
Свердловська обл. – 26, 42, 81
Світлодарськ, смт Донецької обл. – 35
Севан, м. (Вірменська РСР) – 125, 276
Севастополь, м. (Кримська обл.) – 33, 139, 266,
276
Сейдишехір, м. (Туреччина) – 136, 268
Селище Енергетиків, смт Донецької обл. – 35
Серпухов, м. Московської обл. (РРСФР) – 24
Сертея, с. Смоленської обл. (РРСФР) – 225
Сєверодонецьк, м. Луганської обл. – 54, 85,
122, 125, 235, 236, 238, 254, 265, 266
Сирець, р. – 183
Сіверський Донець, р. – 32, 225, 274, 276
Сімферополь, м. (Кримська обл.) – 220
Рача-Лечхумі (Грузинська РСР) – 176
Слов’янськ, м. Донецької обл. – 7, 37, 57, 126,
Рига, м. (Латвійська РСР) – 72, 210
163, 203, 222, 226, 237, 264, 330
Ришикеш, м. (Індія) – 193, 265
Слонім, м. (Білоруської РСР) – 229
Рівне, м. – 30, 147
Случ, р. – 225
Ріка, р. – 32, 267
Сміла, м. Черкаської обл. – 186, 222, 223, 270
Родинське, м. Донецької обл. – 175
Смоленськ, м. (РРСФР) – 211
Роздільна, м. Одеської обл.– 221
Смоленська обл. – 225
Романівка, с. Саратовської обл. (РРСФР) – 204 Смотрич, р. – 136, 268
Ромни, м. Сумської обл. – 223
Сніжкове, с. Харківської обл. – 153, 275
Російська імперія (див. Російська Федерація)
Сніжне, м. Донецької обл. – 223
Російська Федерація – 7, 72, 110, 204, 206
Сокологірне, с. Херсонської обл. – 220
Ростов-на-Дону, м. (РРСФР) – 24, 137, 225, 275 Солікамськ, м. Пермської обл. (РРФСР) – 51,
Ростовська обл. – 14, 32, 33, 43, 110, 233
266
РРФСР (див. Російська Федерація)
Соломія, с. Кіровоградської обл. – 225
Рубіжне, м. Луганської обл. – 193, 276
Солоницівка, с-ще Харківської обл. – 203
Рубцовськ, м. Алтайського краю (РРСФР) –
Сороки, м. (Молдавська РСР) – 32, 274
109, 114, 232
Соснівка, с-ще Львівської обл. – 19
Русанівська протока – 141, 220
Ставрополь, м. (РРСФР) – 23, 24
Руставі, м. (Грузинська РСР) – 64, 136, 277, 280 Ставропольський край – 32, 125, 161
Руська Лозова, с. Харківської обл. – 221
Сталінград, м. (див. Волгоград)
Рутченкове, с. Донецької обл. – 169, 226, 265
Сталіне, м. (див. Донецьк)
Сталінськ, м. (див. Новокузнецьк)
Санкт-Петербург, м. (РРФСР) – 8, 24, 136, 148, Станіслав, м. (див. Івано-Франківськ)
165, 166, 268, 331
Старий Салтів, смт Харківської обл. – 222
Саксагань, р. – 32, 267
Старокозаче, с. Одеської обл. – 221
Самара, м. (РРСФР) – 7, 25, 169, 220, 262, 270, Старокримське, вдсх – 32
278, 331
Стаханов, м. (див. Кадіївка)
Самара, р. – 194, 270
Стерлітамак, м. Башкирської АРСР (РРСФР) –
Самарканд, м. (Узбецька РСР) – 211
24, 25, 126, 276
Саранськ, м. Мордовської АРСР (РРСФР) – 33, Сулак, р. – 71
271
Суми, м. – 56, 68, 123, 162, 179, 221, 223, 224,
Сарапул, м. Удмуртської АРСР (РРСФР) – 140, 236, 239, 241, 245, 256, 274, 276
271
Сумська обл. – 86, 221–224
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Науково-довідковий апарат
Таганрог, м. Ростовської обл. (РРСФР) – 33,
110, 233, 271
Таджицька РСР – 34
Таас-Тумус, ст. Якутської АРСР (РРСФР) – 26,
274
Татарська АРСР – 25, 79, 182, 203, 223
Ташкент, м. (Узбецька РСР) – 142, 162, 202,
264, 272
Тбілісі, м. (Грузинська РСР) – 24, 136, 268, 271
Теребля, р. – 32, 267
Тернопіль, м. – 33, 208, 269
Тирасполь, м. (Молдавська РСР) – 229
Топар, с-ще (Казахська РСР) – 35
Торез, м. Донецької обл. – 169, 226, 262
Торжок, м. Калінінскої обл. (РРСФР) – 24
Тула, м. (РРСФР) – 24, 276, 277
Туреччина – 136, 268
Угорщина – 7, 37, 184, 201, 202, 263, 331
Уди, р. – 193
Удмуртська АРСР – 33
Ужгород, м. Закарпатської обл. – 7, 24, 136,
268, 274, 331
Узбекистан – 7, 101, 142, 162, 187, 201, 202,
211, 331
Узбецька РСР (див. Узбекистан)
Ульянівська обл. – 166
Ургал, с-ще Хабаровського краю (РРФСР) –
162, 276
Уренгой, с-ще Тюменської обл. (РРСФР) – 7,
24, 331
Ухта, м. Комі АРСР (РРСФР) – 23
Філоново, ст. Волгоградської обл. (РРСФР) –
139, 270
Флорешти, м. (Молдавської РСР) – 32, 274
Хабаровський край – 162
Хайдарабад, м. (Індія) – 193, 265
Харків, м. – 7, 8, 16, 24, 31–36, 38–44, 47–49,
53, 54, 63–67, 69–72, 74–76, 82, 84–89, 91–94,
99, 101, 105–107, 109, 113–116, 120, 125, 126,
128, 130, 136, 137, 151–153, 156, 160–163, 165,
167–169, 173–175, 179–187, 189, 191–194, 199–
210, 222–226, 229, 231–246, 256–265, 267–277,
284, 330, 331
Харків, р. – 193, 209, 269
Харківська обл. – 26, 31, 32, 35, 37, 137, 153,
154, 167, 168, 187, 221–224, 226, 272, 275–278
Харцизьк, м. Донецької обл. – 222
Хелуан, м. (Об’єднана Арабська Республіка) –
193, 265
Херсон, м. – 116, 207, 234, 261
Херсонська обл. – 31, 32, 62, 220

Хмельницька обл. – 30, 187, 229
Хмельницький, м. – 220
Хуст, м. Львівської обл. – 224
Часів Яр, м. Донецької обл. – 31
Чебоксари, м. Чуваської АРСР (РРСФР) – 72
Челябінськ, м. (РРСФР) – 116, 202
Челябінська обл. – 38, 42, 43, 84, 138, 172, 174,
228
Червоноармійське, с. Дніпропетровської обл. –
139. 175, 265, 267
Череповець, м. Волгоградської обл. (РРСФР) –
42, 85, 287
Черкаси, м. – 125, 158, 266
Черкаська обл. – 158, 186, 194, 202, 222, 223
Чернівці, м. – 220, 222
Чернігів, м. – 33, 118, 146, 147, 155, 237, 261,
269, 273
Чернігівська обл. – 220, 222
Чехословацька СР – 154
Чечено-Інгушська АРСР – 158
Чистякове, м. (див. м. Торез)
Читинська обл. – 137, 205, 269
Чорне, море – 32
Чорнобиль, м. Київської обл. – 30, 209
Чуваська АРСР – 72
Шарипово, м. Красноярського краю (РРФСР) –
35
Шахти, м. Ростовської обл. (РРСФР) – 14
Шебелинка, с. Харківської обл. – 24, 187, 266
Шишківка, с. Полтавської обл. – 222
Шостка, м. Сумської обл. – 24, 224, 277
Щоглове, с. Донецької обл. – 226
Щолкіне, смт Кримської обл. – 203
Щолково, м. Московської обл. (РРСФР) – 23,
268
Щурівка, с. Вінницької обл. – 225
Южноукраїнськ, м. Миколаївської обл. – 35
Яготин, м. Київської обл. – 183
Якутська АРСР – 26, 274
Ялта, м. Кримської обл. – 140, 271
Ямбург, с-ще Тюменської обл. (РРСФР) – 24
Ямпіль, м. Вінницької обл. – 225
Яремче, м. Івано-Франківської обл. – 225
Ярошівка, с. Вінницької обл. – 158, 274
Ясинувата, м. Донецької обл. – 224

311

Іменний покажчик
Антипов В. А. – 19, 248
Бажанов В. М. – 169, 268
Бекетов М. М. –  199
Бекетов О. М. – 8, 199, 217, 218, 234, 231
Бережний А. С. – 48, 258
Бєлан М. В. – 199, 200, 246
Будников М. С.  – 205
Бут Є. М. – 200, 201, 246
Бут М. Г. – 201
Вальман – 102
Войков П. Л. – 163, 184, 263, 270
Ворошилов К. Є. – 111, 235
Гартман Г. – 99, 105, 233
Гільдебранд К. – 102
Гільдебранд П. – 102
Головко В. П. – 201, 246
Горький О. М. – 95, 169, 204, 207, 262
Гуревич І. З. – 116
Єндовицька М. С. – 230
Жоголь Л. Є. – 202
Жук С. Я. – 7, 31, 32, 231, 258, 330
Заваров О. І. – 8, 201, 202, 245, 331
Зайківський Н. Я.  – 230
Ізаксон Х. І. – 112
Калінін М. І. – 109, 167, 169, 219, 232,
270
Каразін В. Н. – 199
Кіров С. М. – 36, 40, 43-45, 57, 70, 96,
168, 184, 188, 232, 265, 267-269, 284
Кооп А. Я. – 102
Коршиков О. А. – 204
Косіор С. В. – 92, 185, 240, 267
Костяков О. М. – 195
Кранцфельд Я. Л. – 8, 202, 203, 243, 331
Ланґе А. М. – 230
Лезель Н. Ф. – 230
Ленін В. І. – 63, 64, 106, 107, 150, 154,
156, 167, 184, 233, 234, 264, 265, 272, 274
Лепп – 102
Люксембург Р. – 157
Маєвська В. Г. – 203, 204, 217, 246
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Макаренко А. С. – 162, 276
Маклецов І. І. – 230
Матвієнко О. М. – 204, 245
Мокринський І. І.  – 230
М’ялиця А. К. – 204, 205, 246
Некрасов З. І. – 44, 248
Нікітенко В. Й. – 206, 246
Ноткін Н. М. – 105, 279
Орджонікідзе С. – 46, 47, 114, 115, 167,
231, 232, 258, 262, 265
Осада Я. Ю. – 40, 248
Остащенко-Кудрявцев Б. П. – 206, 217,
242, 331
Панченко Т. Ф. – 206, 207, 246
Петровський Г. І. – 101, 116, 234, 245,
259
Попов – 228
Пріс П. – 102
Прокудін М. Д. – 208
Прокудін Ю. М. – 8, 207, 208, 217, 245
Раковський Х. Г. – 68
Рум’янцева А. С. – 230
Ряснянський М. П.  – 230
Сталін Й. В. – 47, 64
Тарле Є. В.  – 203
Тер-Арутюнянц Г. Й. – 208, 246
Терпигорєв О. М. – 14
Тиховський В. О. – 208, 246
Тихомиров В. П. – 209, 245
Тихонова Є. Н. – 230
Тришевський І. С. – 8, 209, 210, 243
Федоров М. М. – 228, 243
Фрунзе М. В.  – 43, 68, 239, 256, 269
Фукс Г. Б. – 210, 246
Чубар В. Я. – 92, 93, 233
Шевченко Т. Г. – 154
Шимановський В. М – 136, 251.
Шмідт В. – 105, 106, 279
Шульгін М. П. 134, 252
Яблонський Д. Н. – 211, 246

Алфавітний покажчик скорочених назв
організацій-фондоутворювачів

Скорочена назва
Автовантажмаш
АвтоЗАЗ
АвтоЗАЗ-ДЕУ
АвтоКрАЗ
Автоматгірмаш
Автопромзварювання
Автопромпокриття
Азовдіпромез
Алттрак
Архпроект
Атомелектропроект
Атоменергопроект
Атомтеплоелектропроект
– Київське відділення
– Львівське відділення
– Харківське відділення
Буддормаш
Важенергомаш
Важпромавтоматика
ВВО «Союзхімтекстильмаш»
ВЕЛТ
Велтон. Електротерм. Харків

Скорочена назва
російською мовою
Автогрузмаш
АвтоЗАЗ
АвтоЗАЗ-ДЭУ
АвтоКрАЗ
Автоматгормаш
Автопромсварка
Автопромпокрытие
Азовгипромез
Алттрак
Архпроект
Атомэлектропроект
Атомэнергопроект

№
фонду
Р-189
Р-190
Р-190
Р-191
Р-61
Р-104
Р-185
Р-137
Р-27
Р-167
Р-187
Р-187

Атомтеплоэлектропроект

Р-31,
29,
159, 187 30, 36

Стройдормаш
Тяжэнергомаш
Тяжпромавтоматика
ВПО «Союзхимтекстильмаш»
ВЭЛТ
Велтон. Электротерм. Харьков

Р-121
Р-20
Р-80
Р-95
Р-91
Р-117

Стор.
100
102
102
103
19
103
104
177
109
156
30
30

ВЗЖР

ВЗОР

ВІЗВ
Військмормантехмонтаж № 60
– Харківська контора
Військморпроект-3
– Одеське відділення
ВІСП
ВІТ
ВКЕІавтобуспром
ВНВО «Сіль»
ВНДІАЕН
ВНДІБПГ
ВНДІВО
ВНДІгаз
– Українська філія
ВНДІгідромаш
– Українська філія

ВИСП

67
70
85
118
72
76
99,
Р-25, 39
105
Р-136
81

Военмормантехмонтаж № 60

Р-158

173

Военморпроект-3

Р-168

180

ВИСП
ВИТ
ВКЭИавтобуспром
ВНПО «Соль»
ВНИАЭН
ВНИИБТГ
ВНИИВО

Р-57
Р-119
Р-30
Р-146
Р-141
Р-102
Р-213

125
73
100
148
56
16
194

ВНИИгаз

Р-58

27

ВНИИгидромаш

Р-141

56
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ВНДІЕІМ
– Харківське відділення
ВНДІЕТО
– Харківська філія
ВНДІЖ
– Харківська філія
ВНДІкондвентмаш
ВНДІкондиціонер
ВНДІливмаш
– Харківська філія
ВНДІЛТекмаш
– Чернігівська філія
ВНДІмонокристалів
ВНДІМСВ

ВНИИЭИМ

Р-207

65

ВНИИЭТО

Р-117

76

ВНИИЖ

Р-79

152

ВНИИкондвентмаш
ВНИИкондиционер

Р-220
Р-220

54
54

ВНИИлитмаш

Р-193

88

ВНИИТекмаш

Р-95

118

ВНИИмонокристаллов
ВНИИМСВ

128
118
16,
176
38

ВНДІОМШБ

ВНИИОМШС

ВНДІОчормет
ВНДІПІ АСУгазпром
– Українська філія
ВНДІПІгіркольормет
– Криворізька філія
ВНДІпідземгаз
– Сталінське відділення
ВНДІПКнафтохім
ВНДІреактивелектрон
ВНДІсіль
ВНДІтваринмаш
ВНДІТелектромаш
ВНДІЦП
ВНДПІенергопром
– Українське відділення
ВНДПІрудмаш
ВНДПІСірка
ВНДПІчорметенергоочищення
ВНДТІ
ВНІПІтрансгаз

ВНИИОчермет

Р-18
Р-95
Р-68,
198
Р-107

ВНИИПИ АСУгазпром

Р-225

87

ВНИИПИгорцветмет

Р-166

60

ВНИИподземгаз

Р-12

25

ВНИИПКнефтехим
ВНИИреактивэлектрон
ВНИИсоль
ВНИИживотмаш
ВНИИТэлектромаш
ВНИИСП

Р-171
Р-154
Р-146
Р-120
Р-91
Р-101

127
124
148
118
72
149

ВНИПИэнергопром

Р-201

33

ВНИПИрудмаш
ВНИПИСера
ВНИПИчерметэнергоочистка
ВНИТИ
ВНИПИтрансгаз

Р-36
Р-89
Р-87
Р-106
Р-84

ВО «Електрон»

ПО «Электрон»

ВО
«Союзавтопромобладнання»
ВО «Союззахідшахтопроект»
ВО «Союзкокс»
ВО
«СоюзметалобудНДІпроект»
ВО «Союзсантехпроект»
ВО «Укрелектромаш»
Водоканалбуд
– Київська контора

ПО «Союзавтопромоборудование»
ПО «Союззападшахтопроект»
ПО «Союзкокс»
ПО «СоюзметалостройНИИпроект»
ПО «Союзсантехпроект»
ПО «Укрэлектромаш»

314

Водоканалстрой

58
165
39
40
23
121,
Р-24, 73
123
Р-104

103

Р-8
Р-9, 17

18
41, 47

Р-37

135

Р-158
Р-144

173
75

Р-114

191

Науково-довідковий апарат
Водоканалізація
Водоканалпроект
– Київське відділення
– Харківське відділення
ВПКТІ Будшляхмаш
Вуглемашпроект
Вуглемеханiзацiя
Газприладавтоматика-2
Гідпропроект
Гідроелектропроект
Гідрорибпроект
– Київське відділення
Гідрорибпроект
– Київське відділення
ГІПРОГАЗ
Гіпрогазпалпром
Гірхімпром
ГМЗ
ГоловкольорметНДІпроект
– Запорізька філія
Головпроект
– Дніпропетровська контора,
філіал
Головпроект
Головсантехпроект
– Харківська філія
Горлівський машинобудівник
Грунтопосівмаш
ГСКБ
ГСКБД
ГСКТБ АСУ
– Харківська філія
ГСКТБ ЕМА
ДержавтодорНДІ
Держбудпроект
-Харківське відділення
– Київське відділення
Держгірхімпроект
– Львівська філія
ДерждорНДІ
ДержНДІметанол
ДержНДІметанолпроект
Держпроектбуд № 1
– Дніпропетровське відділення
Держпроекттранс
– Київське відділення

Водоканализация

Р-227

191

Водоканалпроект

Р-85,
114

191,
192

ВПКТИ Стройдормаш
Углемашпроект
Углемеханизация
Газприборавтоматика-2
Гидпропроект
Гидроэлектропроект

Р-200
Р-45
Р-71
Р-225
Р-3
Р-3

79
59
22
87
31
31

Гидрорыбпроект

Р-149

193

Гидрорыбпроект

Р-149

193

ГИПРОГАЗ
Гипрогазтоппром
Горхимпром
ГМЗ

Р-84
Р-84
Р-89
Р-23

23
23
165
57

ГлавцветметНИИпроект

Р-182

53

Главпроект

Р-163

170

Главпроект

Р-3

31

Главсантехпроект

Р-158

173

Горловский машиностроитель
Почвопосевмаш
ГСКБ
ГСКБД

Р-23
Р-186
Р-38
Р-40

57
112
110
109

ГСКТБ АСУ

Р-216

89

ГСКТБ ЭМА
ГосавтодорНИИ

Р-133
Р-147

121
134

Госстройпроект

Р-1, 197

155,
161

Госгорхимпроект

Р-89

165

ГосдорНИИ
ГосНИИметанол
ГосНИИметанолпроект

Р-147
Р-109
Р-109

134
125
125

Госпроектстрой № 1

Р-163

170

Госпроекттранс

Р-195

138
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ДІАП
– Дніпродзержинська філія
ДІОБ
ДІП СЕД
Діпроавтопром
– Українське відділення
Діпроавтотракторопром
– Українське відділення
Діпроанілофарба
Діпроважмаш
– Харківське відділення
Діпроводтранс
Діпровуглеавтоматизація
Діпровуглеавтоматизація
– Луганська філія
Діпровуглеавтоматизація
– Донецька філія
Діпровуглемаш
ДІПРОВУЗ
– Українська філія
Діпрогазпром
– Сталінська філія
Діпроград
Діпроенергопром
Діпрозв’язок
Діпрококс
Діпромаш
– Українська філія
Діпромез
– Дніпропетровська філія
– Жданівська філія
Діпромісто
– Дніпропетровська філія
Діпроорхім
– Харківська філія
Діпропідземгаз
Діпроруда
– Криворізьке відділення
Діпрорудмаш
Діпросередмаш
– Харківське відділення
Діпросільбуд
Діпросільгоспмаш
Діпроспецавтотранс
Діпросталь
– Жданівська філія
Діпростанок
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ГИАП

Р-151

126

Автопромпокрытие
ДИП СЭД

Р-198
Р-107

176
38

Гипроавтопром

Р-43

167

Гипроавтотракторпром

Р-43

167

Гипроанилокраска

Р-70

176

Гипротяжмаш

Р-33

183

Гипроводтранс
Гипроуглеавтоматизация

Р-46
Р-90

141
78

Гипроуглеавтоматизация

Р-92

13

Гипроуглеавтоматизация

Р-61

19

Гипроуглемаш

Р-45

59

ГИПРОВУЗ

Р-169

160

Гипрогазпром

Р-12

25

Гипроград
Гипроэнергопром
Гипросвязь
Гипрококс

Р-72
Р-49
Р-176
Р-9, 218

156
74
142
41, 84

Гипромаш

Р-43

167

Гипромез

Р-35,
137

177,
184

Гипроград

Р-140,
167

156,
161

Гипроорхим

Р-150

165

Гипроподземгаз

Р-12

25

Гипроруда

Р-75

166

Гипрорудмаш

Р-36

58

Гипросредмаш

Р-43

167

Гипросельстрой
Гипросельхозмаш
Гипроспецавтотранс

Р-103
Р-43
Р-164
Р-28,
137
Р-132

182
167
166
42,
177
285

Гипросталь
Гипростанок

Науково-довідковий апарат
Діпротракторосільгоспмаш
Діпротранс
– Київське відділення
Діпротранснафта
– Київська філія
Діпротрубопровід
– Київська філія
ДІПРОУЗ
– Українська філія
Діпрохарчопром
Діпрохіммаш
– Сумська філія
Діпрохімреактив
Діпроцемент
– Українське відділення
Діпроцивільбуд
Діпроцивільпромбуд
Діпроцивільсільбуд
– Київська філія
Діпрошахт
– Донецька філія
– Луганська філія
ДІПХ
– Харківська філія
ДК «Укргазвидобування»
ДКБ ГП
ДКБШВ
ДКЗ
ДНДІреактивелектрон
ДНДІХМ
ДНДПВТІ
«Енергоперспектива»
ДНДПІ «Хімтехнологія»
Дніпродіпротранс
Дніпродіпрошахт
Дніпропетровський
Промбудпроект
Дніпропетровський облпроект
Дніпропроект

Гипротракторосельхозмаш

Р-43

167

Гипротранс

Р-195

138

Гипротранснефть

Р-111

24

Гипротрубопровод

Р-111

24

ГИПРОУЗ

Р-169

160

Гипропищепром

Р-10

Гипрохиммаш

Р-217

179

Гипрохимреактив

Р-150

165

Гипроцемент

Р-11

187

Гипрогражданстрой
Гипрогражданпромстрой

Р-194
Р-194

154
154

Гипрограждансельстрой

Р-98

163

Гипрошахт

Р-51, 56

169,
175

ГИПХ

Р-150

165

Р-58
Р-199
Р-128
Р-64
Р-154
Р-78

27
78
92
111
124
69

Р-125

33

Р-109
Р-86
Р-51

125
139
175

Р-163

170

Р-167
Р-167

156
156

Р-110

171

Р-4
Р-86
Р-167
Р-7
Р-55
Р-145

46
139
156
169
34
188

ГК «Укргаздобыча»
ОКБ ГП
ОКБШС
ДКЗ
ДНИИреактивэлектрон
ГНИИХМ
ГНИПИТИ
«Энергоперспектива»
ГНИПИ «Химтехнология»
Днепрогипротранс
Днепрогипрошахт
Днепропетровский
Промстройпроект
Днепропетровский облпроект
Днепропроект
ДнепропроектстальДніпропроектстальконструкція
конструкция
Дніпросталь
Днепросталь
Дніпротранспроект
Днепротранспроект
Дніпроцивільпроект
Днепрогражданпроект
Донбасвугілля
Донбассуголь
Донбасенергомонтаж
Донбассэнергомонтаж
Донбасмонтажспецбуд
Донбассмонтажспецстрой
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Донбаспецмонтажпроект
Донбасшахтобуд
ДонВУГІ
Донвугілля
Донвуглепроект
Дондіпровуглемаш
– Луганська філія
Дондіпрооргшахтобуд
Дондіпрошахт
Донецькгірмаш
ДонНДІавтоматгірмаш
Донпівденгаз
Донпроектгаз
Донхімпроект
Доншахтопроект
– Дніпропетровська філія
ДПІ ППБП
ДПІ-5
ДСКБД
ЕКІмаш
ЕКТІавтопром
Електроважмаш
Енергомережпроект
– Українське відділення
Енергомонтажпроект
– Харківська філія
Енергоперспектива
Енергопрогрес

Донбасспецмонтажпроект
Донбасшахтострой
ДонУГИ
Донуголь
Донуглепроект

Енергопроект

Энергопроект

Енергоремонт
Енергосталь
Енергочормет
ЗАЗ
Запоріжсталь
Західвуглепроект
Західшахтопроект
Зв’язокпроект
– Українське відділення
ЗМК «Запоріжсталь»
ЗПКТІ
Імпульс
Інсистемшахт
ІТН
КАМЕТ
КАМЕТ-ТАС
Каналтрест

318

188
60
20
169
169

Догипрооргшахтострой
Догипропрошахт
Донецкгормаш
ДонНИИавтоматгормаш
Донюжгаз
Донпроектгаз
Донхимпроект

Р-145
Р-166
Р-14
Р-56
Р-7
Р-45,
173
Р-198
Р-7
Р-82
Р-61
Р-12
Р-12
Р-70

Доншахтопроект

Р-51

175

ГПИ ППСП
ГПИ-5
ГСКБД
ЭКИмаш
ЭКТИавтопром
Электротяжмаш

Р-163
Р-152
Р-40
Р-78
Р-185
Р-29

170
172
109
69
104
63

Энергосетьпроект

Р-52

31

Энергомонтажпроект

Р-55

34

Энергоперспектива
Энергопрогресс

33
35

Энергоремонт
Энергосталь
Энергочермет
ЗАЗ
Запорожсталь
Западуглепроект
Западшахтопроект

Р-125
Р-134
Р-31,
159
Р-134
Р-28, 87
Р-162
Р-190
Р-4
Р-51
Р-8

Связьпроект

Р-176

142

ЗМК «Запорожсталь»
ЗПКТИ
Импульс
Инсистемшахт
ИТН
КАМЕТ
КАМЕТ-ТАС
Каналтрест

Р-4
Р-104
Р-77
Р-90
Р-111
Р-200
Р-200
Р-227

46
103
122
78
24
79
79
191

Донгипроуглемаш

14, 59
176
169
59
19
25
25
176

29, 36
35
39, 42
86
102
46
175
18
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КБВБ
КВП «ДКЗ»
КЗВВ
Київдіпротранс
КиївЗНДІЕП
Київметропроект

КБСС
КПП «ДКЗ»
КЗТС
Киевгипротранс
КиевЗНИИЭП
Киевметропроект
КиевНИИПградоКиївНДІПмістобудування
строительства
Київпроект
Киевпроект
Київпроекттранс
Киевпроекттранс
Київсоюзшляхпроект
Киевсоюздорпроект
Київський Енергопроект
Киевский Энергопроект
Київський Облміськсільпроект Киевский Облгорсельпроект
Киевский
Київський ПромбудНДІпроект
ПромстройНИИпроект
Київський Промбудпроект
Киевский Промстройпроект
Київтрансвузолпроект
Киевтрансузелпроект
Київтранспроект
Киевтранспроект
Київшляхпроект
Киевдорпроект
КІЕП
КИЭП
КНВО «КІА»
КНПО «КИА»
Коксохіммаш
Коксохиммаш
Кольорметавтоматика
Цветметавтоматика
Комунар
Коммунар
Концерн-Електрон
Концерн-Электрон
Котлотурбіна
Котлотурбина
Котлотурбопром
Котлотурбопром
КрАЗ
КрАЗ
Кривбаспроект
Кривбасспроект
КТІСМ
КТИСМ
ЛАЗ
ЛАЗ
ЛДХК «Луганськтепловоз»
Ленрибпромпроект
– Київське відділення
Либідь
ЛІСВВ

ЛГХК «Лугансктепловоз»

Р-123
Р-64
Р-41
Р-195
Р-105
Р-143

95
111
92
138
157
139

Р-100

158

Р-6
Р-195
Р-59
Р-159
Р-98

154
138
140
29
163

Р-197

155

Р-197
Р-195
Р-195
Р-59
Р-159
Р-88
Р-97
Р-182
Р-190
Р-24
Р-55
Р-134
Р-191
Р-75
Р-177
Р-30

155
138
138
140
29
80
57
53
102
121
34
35
103
166
111
100
99,
Р-25, 39
105

Ленрыбпромпроект

Р-149

Лыбидь
ЛИСВУ

Р-205
Р-173
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Металлургавтоматика

144
14
99,
Р-25, 39
105
Р-89
165
Р-187
30
Р-115
18
Р-171
127
Р-222
150
Р-163,
155,
197
170
Р-162
86

Метрогипротранс

Р-143

Луганськтепловоз

Лугансктепловоз

Львівгірхімпроект
Львівтеплоелектропроект
МакНДІ
МАСМА
Машприладпластик
Металобудпроект
– Дніпропетровське відділення
Металургавтоматика
Метродіпротранс
– Київська філія

Львовгорхимпроект
Львовтеплоэлектропроект
МакНИИ
МАСМА
Машприборпластик
Металостройпроект

139
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Метропроект
– Київська контора
Механобрчормет
Мікрон
Міськбудпроект
– Харківське відділення
ММЗ
Монокристалреактив
Морсуднопроект
Мосдонбудпроект
Насосенергомаш
Нафтопровідпроект
– Українське відділення
НВК
«Укркольорметавтоматика»
НВО «Автоматгірмаш»
НВО «Автопромпокриття»
НВО «Вуглемеханiзацiя»
НВО «Енергоремонт»
НВО «Імпульс»
НВО «Карбонат»
НВО «Либідь»
НВО «МАСМА»
НВО «Монокристалреактив»
НВО «Потенціал»
НВО «РЕМА»
НВО «Респіратор»
НВО «Трикотаж»
НВО «Хімтекстильмаш»
НВО «Цемент»
НВО «Цукор»
НВО «Чорметмеханізація»
НВО КТІСМ
НВП «Хімтекстильмаш»
НВТ «Криворіжрудмаш»
НВТ ВІСГОМ
НДГРІ
НДІ «УкрНДІмет»
НДІ Електроважмаш
НДІ КОМ
НДІАВ
НДІАСБ
НДІБВ
НДІБК
НДІБМВ
НДІБПГ
НДІВГШ
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Метропроект

Р-143

139

Механобрчермет
Микрон

Р-116
Р-44

46
96

Горстройпроект

Р-1

161

ММЗ
Монокристаллреактив
Морсудпроект
Мосдонстройпроект
Насосэнергомаш

Р-22
Р-18
Р-19
Р-195
Р-141

44
128
108
138
56

Нефтепроводпроект

Р-111

24

НПК «Укрцветметавтоматика» Р-182

53

НПО «Автоматгормаш»
НПО «Автопромпокрытие»
НПО «Вуглемеханизация»
НПО «Энергоремонт»
НПО «Импульс»
НПО «Карбонат»
НПО «Лыбидь»
НПО «МАСМА»
НПО «Монокристаллреактив»
НПО «Потенциал»
НПО «РЭМА»
НПО «Респиратор»
НПО «Трикотаж»
НПО «Химтекстильмаш»
НПО «Цемент»
НПО «Сахар»
НПО «Черметмеханизация»
НПО КТИСМ
НПП «Химтекстильмаш»
НПО «Криворожрудмаш»
НПО ВИСХОМ
НИГРИ
НИИ «УкрНИИмет»
НИИ Электротяжмаш
НИИ УМВ
НИИАП
НИИАСБ
НИИСП
НИИСК
НИИСМИ
НИИБТГ
НИИКГШ

19
104
22
35
122
125
144
127
128
75
121
15
144
118
187
149
45
111
118
58
113
20
49
63
122
93
160
178
188
189
16
129

Р-61
Р-185
Р-71
Р-134
Р-77
Р-57
Р-205
Р-171
Р-18
Р-54
Р-133
Р-130
Р-160
Р-95
Р-11
Р-101
Р-138
Р-177
Р-95
Р-36
Р-21
Р-135
Р-13
Р-29
Р-77
Р-139
Р-126
Р-204
Р-179
Р-99
Р-102
Р-172

Науково-довідковий апарат
НДІгідропривід
НДІГМ
НДІГС
НДІкондиціонер
НДІливмаш
– Харківська філія
НДІметалургвентиляція
НДІмехмонтаж
НДІмехчормет
НДІНП «МАСМА»
НДІОМШБ
НДІПТмаш
НДІреактивелектрон
НДІрудвентиляція
НДІСЛ
НДІТелектромаш
НДІТЕМ
НДІТмаш
– Харківська філія
НДІферммаш
НДІхіммаш
– Сєверодонецька філія
НДІчорметмеханізація
НДІШП
– Дніпропетровська філія
НДПІ АСУтрансгаз
НДПІ Механобрчормет
НДПІАСУ
– Харківське відділення
НДПІвуглеавтоматизація
НДПІенергосталь
НДПІмістобудування
НДПІМП «Діпросталь»
НДПІрудмаш
НДПІСірка
НДПКТІвуглегірмаш
НДТІ
НІОХІМ
НКМЗ
ННІ ДУІКТ
НТК «Союзкольорметавтоматика»
НТЦ «Агрохарчопром»
Облдніпропроект
Облміськпроект
Облміськсільпроект
Облпроект
Облсільпроект

НИИгидропривод
НИИГМ
НИИГД
НИИкондиционер

Р-93
Р-76
Р-130
Р-220

91
55
15
54

НИИлитмаш

Р-193

88

НИИметаллургвентиляция
НИИмехмонтаж
НИИмехчермет
НИИНП «МАСМА»
НИИОМШС
НИИПТмаш
НИИреактивэлектрон
НИИрудвентиляция
НИИСЛ
НИИТэлектромаш
НИИТЭМ

16
178
45
127
16
61
124
16
62
72
63

НИИферммаш

Р-102
Р-208
Р-138
Р-171
Р-68
Р-148
Р-154
Р-102
Р-96
Р-91
Р-29
Р-148,
226
Р-120

НИИхиммаш

Р-65

54

НИИчерметмеханизация

Р-138

45

НИИШП

Р-172

129

НДПИ АСУтрансгаз
НИПИ Механобрчермет

Р-225
Р-116

87
46

НИПИАСУ

Р-216

89

НИПИуглеавтоматизация
НИПИэнергосталь
НИПИградостроительства
НДПИМП «Гипросталь»
НИПИрудмаш
НИПИСера
НИПКТИуглегормаш
НИТИ
НИОХИМ
НКМЗ
УНИ ГУИКТ
НТК «Союзцветметавтоматика»
НТЦ «Агропищепром»
Облднепропроект
Облгорпроект
Облгорсельпроект
Облпроект
Облсельпроект

Р-92
Р-87
Р-100
Р-28
Р-36
Р-89
Р-82
Р-106
Р-57
Р-50
Р-139
Р-182
Р-10
Р-167
Р-167
Р-215
Р-72, 167
Р-215

13
39
158
42
58
165
59
40
125
64
93
53
185
156
156
153
156
153

НИИТмаш

53, 61
119
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Одеський Будпроект
Одеський Промбудпроект
ОКБ «Текон-Електрон»
Оргверстатінпром
Оргелектропром
Оргтехшахтобуд
Оргчормет
Оргшахтобудпроект
п/с А-3780
п/с В-8406
Південдіпрогаз
Південдіпроруда
Південдіпротрубопровід
Південдіпроцемент
Південдіпрошахт
Південенергобуд
ПівденНДІдіпрогаз
ПівденНДІМФ
Південрибпроект
Південсільмаш
Південшахтопроект
ПКБ
ПКБ «Важпром»
ПКБ «Підвісдор»
ПКБ-12
ПКІ «Проммеханізація»
ПКК «Сантехмонтажпроект»
– Харківська філія

Одесский Стройпроект
Одесский Промстройпроект
ОКБ «Текон-Электрон»
Оргстанкинпром
Оргэлектропром
Оргтехшахтострой
Оргчермет
Оргшахтостройпроект
п/я А-3780
п/я В-8406
Южгипрогаз
Южгипроруда
Южгипротрубопровод
Южгипроцемент
Южгипрошахт
Южэнергострой
ЮжНИИгипрогаз
ЮжНИИМФ
Южрыбпроект
Южсельмаш
Южшахтопроект
ПКБ
ПКБ «Тяжпром»
ПКБ «Подвесдор»
ПКБ-12
ПКИ «Проммеханизация»

Р-168
Р-168
Р-24
Р-192
Р-91
Р-166
Р-107
Р-198
Р-142
Р-63
Р-12
Р-124
Р-111
Р-11
Р-56
Р-55
Р-12
Р-19
Р-149
Р-190
Р-56
Р-200
Р-80
Р-34
Р-80
Р-34

180
180
121
86
72
60
38
176
66
130
25
43
24
187
169
34
25
108
193
102
169
79
85
181
85
181

ПКК «Сантехмонтажпроект»

Р-158

173

ПКТІ

ПКТИ

Поліграфмаш

Полиграфмаш
ППКТИ
ППКТІ «Металургавтоматика»
«Металлургавтоматика»
Придніпровський
Приднепровский
Промбудпроект
Промстройпроект
Проектбуд
Проектстрой
Проектгаз
Проектгаз
Проектмонтажприлад
Проектмонтажприбор
Проектстальконструкція
– Дніпропетровська філія
Проектстальконструкция
– Київське бюро, відділення
Проектхімнафтомаш
Проектхимнефтемаш
Промбудпроект
– Дніпропетровське відділення
– Київське відділення
Промстройпроект
– Одеське відділення
– Харківське відділення
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21,
Р-104,
79,
131, 200
103
Р-196
120
Р-162

86

Р-163

170

Р-163
Р-12
Р-162

170
25
86

Р-37,
110

135,
171

Р-217

179

155,
Р-2, 163, 170,
168, 197 174,
180

Науково-довідковий апарат
Променергопроект
– Київське відділення
Промзернопроект
– Українське відділення
Промзернопроект відділення
– Харківське відділення
Проммеханізація
– Українське відділення
ПромтрансНДІпроект
– Харківське відділення
Промтранспроект
– Харківське відділення
Реактивелектрон
Резинпроект
– Дніпропетровська філія
РЕМА
Респіратор
Ресурс
Річтранспроект
РОСС
РПКТІ АСУ ТП
– Харківська філія
Сантехмонтажпроект
– Харківська філія
Сантехпроект
СЕЛМІ
Сєверодонецький НДІхіммаш
СКБ ВНДІЕТО
– Харківське відділення
СКБ ВО «Електрон»
СКБ ВО «Укрелектромаш»
СКБ ВТ «Мікрон»
СКБ ЗА
СКБ МА
СКБ Укрелетромаш
СКБ-245
– Лисичанська філія
СКБ-3
СКБ-7
СКБА КХВ
СКБАВ
СКБАРВ
СКБЕД
СКБ-ЖН
СКБО

Промэнергопроект

Р-201

33

Промзернопроект

Р-181

179

Промзернопроект

Р-181

179

Проммеханизация

Р-34

181

ПромтрансНИИпроект

Р-156

136

Промтранспроект

Р-156

136

Реактивэлектрон

Р-70,
154

124,
176

Резинпроект

Р-163

170

РЭМА
Респиратор
Ресурс
Речтранспроект
РОСС

Р-133
Р-130
Р-180
Р-5
Р-161

121
15
131
135
94

РПКТИ АСУ ТП

Р-216

89

Сантехмонтажпроект

Р-158

173

Сантехпроект
Р-158
СЕЛМИ
Р-73
Северодонецкий НИИхиммаш Р-65

173
123
54

СКБ ВНИИЭТО

Р-117

76

СКБ ПО «Электрон»
СКБ ПО «Укрэлектромаш»
СКБ ПО «Микрон»
СКБ СА
СКБ МА
СКБ Укрэлетромаш

Р-24
Р-144
Р-44
Р-219
Р-123
Р-144

121
75
96
81
95
75

СКБ-245

Р-77

122

СКБ-3
СКБ-7
СКБА КХП
СКБАВ
СКБАРС
СКБЭД
СКБ-ЖН

Р-184
Р-93
Р-218
Р-161
Р-129
Р-144
Р-141
Р-121,
174, 226

96
91
84
94
94
75
56

СКБО

53, 67

323

Центральний державний науково-технічний архів України
СКБСВ
СКТБ ВО «Електрон»
СКТБ ЕМА
СКТБЕ
СКТБПЕ «Потенціал»
СМВО
СМНВО
Союзводбуд
– Київське відділення
Союздорпроект
– Українська контора, філіал
Союзкольорметавтоматика
Союзморпроект
Союзпроммеханізація
– Українське відділення, філіал
Союзсантехпроект
Союзтранспроект
– Київське відділення
Спецтехоснастка
СПКТБ «Буддормаш»
СПКТІ АС
Сталінвугілля
Сталінвуглепроект
Сталіндіпрошахт
Стальконструкція
– Дніпропетровська проектна
контора
Стальпроммеханізація
– Українське відділення
Сумський «Промпроект»
Теплоавтомат
Теплоелектропроект
– Київське відділення
– Львівське відділення
– Харківське відділення
Теплоенергомонтаж
Теплоконтроль
ТІММ УААН
Трансбуд
– Український відділ;
– Південна контора
Транстехпроект
Турбоатом
Тюменпромгеофізика
УДППІ «Важпромавтоматика»
УДППКІ «МА»
Укравтобусбуд

324

СКБСС
СКТБ ПО «Электрон»
СКТБ ЭМА
СКТБЭ
СКТБПЭ «Потенциал»
СМПО
СМНПО
Союзводбуд

Р-184
Р-73
Р-133
Р-54
Р-54
Р-122
Р-122

96
123
121
75
75
68
68

Р-114

191

Р-59

140

Союзцветметавтоматика
Союзморпроект
Союзпроммеханизация

Р-182
Р-46

53
141

Р-34

181

Союзсантехпроект
Союзтранспроект

Р-158

173

Р-195

138

Спецтехоснастка
СПКТБ «Стройдормаш»
СПКТИ АС
Сталинуголь
Сталинуглепроект
Сталингипрошахт

Р-118
Р-121
Р-216
Р-7
Р-8
Р-7

65
67
89
169
18
169

Стальконструкция

Р-110

171

Стальпроммеханизация

Р-34

181

Сумской «Промпроект»
Теплоавтомат

Р-217
Р-188

179
82

Теплоэлектропроект

Р-31,
29,
159, 187 30, 36

Теплоэнергомонтаж
Теплоконтроль
ТИММ УААН

Р-55
Р-188
Р-155

34
82
150

Трансстрой

Р-156

136

Транстехпроект
Турбоатом
Тюменьпромгеофизика
УГППИ «Тяжпромавтоматика»
УГППКИ «МА»
Укравтобусстрой

Р-34
Р-20
Р-199
Р-80
Р-162
Р-30

181
70
78
85
86
100

Союздорпроект
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УкрбудмНДІпроект
Укрводбуд
Укрводоканалпроект
Укрвоздухпуть
Укргазпром
Укргідровод
Укргідропроект
Укргідрорибпроект
Укргідроспецбуд
Укргіпрогаз
Укргіпрогазпалпром
Укрдержпроект
Укрдіпроважмаш
Укрдіпроелектро
Укрдіпроенерго
Укрдіпроенергопром
Укрдіпрокольормет
Укрдіпролегпром
Укрдіпромаш
Укрдіпромаш

УкрстроймНИИпроект
Укрводстрой
Укрводоканалпроект
Укрвоздухпуть
Укргазпром
Укргидровод
Укргидропроект
Укргидрорыбпроект
Укргидроспецстрой
Укргипрогаз
Укргипрогазтоппром
Укргоспроект
Укргипротяжмаш
Укргипроэлектро
Укргипроэнерго
Укргипроэнергопром
Укргипроцветмет
Укргипролегпром
Укргипромаш
Укргипромаш

Укрдіпромез

Укргипромез

УкрдіпроНДІнафта
Укрдіпропродпроект
– Харківське відділення
Укрдіпрорибгоспмаш
Укрдіпрорічтранс
Укрдіпроруда
УкрДІПРОУЗ
Укрдіпрохарчопром
– Харківське відділення, філія
Укрдіпрошахт
УкрДІПХ

УкргипроНИИнефть
Укргипропродпроект

УкрДНТЦ «Енергосталь»

УкрГНТЦ «Энергосталь»

УкрдорНДІ
УкрдортрансНДІ
УкрДПКТІВР
Укрелектромаш
Укренергомережпроект
Укренергопром
Укркольорметавтоматика
Укркраненерго
Укрмашверстатопроект
Укрметротунельпроект

УкрдорНИИ
УкрдортрансНИИ
УкрГПКТИВР
Укрэлектромаш
Укрэнергосетьпроект
Укрэнергопром
Укрцветметавтоматика
Укркранэнерго
Укрмашстанкопроект
Укрметротуннельпроект

Р-99
Р-3
Р-114
Р-175
Р-225
Р-3
Р-3
Р-149
Р-208
Р-84
Р-84
Р-217
Р-33
Р-49
Р-125
Р-49
Р-62
Р-152
Р-33
Р-132

189
31
191
106
87
31
31
193
178
23
23
179
181
74
33
74
51
172
183
285
42,
Р-28, 33, 167,
35, 43
183,
184
Р-69
Р-10

185

Укргипрорыбхозмаш
Укргипроречтранс
Укргипроруда
УкрГИПРОУЗ

Р-149
Р-5
Р-124
Р-169

25
135

Укргипропищепром

Р-10

185

Укргипрошахт
УкрГИПХ

Р-8
Р-57
Р-87, 13,
28
Р-147
Р-147
Р-222
Р-144
Р-52
Р-201
Р-182
Р-55
Р-132
Р-143

18
18
39,
42, 49
134
134
150
75
31
33
53
34
285
139

160
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Укрміськбудпроект
– Дніпропетровська філія
– Харківське відділення
Укрміськсільпроект
– Харківська філія
Укрмонтажоргбуд
– Донецький відділ
Укрнафтопровід
УкрНВДО
УкрНВОсіль
УкрНГІ
УкрНДІагропроект
УкрНДІВІП
УкрНДІводоканалпроект
УкрНДІгаз
УкрНДІгідровугілля
УкрНДІдіпронафта
УкрНДІдіпросільгосп
– Харківська філія
УкрНДІЕІМ
УкрНДІЕлектротерм
УкрНДІенергопром
УкрНДІЕП
УкрНДІливмаш
УкрНДІм’ясомолпром
УкрНДІмет
УкрНДІМОД
УкрНДІМФ
УкрНДІНП «МАСМА»
УкрНДІОЖ
УкрНДІОМШБ
УкрНДІП
УкрНДІПВ
УкрНДІпластмаш
УкрНДІПНВ
УкрНДІпроект
УкрНДІпроектстальконструкція
УкрНДІпроцивільсільбуд
УкрНДІсгом
УкрНДІсіль
УкрНДІспецсталь
УкрНДІТерм
УкрНДІТП
УкрНДІТП
УкрНДІхіммаш
УкрНДІЦП
УкрНДІшвейпром
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Укргорстройпроект

Р-1, 98,
167

156,
161,
163

Укргорсельпроект

Р-215

153

Укрмонтажоргстрой

Р-145

188

Р-111
Р-180
Р-146
Р-69
Р-103
Р-67
Р-114
Р-58
Р-71
Р-171
Р-103,
215
УкрНИИЭИМ
Р-207
УкрНИИЭлектротерм
Р-117
УкрНИИэнергопром
Р-201
УкрНИИЭП
Р-213
УкрНИИлитмаш
Р-193
УкрНИИмясомолпром
Р-155
УкрНИИмет
Р-13
УкрНИИМОД
Р-180
УкрНИИМФ
Р-19
УкрНИИНП «МАСМА»
Р-171
УкрНИИОЖ
Р-79
УкрНИИОМШС
Р-68
УкрНИИП
Р-113
УкрНИИПВ
Р-160
УкрНИИпласстмаш
Р-60
УкрНИИПНД
Р-69
УкрНИИпроект
Р-8
УкрНИИпроектстальконструкция Р-37
УкрНИИпрограждансельстрой Р-98
УкрНИИсхом
Р-21
УкрНИИсоль
Р-146
УкрНИИспецсталь
Р-66
УкрНИИТерм
Р-117
УкрНИИТП
Р-94
УкрНИИТП
Р-94
УкрНИИхиммаш
Р-78
УкрНИИСП
Р-101
УкрНИИшвейпром
Р-205

24
131
148
25
182
97
191
27
22
127
153,
182
65
76
33
194
88
150
49
131
108
127
152
16
132
144
61
25
18
135
163
113
148
50
76
145
145
69
149
144

Укрнефтепровод
УкрНПДО
УкрНПОсоль
УкрНГИ
УкрНИИагропроект
УкрНИИСИП
УкрНИИводоканалпроект
УкрНИИгаз
УкрНИИгидроуголь
УкрНИИгипронефть
УкрНИИгипросельхоз

Науково-довідковий апарат
УкрНДПІцивільсільбуд
УкрНЦОВ
Укроргверстатінпром
Укрпайбуд
УкрПКТІмонтажспецбуд
– Донецька філія
Укрпроектстальконструкція
Укррибпроект
Укррічтранспроект
Укррічфлот
Укрсільпроект
Укрспецмонтажпроект
– Донецька філія
Укрхарчопроект
Укрхарчопромпроект
–Харківське відділення
Укрцивільбуд
Укрцивільпроектбуд

УкрНДПИграждансельстрой
УкрНЦОВ
Укроргстанкинпром
Укрпайстрой
УкрПКТИмонтажспецстрой

Р-98
Р-213
Р-192
Р-32

163
194
86
162

Р-145

188

Укрпроектстальконструкция
Укррыбпроект
Укрречтранспроект
Укрречфлот
Укрсельпроект
Укрспецмонтажпроект

Р-37
Р-149
Р-5
Р-5
Р-215

135
193
135
135
153

Р-145

188

Укрпищепроект

Р-10

185

Укрпищепромпроект

Р-10

185

Укргражданстрой
Укргражданпроектстрой

162
162

УкрЦНДІТмаш

УкрЦНИИТмаш

Р-32
Р-32
Р-174,
226
Р-147
Р-83
Р-34
Р-17
Р-175
Р-175
Р-85

192

Р-215
Р-227
Р-72
Р-215
Р-85
Р-31

153
191
156
153
192
36

Р-2

174

Р-2

174

Р-181

179

Р-156

135

Р-158
Р-221
Р-175
Р-42
Р-74

173
101
106
106
72

Укршляхбуд
УНДІЗ
УФ ДПІ СПМ
УХІН
ХАВО
ХАЗ

Укрдорстрой
УНИИС
УФ ГПИ СПМ
УХИН
ХАПП
ХАЗ
Харьков
Харків ВодоканалНДІпроект
ВодоканалНИИпроект
Харківагропроект
Харьковагропроект
Харківкомуночиствод
Харьковкоммуночиствод
Харківпроект
Харьковпроект
Харківсільгосппроект
Харьковсельхозпроект
Харківський Водоканалпроект Харьковский Водоканалпроект
Харківський Енергопроект
Харьковский Енергопроект
Харківський
Харьковский
ПромбудНДІпроект
ПромстройНИИпроект
Харьковский
Харківський Промбудпроект
Промстройпроект
Харьковский
Харківський Промзернопроект
Промзернопроект
Харьковский
Харківський Промтранспроект
Промтранспроект
Харківський Сантехпроект
Харьковский Сантехпроект
ХВЗ
ХВЗ
ХДАВО
ХГАПП
ХДПУ
ХГПУ
ХЕМЗ
ХЭМЗ

53, 67
134
142
181
47
106
106
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ХЕТЗ
ХЗТСШ
ХІЕП
Хімтекстильмаш
Хімтехнологія
ХПІ
ХСВЗ
ХСКТБ «Машприладпластик»
ХТГЗ
ХТЗ
ЦДОЛБ
ЦКБ НВО «Енергоремонт»
– Харківська філія
ЦКБ Головбуденерго
механізація
– Харківська філія
ЦКБ Головенергоремонт
– Харківська філія
ЦКБ «Ленінська кузня»
ЦКБ «Шхуна»
ЦКБ Союзпроммеханізація
ЦКБЕ
ЦНДІЗ
– Київське відділення
ЦНДІМОД
– Київська філія
ЦНДІпроектстальконструкція
– Дніпропетровська філія
ЦНДІТмаш
– Харківська філія
ЦНДЛ
ЦПКБ «Металургавтоматика»
– Дніпропетровська філія
ЦПКБ Морсуднопроект
– Одеська філія
ЦПТБ-127
ЦТБ-127
Чорметмеханізація
ЧорноморНДІпроект
Чорноморпроект
ШахтНДІВІ
– Луганська філія

ХЭТЗ
ХЗТСШ
ХИЭП
Химтекстильмаш
Химтехнология
ХПИ
ХСВЗ
ХСКТБ «Машприборпластик»
ХТГЗ
ХТЗ
ГРОСС

Р-20
Р-153
Р-31
Р-95
Р-109
Р-42
Р-221
Р-222
Р-20
Р-26
Р-175

70
115
36
118
125
106
101
150
70
114
106

ЦКБ НПО «Энергоремонт»

Р-134

35

ЦКБ Главстройэнергомеханизация

Р-134

35

ЦКБ Главэнергоремонт

Р-134

35

ЦКБ «Ленинская кузница»
ЦКБ «Шхуна»
ЦКБ Союзпроммеханизация
ЦКБЭ

Р-108
Р-108
Р-34
Р-54

107
107
181
75

ЦНИИС

Р-83

142

ЦНИИМОД

Р-180

131

ЦНИИпроектстальконструкция

Р-110

171

ЦНИИТмаш
ЦНИЛ

Р-148,
53,
174, 226 61, 67
Р-79
152

ЦПКБ «Металлургавтоматика» Р-162

86

ЦПКБ Морсудпроект

Р-19

108

ЦПТБ-127
ЦТБ-127
Черметмеханизация
ЧерноморНИИпроект
Черноморпроект

Р-200
Р-200
Р-138
Р-46
Р-46

79
79
45
141
141

ШахтНИИУИ

Р-173

14

Шахтобуд

Шахтострой

Р-51, 56

ЮжНІІгіпрогаз
Юніон

ЮжНИИгипрогаз
Юнион

Р-12
Р-22
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169,
175
25
44

Список скорочень і абревіатур
АН
АЕС
ВАТ
ВДНГ
ВРНГ
ГЕС
ГЗК
Держбуд
держкомітет
Держплан
ДРЕС
ЗАТ
КБ
КХЗ
м.
наркомат
НВО
НДІ
НТД
обл.
од. зб.
оп.
ПКТІ
промкомбінат
раднаргосп
РМ
РРФСР
с.
СКБ
смт
СРСР
с-ще
ТЕС
ТЕЦ
ТОВ
УРСР
ф.
ЦДНТА

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Академія наук
атомна електростанція
відкрите акціонерне товариство
Виставка досягнень народного господарства
Вища рада народного господарства
гідроелектростанція
гірничо-збагачувальний комбінат
Державний комітет Ради Міністрів у справах будівництва
державний комітет
Державна планова комісія при Раді Міністрів
державна районна електростанція
закрите акціонерне товариство
конструкторське бюро
коксохімічний завод
місто
народний комісаріат
науково-виробниче об’єднання
науково-дослідний інститут
науково-дослідна документація
область
одиниця зберігання
опис
проектно-конструкторський інститут
промисловий комбінат
рада народного господарства
Рада Міністрів
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
село
спеціальне конструкторське бюро
селище міського типу
Союз Радянських Соціалістичних Республік
селище
теплова електростанція
теплоелектроцентраль
товариство з обмеженою відповідальністю
Українська Радянська Соціалістична Республіка
фонд
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Вопрос централизованного хранения исторически значимой научнотехнической документации (НТД) возник в 1960-х гг. Стимулом для его разрешения стало Постановление Совета Министров СССР от 21 мая 1964 г. № 431, которое обязывало министерства и ведомства союзного и республиканского подчинения
осуществить мероприятия по передаче в государственные архивные учреждения
НТД, разрабатываемой научно-исследовательскими, проектными и конструкторскотехнологическими организациями. В соответствии с Постановлением Совета
Министров УССР от 25 декабря 1969 г. № 688 был создан Центральный
государственный архив научно-технической документации Украинской ССР
(ЦГАНТД УССР).
Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 1992 г. № 415
и приказом Главного архивного управления при Кабинете Министров Украины
от 31 июля 1992 г. № 35 название ЦГАНТД Украины изменяется на Центральный
государственный научно-технический архив Украины (ЦГНТА Украины).
Центральный государственный научно-технический архив Украины хранит научно-техническую (проектную, конструкторско-технологическую, научноисследовательскую,) документацию, образовавшуюся в результате деятельности ведущих научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических
организаций, расположенных на территории Украины. Большинство из этих разработок отмечено государственными, международными премиями, специальными
дипломами.
На учете в ЦДНТА Украины (по состоянию на 01.01.2009 г.) находятся
документы в составе 237 фондов, 946 комплексов, общим объемом 550 927 единиц
хранения за период 1891–2008 гг.
Архивные документы отражают историю развития всех основных отраслей
народного хозяйства: строительство, энергетику, металлургию, угольную, газовую,
нефтяную, химическую промышленность, автомобильное, тракторное, сельскохозяйственное, тяжелое и среднее машиностроение и др.
Значительная часть материалов архива представлена проектной документацией к объектам капитального строительства, топливно-энергетического комплекса
и предприятий тяжелой индустрии. Особенный интерес исследователей вызывают
картографические материалы о сооружении Днепрогэса (1927 г.). Последующее
освоение гидроресурсов Украины отражено в проектах Каховской, Кременчугской,
Каневской гидроэлектростанций и др. На хранении в архиве находятся документы
«гигантов» теплоэнергетики: Запорожской, Кураховской, Мироновской,
Приднепровской, Славянской государственных районных электростанций. История
атомной энергетики прослеживается в проектах Курской, Нововоронежской
и Южно-Украинской атомных электростанций.
Проблемам использования водных ресурсов Украины и охраны окружающей
среды посвящены разработки института «Укргипропроект» им. С. Я. Жука, среди
них: «Проблема большого Днепра» (1927–1971 гг.), водоснабжение и канализация
Донбасса, регулирование рек Харькова и др.
В архиве хранятся 23 проекта металлургических заводов: «Запорожсталь»,
«Криворожсталь», «Азовсталь», первого в Украине специализированного
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завода порошковой металлургии в г. Бровары, первенца цветной металлургии –
Запорожского титано-магниевого комбината.
Трубопроводный транспорт представлен в архиве проектами газопроводов:
«Уренгой – Помары – Ужгород», «Оренбург – Западная граница СССР», «Средняя
Азия – Центр», «Дашава – Киев»; нефтепроводов: «Дружба», «Анжеро-Судженск –
Красноярск», «Долина – Дрогобыч», «Красноярск – Иркутск», «Куйбышев –
Лисичанск», «Мангышлак – Поволжье – Украина».
География промышленных объектов, инженерных, архитектурно-строительных
сооружений, проекты которых хранятся в ЦДНТА Украины, не ограничивается территорией Украины, охватывая 26 стран, в том числе: Беларусь, Болгарию, Грузию,
Египет, Индию, Ирак, Казахстан, Молдову, Российскую Федерацию, Венгрию,
Узбекистан.
Треть архивных комплексов НТД составляет конструкторско-технологическая
документация: проекты паровозов и тепловозов Луганского тепловозостроительного завода (1931–1957); автомобилей и автобусов Кременчугского и Львовского
автозаводов; плавсредств морского и речного водного транспорта; тракторов
Харьковского тракторного завода; шахтного оборудования; сельскохозяйственной
техники, дорожных машин, станков и др.
Отчеты о научно-исследовательских работах (НИР) раскрывают вопросы становления украинской коксохимической отрасли, начиная с 1930-х гг.; усовершенствования и разработки новых технологий изготовления сплавов, огнеупоров,
высокочистых веществ, строительных материалов, нового промышленного оборудования, схем автоматизации и управления предприятиями.
Направления деятельности украинских ученых периода эвакуации (1941–
1943 гг.), а также после возвращения научных учреждений на освобожденные
от немецко-фашистских захватчиков территории и в послевоенный период, представлены на страницах отчетов о НИР Института черной металлургии, Научно-исследовательского горнорудного института, УкрНИИ огнеупоров,
«УкрНИИмета», «УХИНа», «Харьковского ПромстройНИИпроекта» содержатся
сведения о сложных условиях жизни различных социальных групп работающих
в эвакуации; высокие объемы производственных программ заводов Востока СССР,
сроках и особенностях выполнения госзаказов.
В архиве хранятся 19 фондов личного происхождения, в частности, документы
академика Санкт-Петербургской Академии художеств, украинского советского архитектора, действительного члена Академии архитектуры СССР, заслуженного деятеля искусств УССР А. Н. Бекетова; народного архитектора Украины
А. И. Заварова; астрометриста-картографа, доктора физико-математических наук,
профессора Б. П. Остащенко-Кудрявцева; конструктора и изобретателя в области
строительства энергетических объектов Я. Л. Кранцфельда; ученого в области металлургии, профессора И. С. Тришевского; ученого-ботаника, доктора биологических наук, профессора Ю. М. Прокудина и др.
Комплектование архива изначально не было ориентировано на прием на государственное хранение управленческой документации, кроме фонда Р-48 «Архив
архивов» (планово-отчетные документы, протоколы заседаний совещательных органов, научно-методические разработки сотрудников ЦГНТА Украины).
В начальный период становления архива основной единицей хранения считался комплекс НТД – совокупность научно-технических документов (проекта или
группы проектов), связанных единством содержания и касающихся конкретного
промышленного объекта. В дальнейшем учетная система ЦГНТА ориентируется
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на общеархивный принцип систематизации документов, основой которой является архивный фонд.
Тематическое разнообразие архивного документального массива объединяет
научно-справочный аппарат: 730 описей к фондам; указатели; систематический
и объектный каталоги; картотеки; тематические отраслевые и пофондовые обзоры
НТД.
При разработке основ структуры путеводителя по фондам ЦНГТА Украины
авторы-составители стремились к полноте сведений об истории организацийфондообразователей. Для исторических справок к фондам использовались
материалы, основанные на вторичных источниках (справочники, юбилейные издания, неопубликованные данные к истории организаций). Это позволяет ориентировать исследователя на целевой поиск нужного документа.
Пофондовый уровень составления описательных статей путеводителя определил принципы его структурного построения.
Издание включает разделы:
– Раздел 1. Архивные фонды государственных организаций и акционерных
обществ.
– Раздел 2. Личные фонды.
Во процессе подготовки путеводителя предложен свой вариант тематикоотраслевой классификационной схемы НТД. В её основе – «Рубрикатор
Международной системы научной и технической информации» (М., 1984)
и «Схема классификации документной информации в систематических каталогах
государственных архивов Украины» (Студії з архівної справи та документознавства
2004, т. 11, С. 77–108).
Материалы первого раздела представлены в следующих отраслевых номинациях: 1) топливно-энергетический комплекс (угольная и горнорудная промышленность; газовая и нефтяная промышленность; энергетика);
2) металлургический комплекс (черная металлургия; цветная металлургия); 3) машиностроительный комплекс (тяжелое и среднее машиностроение;
электротехническая промышленность; приборостроение и средства автоматизации; станкостроение и инструментальная промышленность; транспортное машиностроение; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности; радиопромышленность, электронная
промышленность); 4) химико-лесотехнический комплекс (химическая и нефтехимическая промышленность; деревообрабатывающая и лесохимическая
промышленность); 5) транспорт и связь (транспорт; связь, средства связи); 6) легкая
промышленность; 7) пищевая промышленность; 8) строительный комплекс (градостроение, жилищное и гражданское строительство; промышленное строительство;
промышленность строительных материалов, строительные конструкции); 9) водное хозяйство. В пределах отдельной отрасли названия фондов указаны в алфавитном порядке, который сохраняется и при формировании раздела личных фондов.
Алфавитный порядок распределения материалов применяется при формировании раздела личных фондов.
Описательная статья к фонду содержит следующую информацию:
Справочные данные: полное название фонда (для предупреждения путаницы,
учитывая специфику научно-технической документации, для фондов ЦГНТА
Украины сохранялось официальное название организации-фондообразователя, существовавшее на момент первого поступления документов в архив); номер фонда; количество комплексов; количество единиц хранения; крайние даты документов
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в фонде (хронологические даты иногда не совпадают с периодом деятельности
фондообразователя, т. к. последний может выступать лишь в качестве правопреемника); наличие описаний; сведения о языке документов.
2) Краткую историческую справку об организации-фондообразователе, включающую информацию о переименовании, изменении ведомственной подчиненности, направлениях деятельности и др.
3) Описательную статью к документам фонда, которая раскрывает важнейшие составляющие документальных комплексов.
Путеводитель имеет развитую структуру научно-справочного аппарата: перечни проектов, объединенных в комплекс, коллекцию; фондов ЦДНТА Украины;
комплексов ЦДНТА Украины; наименования организаций-фондообразователей
по состоянию на 01.01.2009 г. (по областям); указатель номеров комплексов в пределах фонда; алфавитный указатель сокращенных наименований
организаций-фондообразователей.
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SUMMARY
Interest in centralized preserving of historically significant scientific-technical publications (STP) goes back to the 1960 s. Decision of Council of Ministers of the USSR,
May 21,1964, No. 431 «About centralized preserving of scientific-technical publications
and organizing of their wide use» became a stimulus to solve this problem. The decision
has charged the ministers and government departments to launch activities in delivering
the scientific-technical publications developed by scientific/research, design and engineering organizations for state preserving.
The central state archives of scientific-technical publications which show historical
stages in development of science, engineering and technology in Ukraine were established in conformity with the decision of Council of Ministers of the Ukrainian SSR,
December 25, 1969, No. 688. According to the decision of the Cabinet of Ministers of
Ukraine, July 21,1992, No. 415 and by order No. 35 of the Main archives administration of the Cabinet of Ministers of Ukraine, July 31,1992, the CSAScTP name has been
changed for Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine (CDNTA of Ukraine).
CDNTA holdings now consist of 237 funds, 552 727 units preserved, 950 sets of
scientific-technical publications, 1891–2008s.
Scientific-technical publications that provide a retrospective review in history of
development of science, engineering and technology in Ukraine give contemporary researcher/expert a chance for fair historical assessment of standard level in technical development of industry in Ukraine. Most designs and engineering development preserved
in archive have been awarded state and international prizes, diploma and medals.
Capital construction projects of energy/power complex and heavy industry enterprises take a significant place among branches of industry which documents are preserved
in the archives.
Design documents of DniproHES construction, though not numerous, have attracted
considerable interest. Subsequent development of water resources in Ukraine is presented
by projects of Kakhovka, Kremenchuk, Kaniv and other hydroelectric power plants.
The archives preserve the documents of the following vast plants of heat power industry: Zaporizhzhia, Kurakhiv, Myroniv, Pridniprivja, Slovyansk thermoelectric plants.
Nuclear power industry is presented in archive’s funds by the part of the projects of
Kursk, Novovoronizh and South Ukraine nuclear power plant.
The problems of water resources use in Ukraine and environment protection are
highly covered by archives documents. Among the most interesting documents are as
follows: projects of «Ukrdipro-project» named after S. Ya. Djuk such as «Problems of
great Dnipro» (1934–1971), water supply and sewerage systems in Donbass, Makievka
industrial region, Kharkiv’s rivers regulation and etc.
Archives of scientific-technical publications (STP) rather fully cover a matter of coal
industry recovery.
A project in recovery of the coalmine named after Gorky in Donbas in post-war
years which is one of the oldest in Ukraine (1896) as well as the project of the biggest
mine «Velykomostivska» in Western coal basin may serve as an example. Among coal
cutter-loaders we may draw attention to the coal-miner «Donbas» which was the most
perfect among all world known coal cutter-loaders of this type at that time.
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Mining equipment documents hold the great interest today: the first soviet dewatering pumps (1933–1941) which were as good as the best samples of these items abroad;
the first home-produced centrifugal mine fans (1929–1937) which manufacture gave
a chance to give up import. A project of man-riding cage exhibited in Brussels world fair
(1958) has an interesting technical conception; an integrated design in dust removal deaeration of coal mines has got three prizes at all union competitions.
Design documentation of the main types of steam locomotives and diesel locomotives has been submitted to the CDNTA of Ukraine by Voroshilovgrad’s diesel locomotive manufacturing factory which may form a true historical notion of steam and diesel
locomotive manufacturing industry in Ukraine. The following design publications demonstrate development of automobile transport in Ukraine. Lviv’s (ЛAЗ-695 (LAZ-695),
ЛAЗ-697 (LAZ-697)), Kremenchuk’s (KPAЗ-257 (KRAZ-257), KPAЗ-214 (KRAZ214)), Zaporizhzhia's «Kommunar» (3A3-956 (ZAZ-956)) automobile factories.
Important traffic routes cross Ukraine. Some design requirements and specifications
are kept in archive (Kharkiv – Kyiv, Kharkiv – Rostov; 1944–1945). Among the documents, in addition to the road layouts, there are geodetic exploration and maps of deposits
of local construction materials.
Among the documents showing development of water transport we must draw attention to the design of Odesa seaport buildings, Mariupol ship repairing and shipbuilding
factory, Mariupol seaport, Odesa seaport, Kerch ferry and river passenger terminal in
Kyiv.
A collection of design sets of motor-vessels, shalandas, barges (1936–1954) is recognized by the experts as worthy of attention.
The start of development of a new branch of Ukraine economy – pipeline transport –
is connected with the construction of Dashava – Kyiv cross-country gas pipeline (1945).
Since that time, Ukrainian experts have developed a lot of gas pipeline designs: Center
Asia-Center; Urengoy – Pomary – Uzhgorod, Orenburg – West border and etc. These
documents are important both from the view-point of engineering history and a practical
implementation.
Designs of petroleum and petroleum product pipelines and oil handling terminals
developed by the State petroleum pipeline design institute have been also given for State
keeping. Among which is the design of «Druzhba» petroleum pipeline crossing the whole
territory of Western Ukraine. Ferrous metallurgical works and basic (heavy) engineering plants lie at the basis of Ukraine economy. The archives keep 23 designs of metal
lurgical works. Among them the giant factories of the national metallurgy industry like
«Zaporizhstal», «Kryvorizhstal» and «Azovstal».
Power metallurgy is represented by the design documents of the first specialized
powder metallurgical work in Brovary, Ukraine. The archives have documents of the
first non-ferrous metallurgical plant Zaporizhzhia integrated titanium magnesium works
(1933).
One of the most important industry in Ukraine – tractor industry – is fully represented by the archives documents which in addition to production of machinery are
specialized in the manufacture of the components: unified diesel engines (for tractors and
self-propelled grain harvester (combine); products of Ukraine’s assembly factories (units,
parts of hydraulic system for tractors and combines) and the like. Since Kharkiv’s tractor
plant came into service, the evolution of tractor engineering industry practically got under
way. Valuable documents in the field of civil engineering and architecture in Ukraine are
concentrated in archives. From prewar period a set of documents of Ukrcivilprojectbud
institute (1928–1933) is noteworthy.
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Scientific and technical publications of the Kyiv’s branch of «Soyuzdorproject» institute includes design drawings of bridges, bridgeworks, bridge approaches and automobile road bridges.
Significant part of documents takes the designs of high-water bridges across the
Dniper river. The scheme for main city road reconstruction and housing construction of the
main road in the capital of Ukraine was developed by an architect body of «Kyivproject»
institute. The scheme for Khreshchatic road reconstruction contains more than ten thousand units of keeping. The archives also keep general layouts of Kyiv, Dnipropetrovsk,
Lviv and other cites. Unique plans of Kharkiv city dated 1906, 1909, 1910 years are
preserved in the archives. They are perfectly made and have bright colour drawings of
historical city trade center, Kharkiv town planning scheme with neighbouring villages,
restoration design of Archangel Michael Cathedral.
A fund of private origin which was belong to O. Beketov, academician of St. Peterburg’s
Academy of Arts, Ukrainian soviet architect, professor, a member of USSR academy of
Architecture occupies a prominent place in the archive. Other funds of private origin attract considerable interest: O. Zavarov, state prize-winner of Ukraine, People’s Architect;
B. Ostashchenko – Kudryavtzev, Doctor of Science in Physics and Mathematics,Astrometrist
and cartographer; Ya. Krantzfeld, designer, inventor and production-rationalizer in the
field of power plant construction; I. Tryshevskyi, scientist in the field of metallurgy industry; Yu. Prokudin, one of the distinguished Ukrainian botanist, professor of Kharkiv State
University and the others.
The archives documental information is widely used to defend human rights and
satisfy the public’s social needs and requirements as well as to realize the reconstruction,
repair, restoration and renovation works, etc.
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