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П Е Р Е Д М О В А  

 

До Центрального державного архіву науково-технічної документації Української РСР (ЦДАНТД УРСР) надійшла на державне 

зберігання проектна документація за 1954-1959 рр. по проекту “Шахта Черкасская-Комсомольская треста “Чистяковантрацит” від 

Державного інституту по проектуванню шахт «Сталіндіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м.Донецьк. 

Документація надійшла на постійне зберігання згідно Акта № 237 від 12.04.1972 р. про передачу всіх креслень, пояснювальних записок 

та кошторисів по шахті Черкаська-Комсомольська тресту "Чистяковантрацит", згідно договору Центрального державного архіву 

науково-технічної документації від 07.04.1972 р.  

Інститут займався проектуванням нових і модернізацією наявних шахт, вуглезбагачувальних фабрик, заводів вугільного 

машинобудування, житлового фонду та соціально-культурно-побутових об'єктів Донбасу. Головний інститут України з розробки 

проектно-кошторисної документації на спорудження глибоких шахт.  

У період з 1932 по 1959 рр. інститут мав наступні перейменування: 

1932-1938 рр. - Експериментально-дослідне бюро тресту «Сталінвугілля», м.Донецьк; 

1938-1945 рр. - Проектна контора Донецького індустріального інституту «Донвуглепроект» комбінату «Донбасвугілля» Наркомату 

важкої промисловості СРСР, м.Донецьк; 

1945-1948 рр. - Проектна контора «Донвуглепроект» тресту «Сталінвуглепроект» Наркомату вугільної промисловості СРСР, 

м.Донецьк; 

1948-1957 рр. - Проектна контора «Донвуглепроект» тресту «Сталінвуглепроект» Міністерства вугільної промисловості СРСР, 

м.Донецьк; 



З 1957 р. - Державний інститут по проектуванню шахт «Сталіндіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м.Донецьк. 

Спроектовані інститутом «Сталіндіпрошахт» об'єкти в роки 5-ої п'ятирічки, які припадають на перші післявоєнні роки, були проектами 

шахт найбільш досконалих і обладнаних на той час. Проектування, відновлення шахт другої черги, а також реконструкція старих і 

будівництво нових шахт велося з 1946 року, і в наступні післявоєнні п'ятиріччя, на більш високому технічному рівні, ніж проектування 

шахт першої черги відновлення. Починаючи з 1946 року, проектні інститути при розробці проектів нових і реконструкції діючих і 

відновлюваних шахт відмовилися від спрощених варіантів. Почали застосовуватися більш досконалі способи підготовки шахтних полів 

і виїмкових дільниць, стовпові розробки, повна механізація виїмки і навалки вугілля, повна конвейєризація в межах виїмкової ділянки 

до навантажувального пункту на відкачному горизонті, вдосконалені способи і схеми збагачення, нові планувальні рішення на 

поверхні шахт. 

Проект «Шахта Черкаська-Комсомольська тресту «Чистяковантрацит», яка була спроектована у 1956-1959 роках, складається з 29 

справ (7 справ з текстовими, 13 — з графічними та 9 — з текстовими і графічними одиницями зберіганнями) технічної документації на 

стадіях: проектного завдання та робочого проектування.  

Приступаючи до обробки документації проекту в 1973 році, попередньо були вивчені пояснювальні записки, після чого визначилась 

схема систематизації проекту. Систематизація проводилась з витримуванням стадій проекту. Креслення кожної стадії проекту 

комплектувалися по відділах, індекс якого вказувався на штампі креслення. Креслення в кожній частині проекту, підкладали за 

зростанням виробничих індексів, оскільки за наявними специфікаціями добірку здійснити було неможливо (специфікації не 

відповідали кресленням). На титульних аркушах текстових одиниць зберігання, а також графічних одиницях зберігання проставлено 

штампи із написанням архівного шифру, пронумеровано аркуші та складено внутрішні описи та аркуші-засвідчувачі.  

У 2011 році був проведений комплекс робіт, спрямованих на підвищення інформаційно-пошукового рівня опису, в ході якого 

з'ясувалось, що систематизація одиниць зберігання, яка була проведена в 1973 році, не відповідає вимогам сучасної систематизації та 

оформленню описів. В зв'язку з чим, була проведена перевірка наявності і стану документів: проведено уточнення номерів справ в 

межах комплексу 1-11, одиниць зберігання в межах справ та номерів аркушів в межах одиниць зберігання; виверено заголовки одиниць 



зберігання та їх крайні дати. Перевірка наявності та стану документів показала, що була невірно підрахована кількість аркушів в 

одиницях зберігання, а також невірно проведена систематизація документів, а саме: невірно визначені текстові та графічні одиниці 

зберігання в справах; декілька аркушів, які складають одну одиницю зберігання визначені як окремі одиниці зберігання. Враховуючи 

зазначені вище помилки, деякі одиниці зберігання було пересистематизовано. Відділом довідкового апарату та обліку документів 

ЦДНТА України згідно з Методичними вказівками «Удосконалення та перероблення описів НТД», схваленими Науково-методичною 

радою ЦДНТА України 29.05.2009р., протокол № 5, заново був складений новий опис, засвідчувальний запис, в якому зазначена 

загальна кількість од. зб. яка дорівнює 627 в тому числі: 45 текстові од.зб. та 582 графічних од.зб. (Акт про технічні помилки в 

облікових документах № 78 від 10.08.2011р). До удосконаленого опису складено титульний аркуш, зміст, передмову, аркуші-

засвідчувачі. У 2011 році частково здійснювалося перешифрування одиниць зберігання в межах справ. Нумерація справ в межах 

комплексу, після удосконалення не змінилася.  

Недіючий опис, який містив комплекси 1-10, 1-11 включено останньою справою №48 до удосконаленого опису № 1 комплексу 1-10. 

Удосконалений опис комплексу 1-11 складається з 29 справ, які містять 45 текстових одиниць зберігання та 582 графічних одиниць 

зберігання за 1954-1959 роки. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав архівіст І категорії            Н.С. Маєвська 

15.08.2011р. 



 

 

 

 

 

Фонд  № 7 

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-11 

№№ 

з/п 

№ 

компле

ксу 

№ 

справи 

у межах 

компле

ксу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація-

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість од.зб. Кільк

ість 

арку

шів 

При

мітк

и текст аркушів 
графік

а 

арку

шів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    Проект: «Шахта 

Черкасская-Комсомольская 

треста 

"ЧИСТЯКОВАНТРАЦИТ"» 
 

      

 

    Проектное задание 
 

      
 

1 1-11 1 29199 

Пояснительная записка к 

проектному заданию 

строительства шахты. 

Государственный 

институт по про-

ектированию шахт 

и обогатительных 

фабрик 

«Сталингипрошахт» 

1956 1 129 - - 129 
 



2 
 

2 38240 

Горно-геологическое 

обоснование под 

строительство жилого 

поселка. 

«Сталингипрошахт» 1958 1 24 - - 24 
 

3 1-11 3 29611 

Отвод земель под шахты 

Волынскую-Комсомольскую 

№1 и Черкасскую-

Комсомольскую. 

Пояснительная записка и 

чертежи. 

«Сталингипрошахт» 1956 1 47 - - 47  

4  4 
ІІ-920-100; 

700 
Горные работы. «Сталингипрошахт» 1956-1958 6 9 12 12 21  

5  5 ІІ-920-200 
Электромеханическое 

оборудование шахты. 
«Сталингипрошахт» 1956 - - 4 4 4  

6  6 ІІ-920-500 
Технологическое 

оборудование шахты. 
«Сталингипрошахт» 1956 1 1 9 9 10  

7  7 ІІ-920-400 Топографические изыскания. «Сталингипрошахт» 1956 1 1 7 7 8  

8  8 ІІ-920-800 
Сантехническое оборудование 

шахты. 
«Сталингипрошахт» 1956 1 1 2 2 3  

9  9 ІІ-920-600 Гражданское строительство. «Сталингипрошахт» 1956 - - 4 4 4  

    Сметы         

10  10 29200 

Сводный сметно-финансовый 

расчет стоимости 

строительства шахты. 

«Сталингипрошахт» 1956 1 52 - - 52  

11  11 37101 Сводный сметно-финансовый 

расчет стоимости 
«Сталингипрошахт» 1958 1 45 - - 45  



строительства шахты 

12  12 30080 

Сметы и расчеты к сводному 

сметно-финансовому расчету 

строительства.. 

«Сталингипрошахт» 1956 1 475 - - 475  

13  13 37100 

Сводный сметно-финансовый 

расчет стоимости 

строительства шахты. 

Изменения и дополнения к 

сметам и расчетам. 

«Сталингипрошахт» 1958 1 108 - - 108  

 1-11   Рабочий проект         

14  14 
Р920-100 

Р920-300 

Горные работы. «Сталингипрошахт» 1956-1957 2 3 46 46 49  

15  15 Р920-200 Электромеханическое 

оборудование шахты. Том I. 
«Сталингипрошахт» 1956-1957 11 16 42 42 58  

16  16 Р920-200 Электромеханическое 

оборудование шахты. Том II. 
«Сталингипрошахт» 1956-1959 6 9 44 45 54  

17  17 
Р920-300-

Р920-500 

Технологическое 

оборудование шахты. 
«Сталингипрошахт» 1954-1959 - - 40 40 40  

18  18 
Р920-400; 

Р920-600 
Промышленные сооружения. 

Том I. 
«Сталингипрошахт» 1956-1959 7 8 27 27 35  

19  19 Р920-600 Промышленные сооружения. 

Том II. 
«Сталингипрошахт» 1957 - - 28 28 28  

20  20 Р920-600 Промышленные сооружения. 

Том III. 
«Сталингипрошахт» 1956-1958 - - 29 29 29  

21  21 Р920-600 Промышленные сооружения. 

Том IV. 
«Сталингипрошахт» 1956-1959 - - 28 30 30  



22  22 Р920-600 Промышленные сооружения. 

Том V. 
«Сталингипрошахт» 1956-1957 - - 17 18 18  

23  23 Р920-400 Топографические изыскания. «Сталингипрошахт» 1956-1958 - - 30 52 52  

24 1-11 24 
Р920-600, 

Р920-800 

Сантехническое оборудование 

шахты. 
«Сталингипрошахт» 1955-1957 - - 42 45 45  

25  25 
Р920-200, 

Р920-600 
Гражданское строительство. 

Том I. 
«Сталингипрошахт» 1956-1959 - - 46 47 47  

26  26 
Р920-600, 

Р920-800 
Гражданское строительство. 

Том II. 
«Сталингипрошахт» 1956-1959 - - 71 73 73  

27  27 Р920-800 Гражданское строительство. 

Том III. 
«Сталингипрошахт» 1957-1959 - - 25 25 25  

28  28 
Р920-200; 

Р920-400 
Связь и СЦБ. «Сталингипрошахт» 1956-1958 3 4 23 23 27  

    Аннулированные чертежи         

29  29 
Р920-200; 

Р920-600 
Аннулированные чертежи «Сталингипрошахт» 1954, 1957 - - 6 6 6  

До опису внесено   29 (двадцять дев’ять) справ, які містять од.зб. 

 

 

(числом)  (словами)  

з №  1 по № 29 у тому числі: літерні 9170 а 

Текстових од.зб. 45 (сорок п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од.зб. 582 (п’ятьсот вісімдесят дві) 

 (числом)  (словами) 



Літерні №№ - (-) справ (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних справ) 

Пропущені №№ - - справ - 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених справ) 

Укладач опису Архівіст І категорії  Н.С. Маєвська 

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 10.08.2011 р.    

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

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 10.08.2011 р.    



 

Прийнято на державне зберігання 29 (двадцять дев'ять) справ, які містять од.зб. 

 (цифрами)  (словами)  

з №  1 по № 29 у тому числі: літерні 9170 а 

 

Всього у справи включено од. зб. 45 (сорок п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Текстових од.зб. 582 (п’ятьсот вісімдесят дві) s 

 (числом)  (словами) 

Графічних од.зб. 415 (чотириста п’ятнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) справ (-) 

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

Пропущені №№ - - справ - 

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

 

Старший зберігач фондів  Л. Т. Островская 

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів  Л.А. Ястреб 

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 30.08.2011 р.    



 

Аркуш – засвідчувач опису №1  група-комплекс № 1-11 Фонд  Р-7 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 11 (одинадцять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

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

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 24.10.2011 р.    

 


