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П Е Р Е Д М О В А 

 

 До Центрального державного архіву науково-технічної документації Української РСР (ЦДАНТД УРСР) в 1991 році надійшла на 

державне зберігання проектна документація за 1951-1959рр. по проекту «Николаевская ТЭЦ» від Харківського відділення Всесоюзного 

Державного проектного інституту "Теплоелектропроект" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків. Документація мала гриф 

«секретно». 

 Інститут займався проектно-розвідувальними роботами з проектування теплових електростанцій, підстанцій, електричних мереж, 

включно з проектуванням шляхів, гідротехнічних споруд і житлових селищ. 

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

 1932-1941рр. - Харківське відділення тресту "Теплоелектропроект" Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Харків; 

 1941-1950рр. - Південно-східне відділення тресту "Теплоелектропроект" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків; 

 З 1950р. - Харківське відділення Всесоюзного Державного проектного інституту "Теплоелектропроект" Міністерства енергетики і 

електрифікації СРСР, м. Харків. 

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

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

 До опису внесений проект «Николаевская ТЭЦ». Проект складається з 7 одиниць зберігання, з яких 3 - текстова документація 

(технічний проект та проектні завдання) і 4 - графічна документація (плани дамби, водоскиду, золовідвалу і золопроводів). 

 Перша черга Миколаївської ТЕЦ споруджувалася в 1938 р. На ТЕЦ встановлювався один турбогенератор потужністю 25 мвт і два 

котла 160/200 тн./час. Споживачі електроенергії – заводи і важка промисловість м. Миколаєва. Розширення ТЕЦ проводилося в 1954 р., при 

цьому потужність ТЕЦ збільшилася від 50 тис. квт до 100 тис. квт за рахунок установки турбогенераторів потужністю 25000 квт і котлів 

високого тиску. Для резервування агрегатів ТЕЦ і видачі надлишкової потужності станції в систему намічалося приєднання Миколаївської 

ТЕЦ до мереж 154 кв Каховської ГЕС. Головний корпус вирішувався в залізобетонному каркасі з самонесучими і арматурними блоками. 

Використовувався донецький антрацит марки «АШ». 
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 На підставі листа організації-здавальника від 17.11.2009р. №173 і акта комісії ЦДНТА України з питань державної таємниці від 

26.11.2009р. №9 з документів було знято гриф «секретно». Був проведений комплекс робіт, спрямованих на підвищення інформаційно-

пошукового рівня опису для передачі на загальне зберігання. Опис був удосконалений і складений відділом режимно-секретної роботи 

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

ЦДНТА України 29.05.2009р., протокол № 5. 

  До удосконаленого опису №4 складено титульний аркуш, зміст, передмову, аркуші-засвідчувачі. Сім одиниць зберігання, які внесені 

до удосконаленого опису, пройшли обробку в 1991 році, а саме: на титульних аркушах і графічних документах проставлені штампи із 

написанням архівного шифру, пронумеровано аркуші, складено внутрішній опис та аркуші-засвідчувачі. В 2011 році здійснювалося 

перешифрування документів. В межах комплексу 1-275, опису №13,  який мав гриф «секретно», одиниці зберігання з №1с по №7с, внесені до 

нового опису №4 під номерами одиниць зберігання з №756 по №762.  

 Розсекречений опис №13, який включав комплекс 1-275, включено останньою одиницею зберігання №763 до удосконаленого опису № 

4 комплексу 1-275. 

 Удосконалений опис №4 комплексу 1-275 складається з 8 (5 текстові та 3 графічні) одиниць зберігання за 1951-1959, 1991 роки.  

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав начальник відділу РСР                                                                                 Т. М. Островерх 
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Фонд  № 31  

Опис № 4  

Група-комплекс  № 1-275  
 

№№ 

з/п 

№ 

компле-

ксу 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація -

розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Николаевская ТЭЦ      

    Текстовая документация      

1 1-275 756 42СС Технический проект. Общая часть 
Теплоэлектро-

проект 
1951 25 -  

2  757 115 Проектное задание. Общая часть 
Теплоэлектро-

проект 
1954 33 -  

3  758 116 Проектное задание. Экономическая часть 
Теплоэлектро-

проект 
1954 13 -  

4  759 139 
Проектное задание. Вариант надстройки 

высокого давления. Специальная часть 

Теплоэлектро-

проект 
1954 23 -  

    Графические документы      

5  760 1564 
Гидрозолоудаление. Золоотвал. План дамбы и 

водосброс золоотвала 

Теплоэлектро-

проект 
1955 - 1  

6  761 1566 
Расширение золоотвала. План. Заглавный лист 

узла №У-28 

Теплоэлектро-

проект 
1959 - 

1 

 
 

7  762 1959 
Внешнее гидрозолоудаление. Новый 

золоотвал. План золоотвала и золопроводов 

Теплоэлектро-

проект 
1959 - 

1 

 
 

8  763 б/н 
Рассекреченная опись № 13 единиц хранения 

научно-технической документации комплекса 1-
ЦГАНТД УССР 1991 3 -  
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До опису внесено   8 (вісім) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  756 по № 763 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 3 (три) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису архівіст I категорії                                                                    О. І. Сіренко 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 20.09.2011 р. 

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                        Т.М. Островерх                                                                     

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 20.09.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 8 (вісім) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  756 по № 763 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 3 (три) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем                                                           І.А. Купавцева 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                 Л.А. Ястреб 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 30.09.2011 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису №4 група-комплекс 1-275 Фонд  Р-31 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 7 (сім) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - - - 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

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

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2011 р. 

 


