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П Е Р Е Д М О В А  

 

 До Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) в 1996 році надійшла на державне зберігання 

проектна документація за 1965-1978рр. по проекту «Шахта «Светлопольская» від Державного науково-дослідного, проектно-

конструкторського та проектного інституту «УкрНДІпроект» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м.Київ. Документація мала гриф 

«секретно». 

 Інститут займався науково-дослідними і проектними розробками в галузі розвитку гірничотранспортної техніки безперервної дії для 

відкритих гірських робіт.  

У період з 1945 по 1978рр. мав наступні перейменування: 

1945-1948рр. - Державна контора з проектування та виготовлення копрів і шахтового обладнання Донбасу «Центральне бюро копрів та 

шахтного обладнання Донбасу при тресті «Сталінвуглепроект» Народного комісаріату вугільної промисловості СРСР, м.Київ; 

1948-1951рр. - Державний союзний трест «Західшахтопроект» Всесоюзного об’єднання «Союззахідшахтопроект» Міністерства 

вугільної промисловості західних районів СРСР, м.Київ; 

1951-1958рр. - Державний проектний інститут «Укрдіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м.Київ; 

1958-1963рр. - Український державний науково-дослідний і проектний інститут вугільної, рудної і газової промисловості 

«УкрНДІпроект» Держплан УРСР, м.Київ; 

1963-1978рр. - Державний науково-дослідний та проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» Держкомітету з 

паливної промисловості при Держплані СРСР, м.Київ; 

З 1978р. - Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та проектний інститут «УкрНДІпроект» Міністерства вугільної 

промисловості СРСР, м.Київ. 

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

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

 До опису внесений проект «Шахта «Светлопольская». Проект складається з 7 одиниць зберігання, з яких 6 є текстова документація 

(звіти про геологічної дорозвідки шахти, топографо-геодезічніх і інженерно-геологічних роботах, каталоги координат) і 1 - графічна 
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документація (план поверхні і розташування свердловин). 

 На підставі листа організації-здавальника від 09.12.2009р. №185 і акта комісії ЦДНТА України з питань державної таємниці від 

17.12.2009р. №12 з документів по проекту «Шахта «Светлопольская» 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 складено титульний аркуш, зміст, передмову, аркуші-засвідчувачі. Сім одиниць зберігання, які внесені до 

удосконаленого опису, пройшли обробку в 1996 році, а саме: на титульних аркушах проставлено штампи із написанням архівних шифрів, 

пронумеровано аркуші та складено внутрішній опис та аркуші-засвідчувачі. В 2011 році перешифрування документів не здійснювалося. 

Нумерація одиниць зберігання в межах комплексу після удосконалення не змінилася.  

 Розсекречений опис, який включав комплекс 1-391, включено останньою одиницею зберігання №8 до удосконаленого опису № 1 

комплексу 1-391. 

 Удосконалений опис комплексу №1-391 складається з 8 (7 текстових та 1 графічної) одиниць зберігання за 1965-1978, 1996 роки. 

 Фізичний стан документів задовільний. 

  

 

Передмову склав начальник відділу РСР                                                                                   Т. М. Островерх 

20.07.2011р. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд  № 8 

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-391 

 

№№ 

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 

    Шахта «Светлопольская»      

    Текстовая документация      

1 1-391 1 774 

Отчет о топографо-геодезических и инже-

нерно-геологических работах на площадке и 

по трассам коммуникаций (для проектного 

задания) 

 

УкрНИИпроект 1965 21   

2  2 867 

Каталог координат и высот центров и осевых 

знаков шахтных стволов шахты 

 

УкрНИИпроект 1966 6   

3  3 1002 

Заключение о доразведке западной части Голо-

вковского участка, прирезаемой к Семеновско-

Головковскому углеразрезу Александрийского 

буроугольного района в Кировоградской 

области. Графические приложения 

Киевский 

геологразвед. 

трест 

1968 3   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4  4 1002 

Заключение о доразведке западной части 

Головковского участка, прирезаемой к 

Семеновско-Головковскому углеразрезу 

Александрийского буроугольного района в 

Кировоградской области. Каталог координат 

 

Киевский 

геологразвед. 

трест 

1968 5   

5 1-391 5 1002 

Заключение о доразведке западной части 

Головковского участка, прирезаемой к 

Семеновско-Головковскому углеразрезу 

Александрийского буроугольного района в 

Кировоградской области. Каталог координат 

 

Киевский 

геологразвед. 

трест 

1968 5   

6  6 1495 

Геологический отчет о результатах дора-

зведки поля шахты 1972-1978 гг.  Список 

координат 

 

ПО 

«Укруглеге-

ология» 

1978 43   

    Графические документы      

7  7 1495 
План поверхности и расположения скважин 

 

ПО 

«Укруглеге-

ология» 

1978  3  

8  8 б/н 

Рассекреченная опись № 4 единиц хранения 

научно-технической документации комплекса 1-

391 

 

ЦГНТА 

Украины 
1996 3   

 

До опису внесено   8 (вісім) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 7 (сім) 

 (числом)  (словами) 



7 
 

 

Графічних од. зб. 1 (одна) 

 (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 15.08.2011 р. 

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                     Т.М. Островерх                                                                     

                         (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 15.08.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 8 (вісім) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 7 (сім) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 1 (одна) 

 (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. 

 

 



 

 

 

Аркуш – засвідчувач опису № 1 група-комплекс 1-391 Фонд  Р-8 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 8 (вісім) 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. 

 


