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СПИСОК СКОРОЧЕННИХ СЛІВ І АБРЕВІАТУР 
 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний архів України 
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П Е Р Е Д М О В А  

До Центрального державного архіву науково-технічної документації на державне зберігання в 1992 р. надійшли документи «Новомос-

ковський метзавод» з грифом «секретно» за 1960-1967, 1971 рр. від Харківського науково-дослідного і проектного інституту "Харківський 

Водоканалпроект" Держбуду СРСР, м. Харків 
1
. 

Для забезпечення проектної документації будівництва об’єктів водопостачання, каналізації та зв’язаних з ними гідротехнічних споруд 

в системі НКВП СРСР в м. Москва був створений всесоюзний трест «Водоканалбуд». 

У зв’язку із збільшенням об’єму проектних робіт НКВП СРСР від 05.03.1932 р. № 164 була організована Союзна контора «Водоканал-

проект» з відділеннями в багатьох містах, в тому числі в м. Харків з назвою «Українське відділення Водоканалпроект». Це був перший за-

клад в Україні, задачею якого було забезпечення проектної документації по водопостачанню, водовідводу та спеціальним гідротехнічним 

спорудам розвиваючої промисловості. Основними напрямками роботи інституту завжди було проектування:  

- реорганізаційних схем водопостачання та каналізації; 

- систем водопостачання ,каналізації та зв’язаних з ним гідротехнічних споруд, відведення та очистки ливневих стоків для всіх галузей 

промисловості, комунального господарства та сільських населених пунктів; 

- хвостосховищ, шламонакопичувачів та інших ємкісних споруд для складування різних твердих та рідких промвідходів; 

- водосховищ, берегоукріплення та розчищення річок; 

- типових проектів споруд водозабезпечення та каналізації; 

- нормативних документів 
2
 
3
 

В період  з 1932 по 1992 рр. Водоканалпроект мав наступні перейменування: 

1932-1939 - Харківське відділення тресту "Водоканалпроект" Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Харків; 

1939-1951 - Харківське відділення Всесоюзного тресту "Водоканалпроект" Народного Комісаріату з будівництва, м. Харків; 

1951-1957 - Харківське відділення Державного проектного інституту "Водоканалпроект" Міністерства будівництва підприємств важкої інду-

стрії СРСР, м. Харків; 

1957-1963 - Харківське відділення Державного проектного інституту "Водоканалпроект" Держбуду СРСР, м. Харків; 

1963-1967 - Харківський науково-дослідний і проектний інститут "Харківський Водоканалпроект" Держбуду СРСР, м. Харків; 

1967-1991 - Державний проектний інститут "Харківський Водоканалпроект" Держбуду СРСР, м. Харків; 

1991-1993 - Державний проектний інститут "Харківський Водоканалпроект" Міністерства інвестицій і будівництва України, м. Харків. 

В 1992 р. Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 

прийняв документацію за 1960-1967 рр від Харківського науково-дослідного і проектного інституту "Харківський Водоканалпроект" Держ-

                                                 
1  Справа фонду Р-85, стор. 24. 
2  Справа фонду Р-85, стор. 46. 
3  Наглядова справа №18, документ № 15. 
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буду СРСР, м. Харків. В ході опрацювання науково-технічної документації було сформовано 3 одиниці зберігання віднесені до комплексу 1-

397 у складі фонду Р-85 «Харківський науково-дослідний і проектний інститут "Харківський Водоканалпроект" Держбуду СРСР, м. Харків». 

На підставі листа ВАТ «Харківський Водоканапроект» від 13.02.2008 р. №28ДСК документи були розсекречені. 

В ході робіт з перевіряння облікових документів відділом довідкового апарату та обліку документів були виявлені такі технічні помил-

ки: відсутня передмова до опису, в деяких од. зб. відсутні крайні дати документів, відсутній науково-довідковий апарат, в одному описі зна-

ходиться три комплекси (1-395, 1-396, 1-397). 

В ході удосконалення опису № 2 були виконані наступні види робіт: вивірені заголовки одиниць зберігання та їх крайні дати, 

проведено уточнення кількості аркушів в одиницях зберігання. Відділом довідкового апарату та обліку документів ЦДНТА України, згідно з 

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

29.05.2009 р., протокол № 5, складений новий опис. До удосконаленого опису складено титульний аркуш, зміст, список скорочених слів, 

передмову, іменний покажчик, аркуш-засвідчувач. 

Старий інвентарний опис № 2 фонду Р-85 підкладений до удосконаленого опису № 1 комплексу 1-395, як текстова одиниця зберігання 

під номером № 69. 

Доступ до документів комплексу 1-397 необмежений, включаючи право експонування і консультації. 

Передмова складена українською мовою, заголовки одиниць зберігання викладені мовою оригіналу (російською). 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав 

старший зберігач фондів                                                                                                                                                                                 А.О. Домніч 

17.09.2015 р. 
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Фонд  P-85 

Опис № 1 (удосконалений) 

Група-комплекс  № 1-397 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Новомосковський метзавод      

1 1 145119 

Расчетная схема водопроводной сети 

г. Днепропетровска на пропуск макси-

мальночасового хозяйственного рас-

хода воды (проектный период – 1985 

г.). 

Водоканапроект [1971] - 4  

2 2 1474 

Укргипромез. Расширение Ломовского 

водозабора. Блок контрактной камеры, 

камеры хлопьеобразования отстойников 

и фильтров. Технологическая схема 

водозабора. 

ГОССТРОЙ УССР, 

Управление проектиро-

вания «Укргосстрой 

проект», Днепропетров-

ский филиал. 

1971 - 1  

№№ 

з/п 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання Організація-розробник 

Крайні 

дати до-

кумента 

Кількість ар-

кушів 
При-

мітки 
текст граф. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3 1093/7 
Схема размещения трубопроводов в г. 

Днепропетровске. 

ГОССТРОЙ УССР, 

Управление проектиро-

вания «Укргосстрой 

проект», Днепропетров-

ский филиал. 

1969-1971 - 25  

 

   

До опису внесено  3 од. зб. 

 (числом) (словами) 

 Од. зб.   з № 1 по № 3 у тому числі: 

 
Текстових од. зб. - (-) 

 (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 старший зберігач фондів  А.О. Домніч 

(посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 17.09.2015 р.  

 

Начальник відділу довідкового апарату та 

обліку документів 

 

 

К.О. Підрепна 
(посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 17.09.2015 р.  



8 

 

 

Прийнято на державне зберігання   3 (три) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 
Од. зб.  з  № 1 по № 3 у тому числі: 

 
Текстових од. зб. - (-) 

 (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  О. В. Омельковець 
(посада,                                                           підпис,                                          розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                       Л. А. Ястреб 
(посада,                                                підпис,                                          розшифрування підпису) 

 

Дата 09.10.2015 р. 



 

 

 

Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-397 Фонд Р-85 

 

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) 

 

 

Відповідальна за облік у відділі довідкового апарату та 

обліку документів 

                                                                    І.В. Дудко 

(посада,                                                    підпис,                                             розшифрування підпису) 

 

Дата 12.10.2015 р. 

 

 

 


