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П Е Р Е Д М О В А  

 До Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) в 1997 році надійшла на державне зберігання 

проектна документація за 1981-1986 рр. по проекту «Харьковская АТЭЦ» від Харківського відділення Всесоюзного Державного науково-

дослідного, проектно-конструкторського і вишукувального інституту "Атомтеплоелектропроект" 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 1986 рр. мав наступні перейменування: 

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

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

1950 - 1962 рр. - Харківське відділення Всесоюзного Державного проектного інституту "Теплоелектропроект" Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків; 

1962 - 1982 рр. - Харківське відділення ордена Леніна та ордена Жовтневої Революції проектного інституту "Теплоелектропроект" 

Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків; 

1982 - 1986 рр. - Харківське відділення Всесоюзного Державного науково-дослідного, проектно-конструкторського і вишукувального 

інституту "Атомтеплоелектропроект" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків; 

З 1986 року - Харківське відділення Всесоюзного Державного науково-дослідного, проектно-конструкторського і вишукувального 

інституту "Атоменергопроект" Міністерства атомної енергетики і промисловості 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 внесено науково-технічну документацію по 

проекту «Харківська АТЕЦ», яка представлена графічними матеріалами: ситуаційний план розміщення об'єктів АТЕЦ за пунктами, 

генеральний план, техніко-економічні документи по виявленню пунктів будівництва атомних джерел теплопостачання м. Харкова у кількості 

16 (шістнадцяти) одиниць зберігання. 

 Харківська АТЕЦ — скасований проект атомної теплоелектроцентралі, яка повинна була розташовуватися поряд з селищем Борки 
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Харківської області, Україна. Два енергоблоки, що планувалися, з реакторами ВВЕР-1000 повинні були виробляти електроенергію, а також 

забезпечувати теплом місто Харків, що передбачалося генеральним планом розвитку Харкова від 1986 року.  Введення в роботу декілька 

потужних АТЕЦ в європейській частині СРСР, в число яких входила і Харківська АТЕЦ, планувався для заміщення дорогої доставки вугілля 

з Сибіру для традиційних ТЕЦ. Проте ці плани зіткнулися з безліччю труднощів, в першу чергу з браком матеріальних ресурсів і слабкою 

організацією робіт. Ситуацію спробував переламати ЦК ВЛКСМ, що намагався розвернути будівництво Харківської АТЕЦ і що прийняв в 

1986 році рішення про оголошення її ударною комсомольською, напрямі на неї «молоді по суспільному заклику», крім того Рада міністрів 

Української РСР постановила направити 200 жителів Харківської області на будівництво.  Зведення основних споруд так і не було почате, 

велося лише будівництво інфраструктури і підготовка до основних робіт. Незабаром станцію спіткала доля багатьох АЕС колишнього СРСР, 

проект був скасований і покинутий. 

 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 по проекту «Харківська АТЕЦ» 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. Шістнадцять одиниць зберігання, які 

внесені до удосконаленого опису, пройшли обробку в 1997 році, а саме: на титульному аркуші проставлено штамп із написанням архівного 

шифру, пронумеровано аркуші та складено аркуш-засвідчувач. В 2011 році здійснювалося перешифрування документів. В межах комплексу 

1-408, опису №15,  який мав гриф «секретно», одиниці зберігання з №1с по №16с, внесені до нового опису №2 під номерами одиниць 

зберігання з №700 по №715. Розсекречений опис №15, який включав комплекс 1-408, включено останньою одиницею зберігання №716 до 

удосконаленого опису № 2 комплексу 1-408. Удосконалений опис №2 комплексу №1-408 складається з 17 (сімнадцяти) одиниць зберігання, з 

них - 1 (одна) текстова од.зб. та 16 (шістнадцять) графічних од.зб. за 1981-1986, 1997 роки. Фізичний стан документів задовільний. 

Передмову склав начальник відділу РСР                                                                                 Т. М. Островерх 

10.10.2011р. 
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Фонд  Р-31 

Опис № 2 

Група-комплекс  № 1-408 

 

№№ 

з/п 

№№ 

компле-

ксу 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничи

й індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація -

розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів 
Примітки 

текст граф 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Харківська АТЕЦ      

    Графічні документи      

1 1-408 700 2893с 

ТЭД по выявлению пунктов строительства атомных 

источников теплоснабжения до 

2000 г. г. Харькова 

Харьковское 

отделение 

«Атомтеплоэ-

лектропроект» 

1986 - 1  

2  701 2913с 
Генеральный план. Схема ситуационного плана 

размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1986 - 1  

3  702 2914с 
Генеральный план. Схема ситуационного плана 

размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1986 - 1  

4  703 2766с 

Харьковская область. Пункт «Борковский» (I и II 

вариант). Ситуационный план размещения объектов 

АТЭЦ 

-//- 1981 - 1  

5  704 2771с 

Харьковская область. Пункт «Борковский» (I и II 

вариант). Ситуационный план размещения объектов 

АТЭЦ 

-//- 1981 - 1  

6 1-408 705 2831с Пункт «Борковский». Площадка «Готва-льдовская». Харьковское 1984 - 1  



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ситуационный план размещения объектов АТЭЦ отделение 

«Атомтеплоэ-

лектропроект» 

7  706 2832с 
Пункт «Борковский». Площадка «Новово-долажская». 

Ситуационный план размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1984 - 1  

8  707 2819с 
Харьковская область. Пункт «Дудковский».  

Ситуационный план размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1983 - 1  

9  708 2820с 
Харьковская область. Пункт «Дудковский». План 

площадки под промсооружения 
-//- 1983 - 1  

10  709 2821с 
Харьковская область. Пункт «Дудковский». План 

площадки под жилстроительство 
-//- 1983 - 1  

11  710 2765с 
Харьковская область. Пункт «Мелиховский». 

Ситуационный план размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1981 - 1  

12  711 2768с 
Пункт «Мелиховский».  Ситуационный план 

размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1981 - 1  

13  712 2764с 
Харьковская область. Пункт «Тарановский». 

Ситуационный план размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1981 - 1  

14  713 2767с 
Пункт «Тарановский».  Ситуационный план 

размещения объектов АТЭЦ 
-//- 1981 - 1  

15  714 2769с 
Харьковская область. АСТ. Площадка № 4. 

Ситуационный план размещения объектов АСТ 
-//- 1981 - 1  

16  715 2770с 
Харьковская область. АСТ. Площадка № 19. 

Ситуационный план размещения объектов АСТ 
-//- 1981 - 1  

    Текстові документи      

17  716  
Рассекреченная опись № 15 единиц хранения научно-

технической документации комплекса 1-408 
ЦДНТА України 1997 4 -  
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До опису внесено   17 (сімнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  700 по № 716 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од.зб. 16 (шістнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од.зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од.зб. (-) 

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

 
 

Укладач опису Начальник відділу режимно-секретної роботи                                           Т.М. Островерх                                                                     

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 20.10.2011 р. 

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                                                                         Т.М. Островерх                                                                     

               (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 20.10.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 17 (сімнадцять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  700 по № 716 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 16 (шістнадцять) 

 (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 01.11.2011 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису 2 група-комплекс 1-408 Фонд  Р-31 

 

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 10.11.2011 р. 

 


