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П Е Р Е Д М О В А 

 

До  Центрального державного науково-технічного архіву України у 2012 р.  на державне зберігання надійшла проектна   документація 

за проектом: «Лиманное рыбоводное  хозяйство у с. Красная Слобода» згідно «Переліку проектів, науково-технічна документація яких 

підлягає внесенню до складу НАФ  України» (Протокол ЕПК №11 від 18.12.1978р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної 

документації на державне зберігання від 06.04.2012 р. від Державного підприємства «Український державний інститут по проектуванню  

підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» Державного агенства рибного господарства України, м. Київ. 

За час  історії розвитку, інститут  змінював свою назву: 

 1945 - 1951 рр. - Проектно-сметне бюро «Укррибпроект» Народного Комісаріату рибної промисловості УРСР, м. Київ; 

 1951 - 1952 рр. - Державна Всесоюзна  проектно-вишукувальна контора «Ленрибпромпроект» Наркомату  рибної промисловості 

УРСР, м.Київ; 

 1952 - 1957 рр. - Київське відділення Державного інституту по проектуванню гідротехнічних, рибоводно-меліоративних та ставкових 

споруд інституту «Гідрорибпроект» Міністерства рибного господарства СРСР, м. Київ; 

 1957 - 1961 рр. - Український державний проектний інститут рибного господарства «Укргідропроект» Держплану УРСР, м. Київ; 

 1961 - 1967 рр. - Український  державний інститут з проектування машин, гідротехнічних споруд та підприємств рибного господарства 

«Укрдіпрорибгоспмаш» Раднаргоспу СРСР, м. Київ; 

 з 1967 р. - Київське відділення державного інституту з проектування гідротехнічних, рибоводно-меліоративних та ставкових споруд 

«Гідрорибпроект» Міністерства рибного господарства СРСР, м. Київ. 

 Найпершими роботами інституту були проекти відновлення зруйнованих під час війни ставкових господарств рибоводів і 

рибообробних підприємств України. Надалі робота велася по наступних найважливіших напрямах: 

 - проектування  об'єктів товарного рибництва  - ставкових рибних господарств, рибопитомників, лиманових рибгоспів, розробка 

проектів рибогосподарського використання; 

 - проектування реконструкції  і будівництва об'єктів відтворення рибних запасів -питомников рослинних риб, меліорації нерестовищ; 
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 - проектування об'єктів обробки і зберігання риби - виробництв по випуску  копченої, солоної продукції, рибної кулінарії, консервів і 

великих комбінатів рибної гастрономії, холодильників.
1
 

 Будівництво "Повносистемного рибоводного господарства  у с.  Червона Слобода"  намічалося на Дніпровських водосховищах у 1967-

1975 рр. 

 У 1972 році за замовленням Укрголоврибгоспа і на підставі нормативів рибоводів, виданих УкрНДІРГом, інститутом  Гидрорибпроект 

в "ТЭО  будівництва лиманового господарства рибовода у с. Червона Слобода" була обгрунтована економічна доцільність будівництва 

лиманового господарства. 

 Принциповою відмінністю цього типу рибних господарств є можливість при порівняно невисоких капіталовкладеннях мати досить 

високий вихід товарної продукції за рахунок систематичного зарибнення зарибком коропа і рослиноїдних відсічених ділянок мілководь 

водосховищ. 

 Технічний проект поступив у кількості 1 (однієї) книги. До складу проекту входить загальна пояснювальна записка і економічна 

частина. 

 Документація надійшла до сектору експертизи  та опрацювання  науково-технічної документації  ЦДНТА України згідно до «Плану 

комплектування архіву на 2013 рік». 

 Текстовий документ пронумерован, проставлен штамп, шифр та номер одиниці зберігання,  складено аркуш-засвідчувач. Надруковано 

опис. 

Фізичний стан документа  задовільний. 

Архівіст 1-ої категорії                                                                                                                                Гук Т.О. 

             

       29.07.2013 

                                            
1
Справа фонду Р-149, арк.13 
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Фонд P-149 

Опис №  1 

Група-комплекс № 1-522 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Проект: « Лиманное рыбоводное хозяйство у с. Красная 

Слобода». 

 

Технический проект. 

     

1 

 

1 

 

32003 

 

Общая пояснительная записка и экономическая часть. 

Том 1. 

 

Гидрорыбпроект 

Киевское отд. 

 

1975 

 

138 

 
-  

 

До опису внесено   1 (одна) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 1 у тому числі: 
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Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                                         Гук Т. О. 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата    29.07.2013 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата     29.07.2013 
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Прийнято на державне зберігання 1 (одна) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 1 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (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. Омельковец 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 28.10.2013 р. 



Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-522 Фонд Р-149 

 

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                                                                    Маєвська Н.С. 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 06.11.2013 р. 

 


