
  ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ З ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ, 

РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНИХ ТА СТАВКОВИХ  СПОРУД  “ГІДРОРИБПРОЕКТ” М. КИЇВ 

 

 

 

  

 

Ф О Н Д   Р-149 

Група-комплекс № 1-523 

 О П И С № 1 

за 1979 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2 0 1 3 рік 



2 

 

З М І С Т 

 

 

 

 

Передмова............................................................................................................................................................................................................ стор.3-4 

  

Проект: «Холодильник и склад консервов в г. Черкассы»....................................................................................................................... стор.5 

 . 

Аркуш-засвідчувач............................................................................................................................................................................................. стор.6-7 

 



3 

 

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: «Холодильник и склад консервов в г. Черкассы» згідно «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає 

внесенню до складу НАФ  України» (Протокол ЕПК № 03 від 27.04.1989р.) 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  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. 

 Техно-робочий проект поступив у кількості 2-х книг і  складається із загальної пояснювальної записки та електричної частини.  Цей 

об'єкт характерний компактним розташуванням,  комплексу будівель і споруд, у тому числі: холодильника - місткістю 2000 тонн  

одноразового зберігання та  складу консервів до 700 тонн. 

 Холодильник призначається для прийому мороженої риби, зберігання її в камерах до моменту відвантаження в торгову мережу і на  

переробку. До холодильного складу по довжині примикають прибудови: дебаркадер і автомобільна рампа. 
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 У примикаючій прибудові  до торця холодильного складу розміщені:  машинне відділення, майстерня, кімната механіка, побутові 

приміщення, конторські приміщення холодильника, а з боку другого торця розміщується склад консервів. 

У даному розділі техно-рабочего проекту розглядаються питання електропостачання і внутрішнього електроустаткування будівель і 

споруджень майданчика  проектованого холодильника. 

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

комплектування архіву на 2013 рік». 

 Текстові документи пронумеровані,  проставлено штампи, шифри та номери  одиниць зберігання, складено аркуш-засвідчувач. 

Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

Архівіст 1-ої категорії                                                                                                                                Гук Т.О. 

             19.07.2013 
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Фонд P-149 

Опис №  1 

Група-комплекс №  1-523 

 

№№ 

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: «Холодильник и склад консервов в г. 

Черкассы» 

 

Техно-рабочий проект. 

     

1 1 39152 
Общая пояснительная записка. 

Том 1. 

Гидрорыбпроект 

Киевское отд. 
1979 67 -  

   Электротехническая часть.      

2 2 39163 
Пояснительная записка и чертежи. 

Том 7. Книга 1. 
То же 1979 51 -  

 

До опису внесено   2 (дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 2 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 
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 (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   19. 07. 2013 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата    19. 07. 2013 
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Прийнято на державне зберігання 2 (дві) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 2 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (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 № 1-523 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. 

 


