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П Е Р Е Д М О В А 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2014 р. надійшла документація до 

проектів: «Протипаводкові заходи на р. Самарі в районі м. Новомосковська Дніпропетровської області» (мовою оригіналу: рос.: 

«Противопаводковые мероприятия на р. Самаре в районе г. Новомосковска Днепропетровской области») за 1959-1961, 2000 рр.. Згідно з 

«Переліком проектів науково-технічної документації, яка підлягає передачі на державне зберігання» (Протокол засідання ЕПК ЦДАНТД 

УРСР № 9 від 30.09.1977 р.) та Актів приймання-передавання № 6 від 14.02.2014 р. науково-технічної документації на державне зберігання 

від Публічного акціонерного товариства "УКРГІДРОПРОЕКТ", м. Харків, без відомчої підлеглості. 

За роки існування інститут мав наступні перейменування: 

1927-1929 - Водне бюро для дослідження річок України ВРНГ УРСР, м. Харків; 

1929-1930 - Трест "Укрводобуд", м. Харків; 

1930-1931 - Проектний трест "Головпроект", м. Харків; 

1931-1935 - Інститут по проектуванню гідротехнічних споруд «Укргідровод» Держкомітету водного господарства УРСР, м. Харків; 

1935-1951 - Всесоюзний трест «Гідроелектропроект» Держкомітету водного господарства УРСР, м. Харків; 

1951-1959 - Українське відділення Всесоюзного державного проектного інституту «Гідроенергопроект» Держкомітету водного 

господарства УРСР, м. Харків; 

1959-1963 - Українській відділ Проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту «Гідропроект» ім. С.Я. Жука 

Держкомітету водного господарства УРСР, м. Харків; 

1963-1992 - Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту  

«Гідропроект» ім. С.Я. Жука Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м. Харків 

Проект: «Противопаводковые мероприятия на р. Самаре в районе г. Новомосковска Днепропетровской области». Дослідження 

проводилися з метою уточнення: геологічної будови і гідрогеологічних умов описуваного району; вивчення фізико-механічних властивостей 
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ґрунтів; вивчення придатності ґрунтів лівобережної пройми і русла річки Самари для намиву правого берега; визначення будівельної 

категорії грунтів по трасі проходки земснаряда. Для вирішення цих питань було проведено бурові, лабораторні та камеральні роботи. Для 

вивчення фізико-механічних властивостей порід був виконаний комплекс лабораторних досліджень. В основу лабораторних досліджень 

грунтів покладені діючі ДСТу і інструктивні вказівки інституту "Гидропроект". 

З висновків слід зазначити: 

1. ділянку кріплення берега р. Самара в районі вулиці Робочої представляє заплави з відмітками поверхні 53 м. абсолютної висоти. 

2. при випрямленні і розчищенні русла необхідно врахувати неоднорідний склад суглинисто-супіщаних ґрунтів заплави, що 

підлягають розробці. 

Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД ЦДНТА України згідно до “Плану приймання 

документів Національного архівного фонду на державне зберігання на 2017 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за складом проекту 

підприємства-розробника. На проект надрукований опис. Фізичний стан документів задовільний. 

 

Завідувач сектора Е та ОНТД                                                                                                                                                       Н.В. Дудник 

 28.08.2017 р.



5 
 

 

 

 

 

 

Фонд Р-3 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-569 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення  

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів 

При-

мітки 

текст граф 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Комплекс: «Протипаводкові заходи на 

р. Самарі в районі м. Новомосковська». 

     

   Проект: «Противопаводковые 

мероприятия на р. Самаре в районе 

г. Новомосковска Днепропетровской 

области» 

Объектный № 421 

     

1 1 421-3-Т1 

Противопаводковые мероприятия на реке 

Самаре в районе г. Новомосковска 

Днепропетровской области. 

Одностадийный проект. 

Гидрогеологические и инженерно-

геологические условия. Текст 

УО 

«Гидропроект» 

г. Харьков 

1966 18 - 

 

2 2 421-4-Т1 
Каталог координат и высот геологических 

выработок. Г. Павлоград 
То же 1971 14 - 

 

3 3 421-4-П1 Сеть защиты от подтопления. Светокопии УО 1966, - 19  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

масштаба 1:5000 г. Новомосковск «Гидропроект» 

г. Харьков 

1976 

4 4 421-8-Т1 

Первоочередные противопаводковые 

мероприятия по городу Новомосковску. 

Одностадийный проект. Отвод земель под 

спрямление участка русла реки Самары у 

острова Перевал /Согласования/ 

То же 1966 6 - 

 

5 5 421-30-Т1 

Одностадийный проект. Первоочередные 

противопаводковые мероприятия по 

защите г. Новомосковска. Сводка затрат и 

сводный сметно-финансовый расчет 

То же 1966 3 - 

 

6 6 421-30-Т2 

Одностадийный проект. Первоочередные 

противопаводковые мероприятия по 

защите г. Новомосковска. Сметы и 

сметно-финансовые расчеты 

То же 1966 29 - 

 

   Графическая документация      

7 7 421-3-1÷179-3-11 

Расчистка и укрепление правого берега 

р. Самары. Геолого-литологические 

разрезы по поперечникам. Карта 

фактического материала 

УО 

«Гидропроект» 

г. Харьков 

1965, 

1966 
- 11 

 

8 8 421-48-1 

Спрямление и расчистка русла р. Самары. 

План, продольный профиль, разрезы, 

объемы работ 

То же 1966 - 1 

 

 

До опису внесено  8 (вісім) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 8 у тому числі: 

     

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 
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 (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: Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД Н. В. Дудник 

(посада підпис,            розшифрування підпису) 
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Прийнято на державне зберігання 8 (вісім) од. зб. 

 (словами)  

 

з №  1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (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  І.А. Купавцева 

(посада підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

(посада підпис,                                   розшифрування підпису) 

 
Дата 26.10.2017 р. 
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Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-569 Фонд Р-3 

 

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 забезпечення збереженості документів Л.А. Ястреб 

(посада підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата:27.10.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 


