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ПЕРЕДМОВА 
 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України від Міністерства аграрної політики 

та продовольства України згідно з Актом № 34/12 приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання 

від 15.05.2020 надійшла виконана Республіканським проектним інститутом по землевпорядкуванню «Укрзепроект», карта з 

інформацією про забруднення території УРСР радіонуклідами у 1986 році. 

 Республіканський проектний інститут по землевпорядкуванню «Укрземпроект» (далі – «Укрземпроект»)  створено                         

у 1961 році відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР. 

У 1986 році «Укрземпроект» підпорядковувався Державному агропромисловому комітету Української РСР. 

Державний агропромисловий комітет Української РСР утворено на базі Міністерства сільського господарства Української 

РСР, Міністерства плодоовочевого господарства Української РСР, Міністерства м’ясної і молочної промисловості Української 

РСР, Міністерства харчової промисловості Української РСР, Головного управління по садівництву, виноградарству і виноробній 

промисловості Української РСР згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 листопада 1985 року № 1298-ХІ 

«Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР». 

 Забруднення сільськогосподарських угідь та природних екологічних систем стало одним з найбільш небезпечних наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС і визначило на тривалий період можливості надходження радіонуклідів в організм людини. 

 Радіологічний стан контролювався на основі даних радіоекологічного моніторингу та дозиметричного контролю. 

 Гриф секретності карти «Секретно» 15 січня 1990 року змінено на гриф обмеження доступу «Для службового 

користування».  

 Рішенням комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань роботи зі службовою інформацією            

від 15 травня 2020 року (протокол № 1) гриф обмеження доступу «Для службового користування» скасовано. 

 Доступ до карти не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

Карта надійшла до відділу забезпечення збереженості документів Центрального державного науково-технічного архіву 

України  у 2020 році. 

Фізичний стан карти задовільний.  

 

Начальник Відділу мобілізаційної роботи    

та цивільного захисту Мінагрополітики               Віктор КОМПАНЦЕВ 
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Список скорочень 

 

Госагропром УССР   – Державний агропромисловий комітет Української РСР   

 

Т      – тонна 

 

«Укрземпроект»    – Республіканський проектний інститут по землевпорядкуванню «Укрземпроект» 
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Фонд    Р-257 

Опис    № 1 

Група-комплекс  № 1-599 

 
№ 

за/п 
№ од. зб. 

у межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання Організація-розробник Крайні 

дати 

доку-

мента 

Кількість 

аркушів 
При- 

мітки 
текст граф. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Комплекс «Забруднення території УРСР 

радіонуклідами у 1986 році»  

     

1 Інв. № 193  Рабочая карта Госагропрома УССР «Укрземпроект» 1986 

год 

 1  

 
 

 

 

До опису внесено                                       1                                                                               (одна)      од. зб. 

       (числом)                                                                                                                       (словами) 

з № 1 по № 1 у тому числі: 
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Текстових од зб.                                         (- )                                                                                    (-)              
                                                                                                   (числом)                                                                                                                        (словами) 

 

Графічних од. зб.                                       1                 (одна) 
                                                                                                 (числом)                                                                                                                       (словами) 

 

Літерні №№                (-)                   (-)                  од. зб. 

                                                              (числом)                                                                                                                          (словами) 

 

Пропущені №№         (-)                   (-)                  од. зб. 

                 (числом)                                                                                                                        (словами) 

 

 

 

Укладач опису               начальник Відділу мобілізаційної роботи  

    та цивільного захисту Мінагрополітики     Віктор КОМПАНЦЕВ 
                                                                                              (посада,                                                                                  підпис,                                           розшифрування підпису)     

 

15.05.2020      
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Прийнято на державне зберігання         1                                                                                 (одна)     од. зб. 

                            (числом)                                                                                                                       (словами) 

 

з № 1 по № 1 у тому числі: 

 

Текстових од зб.                                      (-)                                                                                    (-)                         

                                                                                                   (числом)                                                                                                                           (словами) 

Графічних од. зб.                                      1                                                                                  (одна)                               

                                                                                                   (числом)                                                                                                                           (словами) 

Літерні №№                 (-)                                          (-)                   од. зб.                         

                                                                (числом)                                                                                                                             (словами) 

Пропущені №№            (-)                       (-)                   од. зб. 

                            (числом)                                                                                                                             (словами) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем Олеся ОМЕЛЬКОВЕЦЬ 

               (посада,                                                                                                                                          підпис,                                                                          розшифрування підпису)           

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                     Лариса  ЯСТРЕБ 

               (посада,                                                                                                                                          підпис,                                                                          розшифрування підпису)           
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Аркуш-засвідчувач опису № 1                        група комплекс                 № 1-599    Фонд  257 

 

 

Всього в опису пронумеровано          7                                                            (сім)                       аркушів 
                                                                                              (числом)                                                                                     (словами) 

 

 

В тому числі: 

 

Літерні №№ аркушів       (-)         (-) 

                                                             (числом)                                                                                             (словами) 

 

Пропущені №№ аркушів      (-)          (-) 

                                                             (числом)                                                                                               (словами) 

 

 

 

 

Зміни до облікових даних внесено: 

Відділ довідкового апарату, обліку 

документів та інформаційних технологій, архівіст І категорії Марина БРОННІКОВА 

                                                                                                         (підпис,                                                                              розшифрування підпису)                                                                                    
10.06.2020 


