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СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

ВДНГ Виставка досягнень народного господарювання 

ВЦРПС Всесоюзна центральна рада професійних союзів 

НДР Німецька демократична республіка 

Держбуд Державне будівництво 

ДКНТ Державний комітет по науці та технологіям 

КП Комуністична партія 

ОППІ Орендне підприємство проектний інститут 

СРСР Союз радянських соціалістичних республік 

УДПІ Український державний педагогічний інститут 

ЦК КПРС Центральний комітет комуністичної партії Радянського союзу 
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П Е Р Е Д М О В А 

В даний опис включені документи особового фонду Головка Віктора Павловича – 

директора інституту «Харківський Сантехпроект». 

Головко Віктор Павлович народився 19 серпня 1927 року в с. Градижськ Полтавської 

області. 

Батьки: Головко Павло Юхимович (1891 – 1981 рр.) та Головко Марія  

Луківна (1893 – 1962 рр.)
1
. Брати: Головко Андрій Павлович (1922 р.н.), працював 

стоматологом в Градижській районній поліклініці, Головко Володимир Павлович  

(1918 – 1988 рр.), працював директором середньої школи. Дружина Головко Ніна Олексіївна 

(1929 р.н.), дочка Головко Каріна Вікторівна (1955 р.н.). 

В 1935 р. поступив в Градижську середню школу, а в 1946 р. почав навчання в 

Харківському інженерно-будівельному інституті 
2
. В 1951 р. був відправлений в м. Сталіно на 

посаду начальника монтажної дільниці «Спеціальне монтажне управління тресту 

«Сталіншахтовідновлення»». В 1952 р. Сталінський обком партії направив на будівництво 

Каховської гідроелектростанції, але приїхавши туди виявилося, що вільних робочих місць не 

має. Тому Віктор Павлович повернувся в Харків та почав працювати в Харгіпротранс на 

посаді інженера архітектурної майстерні, працював він там до 1954 р. 

В листопаді 1954 р. був призваний в ряди воєнно-морського флоту, де був головним 

інженером району «Спеціальне монтажне управління». В листопаді 1955 р. демобілізувався 

та повернувся на колишню роботу в Харгіпротранс, де працював до серпня 1958 р. 

8 вересня 1958 р. перейшов на роботу в УДПІ «Сантехпроект», де працював на посаді 

головного інженера проекту відділу проектування та налагодження вентиляційних систем
3
. 

Потім начальником нормативно-дослідного відділу № 2, замісником директора інституту по 

будівництву та нормативно-дослідній роботі. 

За виконання плану 8-ї п’ятирічки Головко В.П. нагороджений орденом «Знак Пошани», 

медаллю «За доблесну працю в ознаменування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна». 

Працюючи на посаді головного інженера проектів та начальником відділу, при його 

безпосередній участі впроваджено винахід «Вузли герметизації верхніх та нижніх гнізд 

прядильних машин», який дозволив підвищити ефективність технологічного процесу, 

ліквідувати загазованість, забезпечити нормативні умови повітряного середовища в 

прядильних цехах на Черкаському, Київському, Могилевському та інших заводах штучного 

волокна 
4
. 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 8, арк. 1 

2
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 1, арк. 1. 

3
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 4, арк. 1. 

4
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 7, арк. 1. 
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Впровадження на фенольному заводі Донецької області та Тираспольському заводі 

«Молдавізоліт» установки до очищення повітря від легкосублімуючого пилу, автором якого 

був Головко, дозволило забезпечити захист повітряного басейну від шкідливих газів, мало 

значний соціальний та економічний ефект. 

За успішне виконання ряду урядових будівель В.П. Головко нагороджений орденами 

«Дружби народів», «Знак пошани», та медаллю «За трудову діяльність». 

В травні 1970 р. Віктор Павлович Головко призначений директором інституту 

«Харківський Сантехпроект». Він приділяв велику увагу удосконаленню технології 

проектування, покращенню умов праці проектувальників та оснащеності, автоматизації 

інженерних розрахунків, здійснював оперативне технічне керівництво підрозділами. 

Під його керівництвом інститут здійснював розробку проектної документації для 

об’єктів чорної металургії, важкого машинобудування. Інститут приймав участь в розробці 

найбільших в світі доменних печей (розділ вентиляції та промпроводки). За участь в розробці 

технічної документації на будівництво комплексу доменної печі № 3 Криворіжського 

меткомбінату корисним об’ємом 5000 куб. метрів та освоєння технології виплавки чугунку на 

цій печі колектив інституту був нагороджений дипломом ВЦРПС та ДКНТ СРСР 
1
. 

За технічні рішення по аспірації доменної печі № 5 Череповецького металургійного 

комбінату, В.П. Головко в складі авторського колективу нагороджений срібною медаллю 

ВДНГ СРСР. 

В.П. Головко є одним з авторів роботи «Проектування, індустріальний монтаж та 

експлуатація водяного охолодження доменних печей, забезпечуючих безпечну роботу в 

умовах інтенсифікації технологічних процесів», представлену на здобуття Державної премії 

СРСР в області науки та техніки в 1987 році. 

По ініціативі та під керівництвом Головко в інституті створені спеціалізовані підрозділи 

по очищенню стічних вод, захисту повітряного басейну, використання вторинних 

енергоресурсів. По завданню Держбуду СРСР інститут виконує розробку типових котелень, 

бере участь в створенні автоматизованої системи проектування промислових будівель, 

розділи «Вентиляція», «Графіка» та ін. 

Інститут приймав участь в розробці проектної документації для промислових об’єктів: 

Індії, КНР, Пакистану, Ірану, Іраку, Туреччини, Алжиру, Єгипту, Нігерії, Ефіопії, Болгарії, 

Угорщини, Польщі, НДР, Угорщини, Фінляндії та інших країн. Більшість об’єктів введено в 

експлуатацію, претензії по роботі систем та споруд інститут не отримував. 

На систему охолодження доменних печей інститут продав ліцензію Японії. 

Харківський Сантехпроект був неодноразовим переможцем соціалістичного змагання 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 19, арк. 2 
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серед проектних організацій району, обкому союзу, Держбуду СРСР, нагороджувався 

перехідним Червоним прапором ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР. 

Доцент Головко В.П. успішно об’єднував роботу в інституті з передачею свого великого 

виробничого досвіду студентам Харківського інженерно-будівельного інституту, протягом 

декількох років вів викладацьку роботу, 13 років був головою Державної екзаменаційної 

комісії. 

З 1970 р. по 1990 р. був депутатом Харківської міської ради народних депутатів, а з 

1972 р. – член Дзержинського райкому КП України
1
. Очолював постійну депутатську комісію 

по комунальному господарству, яка вносила великий вклад у розвиток комунального 

господарства Харкова. 

Помер Віктор Павлович Головко 14 квітня 1994 року. 

Документи В.П. Головко надійшли до Центрального державного науково-технічного 

архіву України у 1994 та в 2006 роках. В 1994 році, після науково-технічного опрацювання, з 

них сформовано 1 одиниця зберігання, яка включена в опис №1 постійного зберігання. В 

2006 році знову надійшли документи Віктора Павловича, які пройшли науково-технічну 

документацію та з них сформовано 19 одиниць зберігання, які включені в опис №2 

постійного зберігання. У зв’язку з тим, що описи постійного зберігання №1 та №2 складено 

по формі, яка не відповідає вимогам методичних рекомендацій «Робота з документами 

особового походження» (К. 2009), за описами не вказано кількість документів, мова опису – 

російська, опис №1 та опис №2 у 2013 році об’єднано та удосконалено. Робота проведена 

згідно плану роботи ЦДНТА України на 2013 рік. 

Порядок систематизації у новому опису залишився незмінний, а саме: 

1. Творчі документи В.П. Головко. 

2. Біографічні документи В.П. Головко. 

3. Зображувальні документи В.П. Головко.  

Документи у розділах об’єднані по тематичним ознакам. 

Відділом довідкового апарату та обліку документів ЦДНТА України проведено роботу 

по удосконаленню архівного опису згідно «Правил роботи архівних установ України» (К., 

2013 р.), методичного посібника «Робота з документами особового походження» (К., 2009 р.) 

схваленого на засіданні нормативно-методичної комісії Держкомархіву України (протокол 

№5 від 22.12.2009 р.) та Методичними вказівками «Удосконалення та перероблення описів 

НТД», схваленими Науково-методичною радою ЦДНТА України 29.05.2009 р., протокол №5. 

У результаті удосконалення опису документів фонду особового походження вивірені 

заголовки одиниць зберігання, уточнені крайні дати, проведено уточнення одиниць 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Р-233, оп.1, од. зб. 5, арк. 3. 
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зберігання у межах фонду Р-233, підрахована кількість документів та аркушів в межах 

одиниць зберігання. До удосконаленого опису складений титульний аркуш, зміст, список 

скорочених слів, передмову (з уточненнями біографічних даних по документах фонду Р-233), 

аркуш-засвідчувач. Нумерація одиниць зберігання в межах документів фонду особового 

походження після удосконалення змінилася. 

Українською мовою складена передмова та перекладені описові статті (назва документу 

вказується на мові оригіналу – російською). 

В удосконалений опис включено 22 од. зб. з №1 по №22, старі інвентарні описи №1 та 

№2 фонду особового походження включено останніми одиницями зберігання № 21 та № 22 

до удосконаленого опису № 1. 

Доступ до документів особового походження фонду Р-233 необмежений, включаючи 

право експонування та консультації. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав 

архівіст I категорії                                                                                                        А. О. Домніч 

25.11.2013 р. 
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Фонд  Р- 233 

Опис № 1 (удосконалений) 

 

№ 

з.п

. 

№ 

од.зб. у 

межах 

фонду 

Заголовок од. зб. 
Дати од. 

зб. 

Кіль-

кість 

од. 

зб. 

Кіль-

кість 

докумен

тів 

Кіль-

кість 

арку

шів 

Примі

тки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Творчі документи В.П. Головко 

1 1 

В.П. Головко. Стаття «Основные 

направления деятельности 

института «Харьковский 

Сантехпроект»». 

Комп’ютерний набір 

1992 1 1 1  

2 2 

В.П. Головко. Стаття 

«Историческая справка института 

«Харьковский Сантехпроект»». 

Комп’ютерний набір 

[1990] 1 1 4  

2. Біографічні документи В.П. Головко 

  2.1 Особисті документи      

3 3 
Автобіографія В.П. Головко. 

Рукопис 

02 липня 

1958 

1 1 1  

4 4 

Характеристики В.П. Головко. 

Оригінали, копії 

24 квітня 

1963- 

12 жовтня 

1982 

1 1 4  

5 5 

Особисті листи по обліку кадрів 

В.П. Головко. 

Оригінал 

24 жовтня 

1969- 

28 червня 

1990 

1 1 4  

6 6 
Особиста картка В.П. Головко. 

Оригінал 

[1982] 1 1 10  

7 7 
Справка-анкета В.П. Головко. 

Машинний набір 

[1988] 1 1 2  

8 8 

Заява-анкета заповнена В.П. 

Головко для отримання 

закордонного паспорту. 

Оригінал 

[1992] 1 1 2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  
2.2 Документи виробничої 

діяльності 

     

9 9 

Виписки з наказів про прийом, 

переведення, призначення на посаді 

та винесенні подяки В.П. Головко в 

інституті «Харківський 

Сантехпроект». 

Оригінали 

11 вересня 

1958- 

09 жовтня 

1984 

1 1 9  

10 10 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваного  

В.П. Головко, за 1982 рік. Проектна 

діяльність. 

Оригінал, машинний набір 

1982 1 1 100  

11 11 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваного 

В.П. Головко, за 1983 рік. 

Виконання плану організаційно-

технічних заходів. 

Оригінал, машинний набір 

1984 1 1 11  

12 12 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваного В.П. 

Головко, за 1983 рік. Пояснювальна 

записка. 

Оригінал, машинний набір 

1984 1 1 107  

13 13 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваного В.П. 

Головко, за 1985 рік. Виконання 

плану організаційно-технічних 

заходів. 

Оригінал, машинний набір 

[1985] 1 1 15  

14 14 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект» очолюваного В.П. 

Головко, за 1986 рік. 

[1986] 1 1 71  

15 15 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваного В.П. 

Головко, за 1988 рік. 

Оригінал, машинний набір 

[1988] 1 1 68  

16 16 

Звіт по технічній діяльності 

інституту «Харківський 

Сантехпроект», очолюваний В.П. 

Головко, за 1989 рік. 

[1989] 1 1 62  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Оригінал, машинний набір 

17 17 

Протокол засідання Ради орендного 

підприємства ПИ «Харківський 

Сантехпроект» про заключення 

строкового трудового договору з 

В.П. Головко у зв’язку з 

досягненням ним пенсійного віку. 

Рукопис 

25 липня 

1991 

1 1 1  

18 18 

Контракт директора В.П. Головко 

орендного підприємства 

«Харківський Сантехпроект» та 

протокол зібрання ради ОППІ 

«Харківський Сантехпроект» про 

узгодження контракту. 

Рукопис 

27 грудня 

1991 

1 1 4  

19 19 

Подяка Череповецького 

металургійного заводу колективу 

інституту «Харківський 

Сантехпроект» очолюваного В.П. 

Головко, за участь в будівництві 

доменної печі. 

Ксерокопія 

[1970] 1 1 2  

3. Зображувальні документи 

20 20 

Фотографії В.П. Головко з 

колегами. 

Ксерокопія 

[1970-

1985] 

1 1 1  

21 21 
Старий інвентарний опис № 1 фонду. 

Машинопис 

1994 1 1 5  

22 22 
Старий інвентарний опис № 2 фонду. 

Машинопис 

2006 1 1 5  

 

 

Всього до опису включено 1 (один)  фонд      Р-233 

 

До опису внесено  22  (двадцять дві)  од. зб.       з  № 1 по  №  22    

     

В тому числі: 22 (двадцять два) документи 

 (числом) (словами)  

 

 489 (чотириста вісімдесят дев’ять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

Літерні №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од.зб.) 
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Пропущені №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

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

 

 

Укладач опису архівіст I категорії  А.О. Домніч 

(посада,            підпис,                         розшифрування підпису) 

 

Дата 25.11.2013 р. 

 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів 

 

Н.С. Маєвська 

 (посада,                                                                   підпис,            розшифрування підпису) 

 

Дата 25.11.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 22 ( двадцять дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 22 (двадцять два) документи 

 (числом) (словами)  

 489 (чотириста вісімдесят дев’ять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

 

До опису внесені од.зб. з № 1 по № 22 у тому числі: 

 

 

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 06.12.2013 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису № 1 (удосконалений) Фонд Р-233 

 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 12 (дванадцять) 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 Н.С. Маєвська 

(посада,                                                                                 підпис,        розшифрування підпису) 

 

Дата  11.12.2013 р. 

 

 

 


