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ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ АРХІВУ УКРАЇНИ – 50 РОКІВ
У 2019 р. Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) відзначив 50 років від дня створення. Це – знакова подія для всієї архівної системи України.
Передумовою заснування архіву стала постанова Ради Міністрів
СРСР від 21.05.1964 р. № 431 «Про централізацію зберігання науково-технічної документації (НТД) і організацію її широкого використання», яка зобов’язувала міністерства і відомства союзного та республіканського підпорядкування здійснити заходи щодо передавання НТД
до спеціалізованих державних архівних установ.
Постанова Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо покращення
архівної справи в республіці» від 25.12.1969 р. № 688 стала точкою
відліку, від якої ЦДНТА України веде свою історію. Відповідно до неї
було схвалено пропозицію Архівного управління при Раді Міністрів
УРСР: «З метою централізації зберігання і широкого використання
науково-технічної документації, що утворюється в результаті діяльності науково-дослідних інститутів, проєктних і конструкторських організацій республіки, за виключенням тих, що діють у системі Академії
наук УРСР, створити у м. Харкові Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР та розмістити його у приміщенні
по вул. Університетській № 4 та № 8 після звільнення їх Центральним
державним архівом Жовтневої революції і соціалістичного будівництва
УРСР».
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 р. № 415 та
наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України
від 31.07.1992 р. № 35 назву «Центральний державний архів науково-технічної документації Української РСР» (ЦДАНТД УРСР) змінено на сучасну – «Центральний державний науково-технічний архів України».
Керуючись переконанням, що багатство архіву – це багатство його
фондів, ЦДНТА України за 50 років діяльності сконцентрував потужну
документну базу з історії науки і техніки. Джерелами формування Національного архівного фонду (НАФ) ЦДНТА України є 225 юридичних
осіб. Станом на 01.12.2019 р. тут обліковується 256 фондів, 1074 комп* Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальниця відділу використання
інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву
України;
Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, директор Центрального державного науково-технічного архіву України.
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лекси, понад 605 тис. одиниць зберігання за 1891–2016 рр.; кількісно
переважають створені у 50-ті – 60-ті роки ХХ ст.
Архівні документи з історії науки і техніки охоплюють усі основні галузі народного господарства: будівництво, енергетику, металургію, вугільну, газову, нафтову, хімічну промисловість, автомобільне,
транспортне, сільськогосподарське, важке і середнє машинобудування
тощо.
Значну частину архівного документального масиву становить проєктна документація до об’єктів капітального будівництва, паливноенергетичного комплексу і підприємств важкої індустрії. Особливий
інтерес викликають відомості щодо освоєння гідроресурсів України.
У проєктах Дніпродзержинської, Канівської, Каховської, Київської,
Кременчуцької ГЕС, які є складовими Дніпровського каскаду, відображено не тільки те, як зростала енергетична міць України, але й наведено детальні свідчення затоплення родючих земель Придніпров’я.
Цікавим є розроблений українськими проєктувальниками проєкт Теребле-Ріцької ГЕС у Тячівському районі Закарпатської області – єдиної
в світі гідроелектростанції, яка стоїть на двох річках одночасно. На зберіганні в архіві є документи «велетнів» теплоенергетики: Запорізької,
Курахівської, Миронівської, Придніпровської, Слов’янської державних
районних електростанцій.
Атомна енергетика представлена у фондах архіву частинами проєктів двох українських (Южно-Української, Запорізької) і двох російських (Курської, Нововоронезької) АЕС, нереалізованим проєктом
Харківської АТЕЦ, а також науково-дослідними роботами Київського
відділення інституту Атоменергопроєкт, зокрема з безпеки експлуатації об’єкту «Укриття» на сумнозвісній Чорнобильській АЕС.
Проблеми використання водних ресурсів України та охорони довкілля висвітлено у розробках інституту Укргідропроєкт імені
С. Я. Жука: «Проблема великого Дніпра» (1927–1971), водопостачання
та каналізація Донбасу, регулювання річок Харкова, генеральні схеми
використання та охорони водних і земельних ресурсів тощо.
У ЦДНТА України зберігаються проєкти визначних вітчизняних металургійних заводів: Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь,
першого в Україні спеціалізованого заводу порошкової металургії у
м. Бровари, первістка кольорової металургії – Запорізького титаномагнієвого комбінату.
Трубопровідний транспорт представлений в архіві проєктами
газопроводів, зокрема: Дашава – Київ, Макат – Північний Кавказ,
Оренбург – Західний кордон СРСР, Середня Азія – Центр, Уренгой –
Помари – Ужгород, Тула – Шостка – Київ; нафтопроводів: Анжеро-Судженськ – Красноярськ, Долина – Дрогобич, «Дружба», Красноярськ –
Іркутськ, Куйбишев – Лисичанськ, Мангишлак – Поволжя – Україна.

260

ЮВІЛЕЇ

Географія промислових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд, проєкти яких зберігає ЦДНТА України, не обмежується територією України, охоплюючи 26 країн, зокрема: Білорусь,
Болгарію, Грузію, Єгипет, Індію, Ірак, Казахстан, Молдову, Російську
Федерацію, Угорщину, Узбекистан тощо.
Окрім промислового і транспортного будівництва, у фондах архіву
зосереджені найцінніші проєкти містобудування, житлово-цивільного
будівництва та архітектури. Це і комплексні розробки щодо забудови
міст і селищ, і планування мікрорайонів, і окремі фрагменти проєктів
оригінальних архітектурних споруд. Серед них привертають до себе
увагу документи з повоєнної відбудови серця столиці України – Хрещатика.
Третина архівних комплексів містить конструкторсько-технологічну
документацію: проєкти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу; автомобілів Кременчуцького та Запорізького автозаводів, львівських автобусів; морського та річкового водного транспорту;
тракторів Харківського тракторного заводу імені Орджонікідзе; шахтного устаткування, сільськогосподарської техніки, верстатів тощо.
Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) розкривають проблеми
становлення вітчизняної металургії, коксохімічної галузі; удосконалення і розробки нових технологій виготовлення сплавів, вогнетривів,
високочистих речовин, будівельних матеріалів, нового промислового
устаткування; налагодження роботи і автоматизації управління підприємств.
Дослідження українських учених періоду евакуації (1941–1943),
а також після повернення на звільнені території, демонструють напрями діяльності наукових установ у роки Другої світової війни та
під час відбудови народного господарства. На сторінках звітів про
НДР Інституту чорної металургії, Науково-дослідного гірничорудного інституту, УкрНДІ вогнетривів, УкрНДІмету, УХІНу, Харківського
ПромбудНДІпроєкту містяться відомості про складні умови роботи
науковців в евакуації, підвищені обсяги виробничих програм заводів
Сходу СРСР, терміни та хід виконання держзамовлень, штати працівників на підприємствах тощо.
У ЦДНТА України зібрано 25 фондів особового походження, зокрема, фонди українського радянського архітектора, дійсного члена Академії архітектури СРСР, заслуженого діяча мистецтв УРСР Олексія Бекетова; Народного архітектора УРСР, лауреата Державної премії УРСР,
члена-кореспондента Академії мистецтв СРСР Олексія Заварова; заслуженого працівника промисловості України, почесного розвідника надр,
академіка Української нафтогазової академії, доктора геолого-мінералогічних наук Олександра Істоміна; конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних об’єктів, кандидата технічних наук Якова
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Кранцфельда; інженера, доктора технічних наук, Міністра промислової політики України (2002–2004), Героя України Анатолія М’ялиці;
астрометриста-картографа, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки УРСР Бориса Остащенка-Кудрявцева;
вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора Юрія Прокудіна; вченого в галузі прокатного виробництва, доктора технічних наук,
професора, лауреата Державної премії СРСР, заслуженого діяча науки
Української РСР Ігоря Тришевського та ін.
З 2017 р. розширено коло документної бази ЦДНТА України. Започатковано комплектування архіву патентною документацією, а також
новим різновидом документів – усноісторичними джерелами з історії
науки і техніки. Зокрема, останні представлені у фондах колекцією
інтерв’ю за темою: «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні».
З метою гідного відзначення 50-річчя від дня створення ЦДНТА
України було розроблено план, який передбачав здійснення протягом
поточного року низки заходів за основними напрямами діяльності архіву та враховував пріоритети Державної архівної служби України (Укрдержархіву) на 2019 р.
Значну увагу приділено цифровізації усіх процесів архівної справи
та діловодства. До ювілею ЦДНТА України повністю завершено роботи з оцифрування описів документів постійного зберігання; 100%
оцифрованих описів у форматі PDF розміщено на офіційному вебсайті
архіву у спеціальному розділі «Описи в електронному виді». Таким чином забезпечено доступ користувачів до них у режимі «24/7».
У червні 2019 р. архівом розпочато системне створення цифрового фонду користування (ФК), у рамках якого вже оцифровано 24 тис.
140 документів НАФ. Проведено роботу з удосконалення та реконструкції Інформаційно-телекомунікаційної системи ЦДНТА України:
суттєво оновлено парк комп’ютерів, придбано та встановлено ліцензійні ОС Windows 10 Professional, програмні пакети Microsoft Office 2019,
антивірусне ПЗ ESET Endpoint Security; до ІТС інтегровано систему
відеоспостереження, замінено мережеве обладнання (керований комутатор та мережеве сховище), підключено та налаштовано безконтактний сканер для створення цифрового ФК та організації його зберігання
у мережевому сховищі.
У ЦДНТА України стартував ініціативний проєкт ТОПАЗ (скорочення від «ТОПологія Архівного Зберігання»), кінцевим задумом якого
є створення в архіві інтегрованої пошукової системи електронної ідентифікації об’єктів зберігання за допомогою двовимірних QR-кодів.
Серед знакових здобутків ювілейного року ЦДНТА України слід
також назвати такі:
– з метою якомога ширше популяризувати діяльність архіву відділом використання інформації документів на офіційній сторінці ЦДНТА
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України у соціальній мережі Facebook у січні розпочато ведення рубрики «Календар історії ЦДНТА України»;
– працівниця архіву Анна Алєксєєнко у квітні виступила з доповіддю перед учасниками STIA-2019 (Міжнародне архівне стажування, «Stage technique international d’archives») у м. Париж (Франція). На
модулі, присвяченому питанням комплектування, вона розповіла про
досвід ЦДНТА України щодо формування архівних комплексів науково-технічної документації, який є унікальним у світовій практиці;
– задля посилення охоронного режиму, запобігання псування та
втрати документів під час їх зберігання, переміщення та використання,
фіксування доступу осіб на територію будівлі та приміщень в ЦДНТА
України у квітні запроваджено систему відеоспостереження;
– забезпечено виконання завдань і заходів, спрямованих на попередження пожежі в архіві, зокрема упродовж другого півріччя виконано
обробку конструкцій горища будівлі, дерев’яних стелажів у сховищах
№ 6, 7 на другому поверсі; придбано устаткування та встановлено систему автоматичного пожежогасіння у сховищі № 2;
– організовано та проведено комплекс заходів із переоснащення
приміщення архівосховищ № 4, 4-а, 5-а для більш раціонального розміщення та зберігання документів НАФ. Вжиті в рамках цієї оптимізації
заходи дозволили збільшити довжину полиць стелажів архіву майже на
200 погонних метрів;
– надавалася методична, практична та інформаційна допомога організаціям – джерелам формування НАФ та державним архівним установам із питань роботи з науково-технічними документами: 16 травня
проведено виїзний семінар у м. Сєвєродонецьк на базі Державного архіву Луганської області (взяли участь 10 юридичних осіб); 9–11 квітня,
4–6 червня та 24–26 вересня організовано 3 семінари з підвищення кваліфікації на базі ЦДНТА України (їх відвідали фахівці 5-ти державних
архівів областей: Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської);
– під егідою Укрдержархіву 20 червня організовано Міжнародний
круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація
як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя
ЦДНТА України)», який був присвячений архівному ювілею та викликав зацікавленість прогресивної архівної спільноти*;
– у вересні працівниками архіву підготовлено відео-візитку до Дня
народження архіву, де використано фрагмент вірша Бориса Іваненка
«Архівний хорал» та музику Антоніо Вівальді «Зима» («L’inverno»)
* Детальніше про цю подію див. статтю: Алєксєєнко А. О., Балишев М. А.
Міжнародний круглий стіл на тему «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до
50 річчя ЦДНТА України)» // Архіви України. 2019. № 3(320). С. 192–202.
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(фрагмент), яку поширено у соцмережі Facebook за 100 днів до знаменної дати;
– 3 грудня на офіційному вебсайті ЦДНТА України розміщено електронну презентаційну версію виставки на тему: «Центральний державний науково-технічний архів України та Білоруський державний архів
науково-технічної документації (БДАНТД): 50 років на ниві зберігання НТД». Метою міжнародного онлайн-проєкту, розробленого спільно
двома архівами в рамках реалізації Договору про співробітництво між
ЦДНТА України та БДАНТД (м. Мінськ, Республіка Білорусь), стало
показати основні віхи створення архівів науково-технічної документації в Україні та Білорусі, охарактеризувати їхню діяльність і документальне багатство фондів, принципи, пріоритети та напрями роботи.
Кульмінацією ювілейного року стали урочисто-святкові та виробничо-інформаційні заходи 5–6 грудня, на які завітали колеги з центральних та обласних архівних установ, керівники наукових установ
архівної галузі, друзі та партнери архіву.
5 грудня 2019 р. урочисте засідання з нагоди 50-річчя ЦДНТА
України відбулося у конференц-залі Музейного комплексу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ імені О. М. Бекетова), з яким архів плідно співпрацює багато років. Засідання відкрив його ректор Володимир Бабаєв.
Вітальний адрес від Голови Укрдержархіву Анатолія Хромова зачитав
директор департаменту страхового фонду документації (СФД) Укрдержархіву Андрій Меленець. Голова Спілки архівістів України Микола
Щербак привітав ЦДНТА України заочно, записавши відеозвернення.

Урочисте засідання з нагоди святкування 50-річчя ЦДНТА України.
5 грудня 2019 р.
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Колектив та працівники ЦДНТА України були нагороджені грамотами та подяками різних ступенів; найвищу нагороду – Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава» – отримав директор Марат Балишев.

Працівниці ЦДНТА України, нагороджені почесними відзнаками.
5 грудня 2019 р.

Важливою подією стало підписання директором ЦДНТА України
Маратом Балишевим та директором БДАНТД Олександром Запартикою оновленого договору про співробітництво між архівами, що сприятиме зміцненню міжнародної співпраці з урахуванням упровадження
цифрових технологій.

Директор ЦДНТА України Марат Балишев та директор БДАНТД
Олександр Запартика після підписання Договору про співробітництво
між ЦДНТА України та БДАНТД. 5 грудня 2019 р.
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Гості заходу ознайомилися з виставкою документів «Центральному державному науково-технічному архіву України – 50: здобутки та
напрацювання за півстоліття діяльності». Начальниця відділу використання інформації документів Анна Алєксєєнко розповіла про історію
створення ЦДНТА України, охарактеризувала багатство його фондів,
пріоритетні напрями діяльності. Крім того, працівники Музейного
комплексу ХНУМГ імені О. М. Бекетова провели бажаючих його залами.
Наступною локацією стало приміщення установи-ювіляра. Тут гості могли безпосередньо побачити досягнення та напрацювання ЦДНТА
України. Для них було організовано оглядову екскурсію архівом. Особливий інтерес колег викликали архівосховища та практика QR-кодування архівних коробок із документами.
Ювілейні заходи продовжилися у приміщенні Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ імені
В. Г. Короленка), де відбулося розширене засідання колегії ЦДНТА
України. На правах господині відкрила засідання директорка бібліотеки Валентина Ракитянська, яка детально зупинилася на історії розвитку, сучасній роботі, надбаннях та досягненнях книгозбірні. Директор ЦДНТА України Марат Балишев виступив із доповіддю про діяльність ЦДНТА України за 50 років. Начальниця відділу використання
інформації документів Анна Алєксєєнко доповіла про запровадження топології архівного зберігання ТОПАЗ у ЦДНТА України. Присутні активно долучилися до обговорення цих питань та винесення
рішень.

Під час огляду виставки документів «Центральному державному
науково-технічному архіву України – 50: здобутки та напрацювання
за півстоліття діяльності». 5 грудня 2019 р.
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6 грудня 2019 р. у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна) відбулася відкрита дискусія на тему:
«Архівно-бібліотечні ресурси у цифрову епоху». Директор ЦДНТА
України Марат Балишев урочисто відкрив засідання, з вітальним словом виступила директорка ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна Ірина Журавльова. Вони урочисто уклали договір про співробітництво між ЦДНТА
України та ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Учасниками відкритої дискусії, окрім працівників цих інституцій,
стали директор Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства Олександр Гаранін; керівники державних архівів: директор БДАНТД Олександр Запартика, директорка
Центрального державного історичного архіву, м. Львів Олеся Стефаник, директорка Центрального державного архіву зарубіжної україніки Ірина Мага, директор Центрального державного електронного
архіву України Юрій Ковтанюк, заступниця директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Тетяна Ємельянова, а також директори держархівів областей: Донецької – Ірина Шишолік, Івано-Франківської – Любомир Харук та
Сумської – Юрій Олійник.
У форматі Smart Talk учасники заходу обговорили проблемні питання архівної та бібліотечної галузей: реалізація пріоритетів щодо
цифровізації усіх процесів архівної справи та діловодства; залучення
цифрових технологій для забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду; використання сучасних електронних технологій для популяризації бібліотек, архівів, архівних документів; аналіз
здобутків та досягнень в архівній, бібліотечній сферах тощо. Головним доповідачем став директор Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк. Модераторами заходу виступили
директор ЦДНТА України Марат Балишев та заступниця директорки
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна Олена Бабічева.
Присутніх зацікавила екскурсія бібліотекою. Заступниця директорки ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна Олена Бабічева розповіла про
досягнення своїх колег, продемонструвала електронну картку читача,
систему штрих-кодування книжок, а також унікальне для України обладнання для оцифрування фондів.
У цілому, програма з відзначення 50-річного ювілею ЦДНТА
України видалася досить насиченою та продуктивною. Запрошені
гості ознайомилися не тільки з напрацюваннями ЦДНТА України за
50 років його існування, а й обговорили актуальні питання архівної
галузі, поділилися своїм практичним досвідом у вирішенні пріоритетних завдань.
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Учасники урочистого святкування 50-річчя ЦДНТА України
у Музейному комплексі ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 5 грудня 2019 р.

Гості ювілейних заходів ЦДНТА України біля пам’ятника
харків’янам – лауреатам Нобелівської премії. 6 грудня 2019 р.

Підсумовуючи діяльність за 50 років та вступаючи на новий виток
своєї історії, колектив ЦДНТА України усвідомлює важливість упровадження цифрових технологій у роботу та є активним провідником ідей
тотальної цифровізації архівної галузі.

