
  Додаток 2 до Регіонального плану заходів щодо 

здійснення  контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2015-2019 роки 

                           

 

План заходів для юридичних осіб-джерел формування НАФ, 

які передають документи до Державного архіву Харківської області 

 

№ 

з/п 

Назва юридичної особи Кількість та 

номери фондів, 

кількість справ 

Строк 

виконання 

завдання 

Відповідальні 

 

Примітки 

1 2  3 4 5  6 

 12. НАУКА І НАУКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ     

1 

Інститут овочівництва і баштанництва Національної  

академії аграрних наук України 

ф.Р-1783 

1306 справ 

2015 рік Відповідальний 

за архів 

 

2 

 Національний науковий  центр „ Інститут 

експериментальної клінічної ветеринарної медицини 

Національної академії аграрних наук України 

ф.Р-6127, 

1234 справи 

2015 рік -//-  

3 

Інститут тваринництва Національної  академії аграрних наук 

України 

ф.Р-6184, 

2398 справ 

2015 рік -//-  

4 

ПрАТ   «Інститут  «Харківський Водоканалпроект»  ф.Р-4746 

689 справ 

2015 рік -//-  

5 

ПрАТ «Проектний та науково-дослідний інститут 

«Харківський ПромбудНДІпроект» 

ф.Р-6051, 

1012 справ 

2015 рік -//-  



1 2  3 4 5  6 

6 

Український державний головний науково-дослідний і 

виробничий інститут інженерно-технічних та екологічних 

вишукувань «УкрНДІІНТВ» Міністерства  регіонального 

розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 

України 

1355 справ 2015 рік Відповідальний 

за архів 

 

7 

ТОВ «Інститут Харківпроект» ф.Р-6020, 

845 справ 

2015 рік -//-  

   8 

Український науково-дослідний інститут природних газів 

ПАТ «Укргазвидобування» 

ф.Р-6405, 

568 справ 

2015 рік -//-  

9 

Харківська філія «Харківдіпрошлях»  Українського 

державного підприємства – Український державний інститут 

з проектування об’єктів  дорожнього господарства 

480 справ 2015 рік -//-  

10 

Інститут дерматології та венерології Національної академії 

медичних наук України 

ф.Р-6091, 

435 справ 

2015 рік -//-  

11 

Інститут медичної радіології ім.  С.П. Григор` єва 

Національної  академії медичних наук України 

ф.Р-6159, 

923 справи 

2015 рік -//-  

12 

Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. 

І. Мечнікова» Національної академії медичних наук України 

ф.Р- 6093, 

1471 справа 

2015 рік -//-  

13 

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та 

наркології національної академії медичних наук України» 

 

ф.Р- 6076, 

826 справ 

2015 рік -//-  



1 2  3 4 5  6 

14 

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної 

хірургії  імені В.Т. Зайцева» Національної академії медичних 

наук України 

ф.Р-6155, 

1118 справ 

2015 рік Відповідальний 

за архів 

 

15 

Державна установа «Інститут охорони здоров' я дітей та 

підлітків» Національної академії медичних наук України   

ф.Р-6135, 

1011 справа 

2015 рік -//-  

16 

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського» Національної академії медичних 

наук України 

ф.Р-6071, 

700 справ 

2015 рік -//-  

17 

ТОВ «Інститут «УкркомунНДІпроект» ф.Р-6420, 

873 справи 

2016 рік -//-  

18 

Державний науковий центр лікарських засобів  і медичної  

продукції Міністерства охорони здоров' я України 

ф.Р-6023, 

2751 справа 

2016 рік -//-  

19 

Український науково-дослідний інститут екологічних проб-

лем Міністерства екології  та природних ресурсів України 

2090 справ 2016 рік -//-  

20 

ПрАТ  «Важпромавтоматика»  ф.Р-6197, 

709 справ 

2016 рік -//-  

21 

Державне підприємство «Харківський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» Державного підприємства 

«Інститут землеустрою» 

 

637 справ 

2016 рік -//-  

22 

Український науково-дослідний інститут протезування, 

протезобудування та відновлення працездатності 

Міністерства соціальної політики України 

ф.Р-6200, 

1003 справи 

2016 рік -//-  



1 2 3 4 5 6 

23 

ВАТ «Важпроелектропроект»  ф.Р-6224 

717 справ 

2016 рік Відповідальний 

за архів 

 

24 

ВАТ «Український проектно-конструкторський інститут 

машинобудівної та верстато-інструментальної 

промисловості» 

ф.Р-6231, 

858 справ 

2016 рік -//-  

25 

ПрАТ  Інститут «Укроргверстатінпром» ф.Р-6406, 

306 справ 

2016 рік -//-  

26 

Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, 

автомобільного та сільськогосподарського 

машинобудування» «Гіпротракторосільгоспмаш» 

ф.Р-5846, 

869 справ 

2016 рік -//-  

27 

ВАТ «Діпрозаводтранс» ф.Р-6145 

360 справ 

2016 рік -//-  

28 ВАТ «Харківметропроект» 543 справи 2016 рік -//-  

29 

ПрАТ «Харківський проектно-вишукувальний інститут об 

єктів транспорту» АТ «Хардіпротранс»  

ф.Р- 6032, 

410 справ 

2016 рік -//-  

30 

Український державний інститут по проектуванню заводів 

важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі  України 

ф.Р-6178, 

826 справ 

2016 рік -//-  

31 

ПрАТ Український центральний науково-дослідний інститут 

технології машинобудування «УкрЦНДмаш» 

 

ф.Р- 6204, 

620 справ 

2016 рік -//-  
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32 

Державне підприємство «Південдіпрошахт» ф.Р-6119, 

505 справ 

2016 рік Відповідальний 

за архів 

 

33 

ПрАТ Український науково-дослідний і конструкторський 

інститут хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш» 

ф.Р-6129, 

434 справи 

2016 рік -//-  

34 

Державна установа Науково-дослідний, проектний  інститут 

основної хімії ( НІОХІМ) Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі  України 

ф.Р-6143, 

914 справ 

2016 рік -//-  

35 

Державний інститут по проектуванню підприємств, хімічних 

реактивів, препаратів та високочистих речовин 

«Діпрохімреактив» Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі  України 

ф. Р- 6934, 

602 справи 

2017 рік -//-  

36 

Державний інститут праці та соціально-економічних 

досліджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі  

України 

 

ф.Р-6185, 

1075 справ 

2017 рік -//-  

37 

ДП «Український державний науково-технічний центр  

«Енергосталь» Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

ф.Р-6349, 

872 справи 

2017 рік -//-  

38 

Державне підприємство «Державний інститут по 

проектуванню підприємств коксохімічної промисловості 

«Гіпрококс» Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України 

ф.Р-6021, 

907 справ 

2017 рік -//-  
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39 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний 

вуглехімічний інститут «УХІН» Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

ф.Р-6137, 

1496 справ 

2017 рік Відповідальний 

за архів 

 

40 

ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський 

інститут засобів технологічного устаткування» («ВЕЛТ») 

ф.Р-6216, 

272 справи 

2017 рік -//-  

41 ПАТ «Укргідропроект» ф.Р-6201, 635 

справ 

2017 рік -//-  

42 

ПАТ «Проектно-технологічний та конструкторський 

інститут «Укркраненерго»  

753 справи 2017 рік -//-  

43 

Український державний науково-дослідний  інститут проб-

лем водопостачання, водовідведення та охорони навколиш-

нього природного середовища (ДНДІУкрВОДГЕО) Мініс-

терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства  

 

392 справи 

2017 рік -//-  

44 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз     

ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 

ф.Р-6055, 

319 справ 

2017 рік -//-  

45 

Державне підприємство Український державний проектний 

інститут «Укрміськбудпроект» Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

ф.Р-6028, 

1221 справа 

2017 рік -//-  

46 

Державне підприємство «Пректно-вишукувальний  інститут 

залізничного транспорту України»  «Укрзалізничпроект» 

Державної адміністрації залізничного транспорту України 

«Укрзалізниця» 

232 справи 2017 рік -//-  



1 2 3 4 5  6 

 

13. ВИЩА, ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ І СПЕЦІАЛЬНА 

ОСВІТА 

 

    

47 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-2792, 

3045 справ 

2017 рік Відповідальний 

за архів 

 

48 

Національний аерокосмічний університет  ім. М. Є. Жуков-

ського “ Харківський авіаційний інститут ” Міністерства  

освіти і науки України 

ф.Р-4589, 

2804 справи 

2017 рік -//-  

49 

Харківський національний економічний  університет 

Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-4587, 

2891 справа 

2017 рік -//-  

50 

Національний технічний університет “ Харківський 

політехнічний  інститут ” Міністерства освіти і науки 

України 

ф.Р-1682, 

1128 справ 

2017 рік -//-  

51 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-5649, 

1867 справ 

2017 рік -//-  

52 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  

Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-1364, 

1236 справ 

2017 рік -//-  

53 

Харківський державний медичний університет  Міністерства  

охорони здоров’я України 

ф.Р-1584, 

1180 справ 

2017 рік -//-  

54 

Національний фармацевтичний університет  Міністерства  

охорони здоров’я України 

ф.Р-4093, 

2858 справ 

2017 рік -//-  



1 2 3 4 5  6 

55 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Міністерства охорони здоров’я України 

ф.Р-6130, 

492 справи 

2018 рік Відповідальний 

за архів 

 

56 

Харківський національний педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-4293, 

2238 справ 

2018 рік -//-  

57 

Українська державна академія залізничного транспорту  

України Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-5911, 

4129 справ 

2018 рік -//-  

58 

Харківська державна зооветеринарна академія  Міністерства 

аграрної політики  та продовольства України 

ф.Р-5909, 

1412 справ 

2018 рік -//-  

59 

Харківський національний технічний  університет  

сільського господарства ім. П.Василенка Міністерства  

аграрної політики та продовольства  України 

ф.Р-5945, 

1976 справ 

2018 рік -//-  

60 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Міністерства освіти і науки України 

ф.Р-6229, 

2526 справ 

2018 рік -//-  

61 

Харківська державна академія фізичної культури  

Міністерства освіти і науки України 

576 справ 2018 рік   

62 

Приватний вищий навчальний заклад Харківський 

гуманітарний університет “ Народна Українська академія “ 

Міністерства освіти і науки України 

216 справ 2018 рік -//-  

63 

Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної Академії державного управління при 

Президентові України 

ф.Р-6513, 

168 справ 

2018 рік -//-  



1 2 3 4 5 6 

64 

Інститут сходознавства і міжнародних відносин 

“Харківський колегіум” Міністерства освіти і науки України 

103 справи 2018 рік Відповідальний 

за архів 

 

 14. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО     

65 

ТОВ «Харківкіновідеопрокат» Міністерства культури 

України 

ф.Р-5885, 

325 справ 

2018 рік -//-  

66 

Акціонерне товариство закритого типу «Время» ф.Р-6117, 

177 справ 

2018 рік -//-  

67 

Редакція газети «Слобідський край» Харківської обласної 

ради 

ф.Р-4416, 

100 справ 

2018 рік -//-  

68 

ВАТ «Видавництво «Прапор» ф.Р-6097, 

1049 справ 

2018 рік -//-  

69 

Комунальний заклад  Ордена Трудового Червоного Прапору 

«Харківський академічний російський драматичний театр ім. 

О.С. Пушкіна» 

ф.Р-5813, 

303 справи 

2018 рік -//-  

70 

Обласний комунальний заклад «Харківський державний 

академічний український драматичний театр ім.                 

Т.Г. Шевченка» Департаменту  культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації Міністерства 

культури України 

ф.Р-5672, 

663 справи 

 

2018 рік -//-  

71 

Харківський державний цирк Міністерства культури  

України 

ф.Р-5739, 

285 справ 

2018 рік -//-  
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72 

Міжобласне відділення Національної спілки театральних 

діячів України 

ф.Р-6230, 

239 справ 

2018рік Відповідальний 

за архів 

 

73 

Дирекція управління майном Національної спілки 

письменників України 

ф.Р-6164, 

125 справ 

2018 рік -//-  

74 

Харківська обласна організація Національної спілки 

письменників України 

ф.Р-6165, 

176 справ 

2019 рік -//-  

75 

Харківська обласна організація Національної спілки 

композиторів України 

ф.Р-6156, 

225 справ 

    2019 рік -//-  

76 

Харківська організація Національної спілки художників 

України 

ф.Р-5793, 

337 справ 

2019 рік -//-  

77 

Харківське обласне відділення Національної спілки 

журналістів України 

237 справ 2019 рік -//-  

 

78 

Харківська обласна організація Українського товариства 

охорони пам`яток  історії та культури 

 

ф.Р-6414, 

188 справ 

2019 рік -//-  

79 

ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе»  ф.Р-6104, 

1142 справи 

    2019 рік -//-  

80 

Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей 

та юнацтва» Департаменту культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації Міністерства культури 

України 

489 справ 2019 рік -//-  
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81 

Харківська середня спеціальна музична школа-інтернат 

Міністерства культури  України 

ф.Р-6362, 

822 справи 

   2019 рік Відповідальний 

за архів 
 

  

14. Охорона здоров`я   

 

    

82 

Комунальна установа охорони здоров `я Обласна клінічна 

лікарня Департаменту  охорони здоров `я Харківської 

обласної державної адміністрації Міністерства охорони 

здоров` я України 

ф.Р-6141, 

1039 справ 

2019 рік -//-  

83 

Комунальний заклад охорони здоров` я Обласна дитяча 

клінічна лікарня Департаменту охорони здоров` я 

Харківської обласної державної адміністрації  

937 справ 2019 рік -//-  

84 

Комунальний заклад охорони здоров`я Обласний клінічний 

шкірно-венерологічний диспансер №1 Управління охорони 

здоров`я  Харківської обласної державної адміністрації 

ф.Р-6036, 

650 справ 

2019 рік -//-  

85 

Державна комунальна установа охорони здоров` я  Обласний 

клінічний онкологічний диспансер Департаменту охорони 

здоров` я Харківської обласної державної адміністрації 

Міністерства охорони здоров `я України  

ф.Р-6232, 

248 справ 

2019 рік -//-  

86 

Харківський обласний протитуберкульозний диспансер 

Міністерства охорони здоров`я України 

 

ф.Р-6179, 

473 справи 

2019 рік -//-  



1 2 3 4 5 6 

87 

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція 

Департаменту охорони здоров` я Харківської обласної 

державної адміністрації Міністерства охорони здоров` я 

України 

ф.Р-5514, 

2131 справа 

2019 рік Відповідальний 

за архів 

 

88 

Харківське медичне товариство ф.Р-6330, 

892 справи 

2019 рік -//-  

89 

Харківська обласна організація Українського товариства 

глухих 

ф.Р-6112, 

398 справ 

2019 рік -//-  

90 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в 

Харківській області Міністерства охорони здоров` я України 

65 справ 2019 рік -//-  

        16. Фізкультура і спорт, молодіжна політика      

91 

Харківська обласна організація фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо» Центральної ради фізкультурно-

спортивного товариства «Динамо» 

446 справ 2019 рік -//-  

92 

Харківська обласна організація Товариства сприяння 

обороні України Центрального комітету товариства 

сприяння обороні України 

ф.Р-5936, 

794 справи 

2019 рік -//-  

 17. Праця, соціальний захист і страхування     

93 

Харківський обласний центр зайнятості Міністерства 

соціальної політики України 

295 справ 2019 рік -//-  

       Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                Л.О. Михасенко 


