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Шановний пане Олександре! 

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) – 

єдина в Україні спеціалізована організація, яка здійснює забезпечення формування 

Національного архівного фонду науково-технічною документацією, зберігання та 

використання інформації документів, що відображають етапи розвитку практично всіх 

галузей народного господарства нашої країни. У 260 фондах ЦДНТА України 

сконцентровано науково-технічну документацію, що утворилася в результаті діяльності 

провідних науково-дослідних, проєктних, конструкторських організацій, розташованих на 

території України; особові фонди видатних діячів науки і техніки, документи з 

винахідництва, раціоналізації та патентно-ліцензійні документи, усноісторичні документи. 

Документальна база ЦДНТА України на 1 січня 2021 року склала понад 616 тис. одиниць 

зберігання науково-технічної документації, упорядкованих у 1099 комплексів та справ 

фондів особового походження. 

Представлені в архіві і документи, які стосуються проблеми відновлення та 

збереження заповідного фонду України. Пропонуємо вашій увазі онлайнову виставку на 

тему: «Заповідна Україна – рекомендації щодо відновлення заповідників (за документами 

ЦДНТА України)». 

Джерельну базу складають розробки Науково-дослідного і проєктного інституту 

містобудування «КиївНДПІмістобудування» (Ф. Р-100. К. 3-32) та документи  фондів 

особового походження Валентини Григорівні Маєвської (Ф. Р-223) й Тамари Федотівни 

Панченко (Ф. Р-228). 

Експозиція складається з двох тематичних розділів: «природні та біосферні 

заповідники України», «історико-культурні заповідники України».  

У першому з них представлено рекомендації «КиївНДПІмістобудування» з 

розміщення, планування, забудови та благоустрою курортів, зон відпочинку і туризму 

Українських Карпат, зі збереженням природно-заповідних зон приморських районів Криму, 

пропозиції з розміщення заповідників і національних парків, природоохоронна оцінка 

територій та інші. 

В цьому розділі Ви можете побачити копії документів з фонду особового 

походження Валентини Григорівни Маєвської, а саме: спогади щодо розбудови заповідника 

«Асканія-Нова» та фрагменти схеми композиції дендропарку «Асканія-Нова». 
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У монографії та статтях відомої архітекторки Тамари Федотівни Панченко, присвячених 

проблемі екологічного туризму в Україні, міститься інформація про Чорноморський, 

Карпатських та Дунайський заповідники. 

У другому розділі виставки експонуються копії рекомендацій щодо складання 

проєктів планування міст з історико-культурними заповідниками й комплексами пам’яток 

архітектури «КиївНДПІмістобудування», плани, схеми меж охоронних зон та зон 

регулярної забудови замку-фортеці м. Кам’янець-Подільський. У фонді особового 

походження Валентини Григорівни Маєвської представлено документи, що містять 

інформацію про історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», пам'ятки 

садово-паркового мистецтва, архітектури й містобудування, історії національного 

значення, які входять в склад національного історико-культурного заповідника 

«Качанівка», Національний заповідник «Софія Київська» та Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник. 

Сповіщаємо Вас про те, що більш детальна інформація про документи міститься в 

описах, розміщених на офіційному сайті ЦДНТА України в розділі «Описи в електронному 

виді»: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-1.  

Виставку оприлюднено на офіційному вебсайті ЦДНТА України у розділі 

«Виставки on-line». Посилання на неї зашифроване у QR-коді, розміщено під текстом 

листа. 

Додаткову інформацію щодо документів, які стосуються заповідників можна 

переглянути на виставці «Внесок у розвиток рекреаційного простору архітекторок 

Валентини Маєвської та Тамари Панченко (за документами фондів особового походження 

ЦДНТА України)», яку було розміщено на офіційному вебсайті ЦДНТА України 14 травня 

2020 р. https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/592-exhibitions-2020-05-14. 

Сподіваємося, що представлена інформація зацікавлять Вас. Ви можете отримати 

консультацію онлайн, зателефонувавши за номером (057) 731-25-67 або написавши нам на 

електронну адресу vvid_cdntau@arch.gov.ua. 

ЦДНТА України має офіційні сторінки у соціальних мережах, посилання на які 

зашифровані у відповідних QR-кодах. 

З повагою та надією на плідну співпрацю. 

 

 

Директор                                                                                                     Марат БАЛИШЕВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЄВ Тимур (057) 731-25-67 
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