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П Е Р Е Д М О В А 

 

До Центрального державного науково-технічного архіву України  на  державне зберігання у 2010 році надійшли наукові дослідження  

в організації виробництва нафтогазової промисловості згідно з “Переліком проектів, науково-технична документація по яких підлягає 

передачі на державне зберігання”, затвердженим експертно-перевірочною комісією (ЕПК) ЦДАНТА УРСР (протоколи №7 від 30.08.1988 р., 

№ 07 від 10.09.1991 р., № 7 від 30.08.1994 р.) від Відкритого акціонерного товариства «Український нафтогазовий інститут» м. Київ, без 

відомчої належності. 

Рішенням Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці від 3 березня 1966 року (протокол засідання колегії Комітета  

№16) та наказом Міністра нафтовидобувної промисловості від 14 березня 1966 року № 150 було створено «Державний науково-дослідний і 

проектний інститут "УкрдіпроНДІнафта", м. Київ, Міністерства нафтової і газової промисловості СРСР 
1
. 

До складу   наукових досліджень  увійшло 6 робіт. 

                                            
1
Р-69, одиниця зберігання 1, стор.4 



1 робота -  «Схема развития и размещения проектных организаций Миннефтепрома  на период до 1990 года» (ТЄД-76). У ТЕД 

знайшли відображення кількісні та якісні показники виробничо - господарської і технічної діяльності проектної частини інституту з 

виконання тематичних планів проектно - вишукувальних робіт, забезпеченню функцій головної проектної організації та розвитку 

матеріально - технічної бази, дан  аналіз роботи та деякі  пропозиції по перспективному розвитку проектування. 
2 робота - “Разработка удельных капитальных вложений по предприятиям машиностроительной и ремонтно - механической базы 

нефтедобывающей промышленности на 1976-1980 годы”. Розроблено укрупнені перспективні нормативи будівництва, реконструкції та 

розширення машинобудівних і ремонтно - механічних підприємств Міннафтопрома СРСР для виробництва бурового і нафтопромислового 

обладнання, інструменту та запчастин, приладів і засобів механізації, блочно - комплектних установок. 

3 робота - “Разработка отраслевых укрупненных показателей стоимости строительства /реконструкции/ объектов нефтяной про-

мышленности”. У роботі розроблені укрупнені показники для визначення вартості будівництва об'єктів машинобудівних і ремонтно-

механічних заводів нафтової промисловості в складі техніко - економічних обгрунтувань (ТЕО) і документів, які їх замінюють. 

4 работа - “ТЭД о потребности Миннефтепрома в продукции смежных машиностроительных отраслей  на 1981-1985 годы”. Вивчено 

номенклатуру і визначена потреба Міннафтопрома в продукції машинобудівних галузей в частині: нафтопромислового, бурового, 

геологорозвідувального обладнання, інструменту та запчастин до них. 

5 робота - “Схема развития машиностроительной  и ремонтной базы Миннефтепрома до 1990 года.1 этап -Анализ и определение 

специализации производства машиностроения и ремонтов предприятий ВПО Союзнефтемашремонт». Ця робота давала принципові 

пропозиції щодо подальшого розвитку спеціалізації підприємств ВПО "Союзнафтомашремонт", на підставі чого повинна бути розроблена  

схема розвитку і розміщення машинобудівної та ремонтної бази Міннафтопрома, а надалі  проектна документація на реконструкцію, 

розширення діючих і будівництво нових заводів та заходи з випуску спеціалізованої продукції. 
6 робота - “Разработка дифференцированных прогрессивных показателей технического уровня строительных решений баз 

производст-венного обслуживания Миннефтепрома СССР”. У цій розробці було використано великий обсяг фактичних даних про стан баз 

виробничого обслуговування за матеріалами первинного обліку об'єднань і підприємств. Показники могли використовуватися при оцінці 

якості проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів виробничих баз. 
Документи надійшли до сектору експертизи та обробки науково-технічної документації згідно з “Планом комплектування  архіву на 

2011 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті  якого всі документи відсистематизовано по хронології та 

зростанню номерів. Усі текстові  одиниці зберігання пронумеровані, на  кожну текстову одиницю зберігання оформлено титульний лист та  

аркуш-засвідчувач. На проект надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склала архівіст 1-ої категорії                                                                                                                      Т.О. Гук 

                  15.07.2011 
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Фонд P-69 

Опис № 1 

Група-комплекс № 3-79 

 

№№ 

з/п 

№ 

компле

ксу 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
Наукові дослідження в організації 

виробництва нафтогазової промисловості 
     

1 3-79 1 1183 

Схема развития и размещения проектных 

организаций  Миннефтепрома на период до 

1990 года. Технико-экономический доклад 

УкргипроНИИ-

нефть г.Киев 
1976 60   

2  2 5463д 

Разработка удельных капитальных вложений 

по предприятиям машиностроительной и ре-

монтно-механической базы нефтедобываю-

щей промышленности на 1976-1980 годы. 

Том1. Сборник нормативов удельных капи-

тальных вложений по видам производств. 

То же 1976 40   

3  3 5464д 
То же. Том II. Обоснование и расчеты по ви- 

дам производств. 
То же 1976 98   

4  4 5481д 

Разработка отраслевых укрупненных показа-

телей стоимости строительства /реконструк-

ции/ объектов нефтяной промышленности 

То же 1976 46  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 3-79 5 1446 

Технико-экономический доклад о потребнос-

ти Миннефтепрома в продукции смежных 

машиностроительных отраслей  на 1981-1985 

годы.(1 этап). 

УкргипроНИИ-

нефть г.Киев 
1978 134   

6  6 2692 

Схема развития машиностроительной и ре- 

монтной базы Миннефтепрома до 1990 года  

1 этап.  Анализ и определение специа-

лизации производства машиностроения и 

ремонтов предприятий ВПО Союзнефте-

машремонт. 

То же 1979 209   

7  7 2938 

Разработка дифференцированных прогрес- 

сивных показателей технического уровня 

строительных решений без производственно-

го обслуживания Миннефтепрома СССР. 

Том 1. 

То же 1989 29   

8  8 2938 
То же. Том II. 

 
То же 1989 201   

 

До опису внесено   8 (вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

 

з № 1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 8 (вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

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

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                          Т.О.Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 15.07.2011 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                           Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 08.08.2011 
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Прийнято на державне зберігання 8 (вісім) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 8 (вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - () 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   О.В. Омельковець 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 30.09.2011 р. 

 



Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 3-79 Фонд Р-69 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 8 (вісім) 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                                                                     К.О. Підрепна 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2011 р. 

 


