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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшли проєкти «ТЭЦ-3 Київенерго. 

Проєкт механізації капітального ремонту бойлерів», «Збільшення теплофікаційної потужності ДДТЭЦ», «Реконструкція пускової котельні 

Київської ТЭЦ-6 в м. Києві»,  «Ґрунтові теплиці площею 0.8 га ТЕЦ – 6 в м. Києві», «Диспетчерський пункт 6-го району тепломереж ТЕЦ-6 

та вертикальних дренажів вздовж тепломагістралі № 1 от ТЕЦ-6 в м. Києві»,  «Завдання заводу-виробнику щитів КВП и А телемеханізації 

теплових мереж от ТЕЦ-6 м. Києва»,  «Автоматизована система комерційного обліку електроенергії (ADD ЕMS) на ТЕЦ-6 в м. Києві.» за 

1964-1965, 1979, 1982-1983, 1987-1990, 2000, 2001 рр. згідно з Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне 

зберігання від 16.09.2021 № 3, Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 22.09.2021 № 4 та 

Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 29.09.2021 № 5 від Державного підприємства 

«Регіональні електричні мережі», м. Київ. 

Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» почало своє існування як Український державний республіканський 

інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» Держбуду СРСР та мало наступні перейменування: 

1960–1962 рр. – Український державний республіканський інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» 

Держбуду СРСР; 

1962–1964 рр. – Український державний республіканський інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» 

Головміськенерго Міністерства енергетики і електрифікації УРСР; 

1964–1991 рр. – Український державний республіканський інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» 

Головного управління капітального будівництва Міністерства енергетики і електрифікації УРСР; 

1991–1995 рр. – Український державний республіканський інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» 

Міністерства енергетики і електрифікації України; 

1995–1997 рр. – Державний науково-дослідний проєктно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики 

«Енергоперспектива» Міністерства енергетики і електрифікації України; 

1997–2000 рр. – Державний науково-дослідний проєктно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики 

«Енергоперспектива» Міністерства енергетики України; 

2000–2011 рр. – Державний науково-дослідний проєктно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики 

«Енергоперспектива» Міністерства палива та енергетики України; 

З 2011 р. Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

Основні напрямки діяльності організації: виконання функції головного підприємства Міненерго з проведення науково-дослідних, 

проєктно-вишукувальних та конструкторсько-технологічних робіт з перспектив розвитку енергетики, нормативно-технічної документації з 

проєктування і будівельного виробництва об’єктів енергетики; проведення незалежних міжгалузевих експертиз об’єктів енергетики; 
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розробка науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також впровадження досягнень науково-технічного прогресу в нове 

проєктування; виконання завдань щодо перспективних напрямів розвитку електроенергетичної галузі України; розробка проєктів нового 

будівництва, реконструкції і технічного переозброєння розподільчих електромереж, тепломереж, електростанцій, котельнь та інших об’єктів; 

розробка нормативної, проєктної документації з питань оцінки впливу об’єктів енергетики на навколишнє середовище під час будівництва та 

експлуатації; розробка галузевої системи автоматизованого проєктування; розробка, проведення експериментальних, пусконалагоджувальних 

робіт та впровадження АСУ технологічними процесами джерел електричної і теплової енергії; розробка НТД галузі з проєктування та 

будівництва; складання, оформлення і видавання НТД, рекламних матеріалів; розробка законодавчих документів в енергетиці з проєктування 

і будівництва енергооб’єктів України  та ін.1 

До опису було включено науково-технічну документацію до проєктів з розвитку автоматизованих систем обліку електроенергії на 

ТЕЦ, телемеханізації теплових мереж.. Також розроблено проєкт Ґрунтові теплиці при ТЕЦ. 

Розробником проєктів які увійшли до опису є не тільки «Укрдіпроенерго», а також НВП «ADD-Енергія»» м. Київ. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за роками та зростаючими и 

номерами договорів. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр, складено 

титульний аркуш та аркуш-засвідчувач. Назви одиниць зберігання та організації-розробника, абревіатури та їх розшифрування до списку 

скорочень, покажчики складено мовою оригіналу (російська). Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                                                   Наталя ЛАРІНА  

15.11.2021 р. 

 

 
1 ЦДНТА України. Справа фонду Р-125. Арк. 41. Доповнення до історичної довідки. 



 
 

Список скорочень 

 

ГНИПИТИ – Государственный научно-исследовательский, проектно-изыскательский технологический институт 

ДП  – Державне підприємство 

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

НВК  – науково-виробнича компанія 

НПК  – научно-производственное компания 

НТД  – науково-технічна документація 

СРСР  – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ТЕЦ  – теплоелектроцентраль 

УРСР  – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

з/п 

№ 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 

   Комплекс: «Київські ТЕЦ, м. Київ»      

   
Проєкт: «ТЭЦ-3 Київенерго. Проєкт механізації 

капітального ремонту бойлерів» 
     

1 15 Зак. 453 

ТЭЦ-3 Киевэнерго. Проєкт механизации капитального 

ремонта бойлеров. Том 1. Пояснительная записка и 

чертежи 

«Укргипроэнерго»  

г. Киев 
1964 - 22  

Фонд  № P-125 

Група-комплекс  № 1-239 

Опис № 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 16 453 

Проєкт замены изношенного электрофильтра котла №1 

Киевской ТЭЦ-3 во время капитального ремонта 

котлоагрегата. Заглавный лист, фундамент под 

электрофильтр, металлический шатер электрофильтра, 

установка трансформатора для электрофильтров на 

отметке 26.0, металлоконструкции под тельфер 

бойлерной, общий вид, приточная и вытяжная 

установки, смотровой люк 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 
1965 - 17  

3 17 453 

Проект замены электрофильтра котла № 1 Киевской 

ТЭЦ-3 во время капитального ремонта. Электрофильтр 

ДВПН-3 х 10 (к опытному аппарату)  

«Укргипроэнерго»  

г. Киев 
1965 - 18  

4 18 453/1 
Проект изношенного электрофильтра котла № 1 

Киевской ТЭЦ-3 во время капремонта  

 «Укргипроэнерго»  

г. Киев 
1965 - 8  

5 19 453 
Проект замены во время капремонта узлов 

оборудования ТЭЦ-3 Киевэнерго 

 «Укргипроэнерго»  

г. Киев 
1964 - 37  

6 20 
Договор 

453/2 

Проект замены вентиляционных устройств ртутной 

комнаты ТЭЦ-3 в г. Киеве, Том 1. Пояснительная 

записка и чертежи 

 «Укргипроэнерго» 

 г. Киев 
1965 - 9  

   
Проєкт: «Збільшення теплофікаційної потужності 

ДДТЭЦ» 
     

7 21 
Договор 

2029 

Увеличение теплофикационной мощности ДДТЭЦ. 

Рабочая документация. Проект организации 

строительства 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 1982 1 -  
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Проєкт: «Реконструкція пускової котельні Київської 

ТЭЦ-6 в м. Києві» 

 

    

8 22 
Договор 

№ 2050 

Корректировка рабочих чертежей пусковой котельной 

ТЭЦ-6 в г. Киеве. Заказная спецификация на поставку 

котла ДЕ-25-14-225 ГМ и вспомогательного 

оборудования 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 
1979 1 -  

9 23 2050 
Реконструкция пусковой котельной Киевской ТЭЦ-6 с 

установкой двух котлов ДЕ-25-14-225 ГМ. Том 1 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 
1979 - 31  

10 24 2050 
Реконструкция пусковой котельной Киевской ТЭЦ-6 с 

установкой двух котлов ДЕ-25-14-225 ГМ. Том 2 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 1979 - 30  

11 25 2050 
Реконструкция пусковой котельной Киевской ТЭЦ-6 с 

установкой двух котлов ДЕ-25-14-225 ГМ. Том 3 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 1979 - 25  

12 26 
Договор 

№ 2050 
Сводная спецификация на детали и элементы 

трубопроводов и арматуры 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 1979 1 -  

13 27 2050 
Реконструкция пусковой котельной Киевской ТЭЦ-6 с 

установкой двух котлов ДЕ-25-14-225 ГМ. Том 4 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 1979 - 18  

   
Проєкт: «Ґрунтові теплиці площею 0.8 га ТЕЦ – 6 в 

м. Києві» 

 
    

14 28 
Договор 

2677 

Грунтовые теплицы площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Том 1. Общая пояснительная записка 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 66 -  

15 29 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Рабочий проект. Том III. Проект организации 

строительства 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 20 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 30 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Рабочий проект. Том VI.  Паспорт проекта 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 11 -  

17 31 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Рабочий проект. Технический отчет об инженерно-

геологических условиях площадки грунтовых теплиц 

ТЭЦ-6 в г. Киеве 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 5 -  

18 32 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Рабочий проект. Части: изыскания, стройгенплан, 

водоснабжение и канализация, теплоснабжение и 

вентиляция. Чертежи 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 - 14  

19 33 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве.  

Блочные теплицы и соединительный коридор. Узлы, 

сборочные чертежи, схемы  

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 - 83  

20 34 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Блок теплиц. Архитектурно-строительная часть 

Электротехническая часть. Сборочные чертежи, опоры 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 - 76  

21 35 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Блок теплиц. Технллогическая часть, отопление и 

вентиляция, водопровод и канализация. Сборочные 

чертежи, планы, схемы, узлы 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 - 82  

22 36 
Договор 

2677 

Грунтовая теплица площадью 0.8 га ТЭЦ – 6 в г. Киеве. 

Блок теплиц.Бытовые и вспомогательные помещения. 

Генплан, внешние сети, КИП и автоматика. Сборочные 

чертежи, планы, схемы, узлы 

УГИПЭ 

«Укргипроэнерго» 

г. Киев 

1983 - 45  
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Проєкт: «Диспетчерський пункт 6-го району 

тепломереж ТЕЦ-6 та вертикальних дренажів вздовж 

тепломагістралі № 1 от ТЕЦ-6 в м. Києві» 

     

23 37 3258 

Диспетчерский пункт 6-го района теплосетей ТЭЦ-6 и 

вертикальных дренажей вдоль тепломагистрали № 1 от 

ТЭЦ-6 в г. Киеве. Раздел 8. Телемеханизация. Том 1. 

Пояснительная записка 

УКРГИПРОЭНЕРГО, 

г. Киев 
1988 28 -  

24 38 3258 

Диспетчерский пункт 6-го района теплосетей ТЭЦ-6 и 

вертикальных дренажей вдоль тепломагистрали № 1 от 

ТЭЦ-6 в г. Киеве. Раздел 8. Телемеханизация. Том 4. 

Паспорт проекта 

УКРГИПРОЭНЕРГО, 

г. Киев 
1988 6 -  

25 39 3258 

Телемеханизация объектов диспетчерского пункта 6-го 

района теплосетей ТЭЦ-6 и вертикальных дренажей. 

Чертежи. Том 1 

УКРГИПРОЭНЕРГО, 

г. Киев 
1988 - 32  

26 40 3258 

Телемеханизация объектов диспетчерского пункта 6-го 

района теплосетей ТЭЦ-6 и вертикальных дренажей. 

Чертежи. Том 2 

УКРГИПРОЭНЕРГО, 

г. Киев 

1987-

1990 
- 115  

   
Проєкт: «Завдання заводу-виробнику щитів КВП и А 

телемеханізації теплових мереж от ТЕЦ-6 м. Києва» 
     

27 41 3312 
Задание заводу-изготовителю щитов КИП и А 

телемеханизации тепловых сетей от ТЭЦ-6 г. Киева. Том 

1 

УКРГИПРОЭНЕРГО 

г. Киев 
1988 - 55  

28 42 3312 
Задание заводу-изготовителю щитов КИП и А 

телемеханизации тепловых сетей от ТЭЦ-6 г. Киева. Том 

2 

УКРГИПРОЭНЕРГО 

г. Киев 
1988 - 35  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Проєкт: «Автоматизована система комерційного обліку 

електроенергії (ADD ЕMS) на ТЕЦ-6 в м. Києві» 
     

29 43 
Договір 

№4086/1 

Техническое задание по внедрению автоматизированной 

системы коммерческого учета потребления 

электроэнергии (ADD IMS) на ТЭЦ-6 в г. Киеве 

НПК «ADD-

Энергия»» 

г. Киев 

2000 16 -  

30 44 
Договір 

№4086/1 

Автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии (ADD ЕMS) на ТЭЦ-6 в г. Киеве. 

Рабочая документация. Т.2. Сводный сметный расчет 

стоимости строительства. Локальные сметы 

НПП 

«Энергоперспектива» 

г. Киев 

2000 26 -  

31 45 
Договір 

№4086/1 

Автоматизована система комерційного обліку 

електроенергії (ADD ЕMS) на ТУЦ-6 в м. Києві. 

Матеріали інженерних вишукувань. Книга 1 

НВП 

«ADD-Енергія»» 

м. Київ 

2001 28 -  

32 46 
Договір 

№4086/1 

Автоматизована система комерційного обліку 

електроенергії (ADD ЕMS) на ТУЦ-6 в м. Києві. 

Матеріали інженерних вишукувань. Книга 2 

НВП 

«ADD-Енергія»» 

м. Київ 

2001 26 -  

33 47 
Договір 

№4086/1 

Автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии (ADD ЕMS) на ТЭЦ-6 в г. Киеве. 

Исполнительные чертежи 

ГНИПИТИ 

«Энергоперспектива» 

г. Киев 

2001 27 -  

34 48 
Договір 

№4086 

Автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии (ADD ЕMS) на ТЭЦ-6 в г. Киеве. 

Чертежи. Т.1 

НПП 

«Энергоперспектива» 

г. Киев 

2000 - 31  

 
 

До опису внесено   34 (тридцять чотири) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

    

з №  15 по № 48 у тому числі: 
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Текстових од. зб. 14 (чотирнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 20 (двадцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

Архівіст І кат.                                                                             Валентин КІЗІЛОВ 

(посада) (підпис)                                                                           (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

(посада) (підпис)                             (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

  

Дата 15.11.2021 р.   
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Прийнято на державне зберігання 34 (тридцять чотири) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  15 по № 48 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 14 (чотирнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 20 (двадцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

Провідна спеціалістка/ завідувачка архівосховищем/ 

старша зберігачка фондів 

  

 Ірина КУПАВЦЕВА 

(посада)                 (підпис)                                                 (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис)                                                (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата  



 
 

Аркуш - засвідчувач опису № 2 група-комплекс № 1-239 Фонд Р-125 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 13 (тринадцять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 
 

Зміни до облікових даних внесені:  Архівістка І категорії                                    Оксана ДУБОВИК 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій (підпис)                             (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата 29.11.2021 р. 

 


