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П Е Р Е Д М О В А 

 

 

На державне зберігання до  Центрального державного науково-технічного архіву України у 2011 році надійшла науково-технічна 

документація  за 1975, 1979, 1986 роки, згідно із «Переліком проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу 

НАФ України» (Протокол ЕПК № 07 від 30.08.1988р.) та Актам № 1 від 3.02.2011р., № 1 від 23.01.2012р. приймання-передавання науково-

технічної документації на державне зберігання  від Державного підприємства «Регіональні електричні мережі», Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України, м. Київ. 

Український державний республіканський проектний інститут з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» створено у 

1960 р. відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29.11.1960 р. 

Інститут перебував у підпорядкуванні: 

– Держбуду УРСР (1960-1962); 

– Міністерства енергетики та електрифікації УРСР (1962-1991). 

Інститут займався комплексним проектуванням енергопостачання міст; розробленням проектів ліній електропередач та знижувальних 

підстанцій; міських електромереж середньої та низької напруги; зовнішнього електропостачання промислових підприємств та інших 

об'єктів; розробленням автоматизованих систем керування енергетичними об'єктами тощо. Інститут виконував функції головного 

підприємства Міненерго зі здійснення науково-дослідних, проектно-розвідувальних та конструкторсько-технологічних робіт із перспектив 

розвитку енергетики, нормативно-технічної документації з проектування і будівельного виробництва об'єктів енергетики. Інститут був 

головною організацією з розвитку міських електричних мереж напругою до 35 кВ. 

До сектору  експертизи  та  опрацювання науково-технічної документації  надійшла «Колекція «Городские электрические сети». 

У цій колекції задіяні схеми розвитку електромереж в  містах Джанкой, Кримської області,  Сочі,  Одеси, Жданова, Севастополя і 

Калінінграду. 

У перше у складі Схеми  розвитку і розміщення галузі проаналізовані кількісні і якісні показники електромереж 0,38-20 кВ міст 
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країни, розроблені питомі об'ємні показники розвитку мереж, дані оцінки кількісного їх розвитку  (по регіонах). 

На підставі планів розвитку міст, прогнозу зростання електричних навантажень вирішені проблеми комплексного розвитку 

електромереж 0,38-10(6) кВ. Інститут "Укргипроэнерго" є  єдиною на території УРСР  організацією по виконанню комплексного 

проектування розвитку електромереж  0,38-10(6) кВ, роботи такого роду дають уявлення  про схемне і конструктивне вдосконалення 

електромережевих споруд. 

  Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД  ЦДНТА України згідно до “Плану 

комплектування архіву на 2012 рік” у кількості 13 одиниць зберігання - 5 графічних одиниць зберігання, 8 текстових одиниць зберігання. 

           Документація відсистематизовано за хронологією. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання 

складено аркуш-засвідчувач,  на кожному аркуші креслень проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання, усі графічні одиниці 

зберігання підкладено у папки з клапанами та складено внутрішній опис і аркуш-засвідчувач на кожну  одиницю зберігання. На проект 

надруковано опис. 

              Фізичний стан документів задовільний. 

              Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                   Т. О. Гук 

                     20.10.2012 
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Фонд P- 125 

Опис № 2 

Група-комплекс № 2-173 

 

№№ 

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 

   Коллекция « Городские электрические сети».      

   
Схема развития сетей 10 кВ сельхозназначе-ния 

Джанкойского района Крымской области. 
     

1 23 № 07-01 План-схема сети по состоянию на 1.11.1975 г. 
«Укргипро-

энерго» г. Киев 
1975 - 4  

   Реконструкция и расширение электросетей    г. Сочи.      

2 24 № 70-01А 
Сеть напряжением  ? кВ. План существующей 

распределительной  и питаю-щей сети. 
То же 1979 - 5  

3 25 № 70-02А 
Сеть напряжением 10 кВ. План сущест-вующей 

распределительной  и питающей сети. 
То же 1979 - 3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Схема развития электрических сетей 10 кВ    г. Одессы.      

4 26 Инв. № 61750 Том II -ведомость транспортных подстанций. 
«Укргипро-

энерго» г. Киев 
1986 347 -  

5 27 ЭТ 07 Том III-чертежи. План-схема электросетей 10(6) кВ. То же 1986 - 2  

6 28 ЭТ 07.5 
Том III-чертежи. Сеть напряжением 10 (6) кВ. 

Принципиально- расчетная  схема  питающих сетей. 
То же 1986 - 2  

   Схема развития электрических сетей 10-6 кВ г. Жданова.      

7 29 Инв. № 62293 Материалы инженерно-технических изыска-ний. То же 1986 192 -  

   
Схема развития электрических сетей 10-6 кВ г. 

Севастополя. 
     

8 30 Инв. № 62052 

Том II-Ведомость трансформаторных под-станций 6-10/0,4 

кВ.  Книга 1-ведомость существующих трансформаторных 

подстан-ций. 

То же 1986 32 -  

9 31 Инв. № 62053 
То же. Книга 2-ведомость новых транс-портных 

подстанций. 
То же 1986 45 -  

   

Оказание технической помощи РЭУ «Кали-

нинградэнерго» по расчетам технологичес-кого расхода 

электроэнергии на ее транспорт в электросетях 6-10 кВ г. 

Калининграда. 

     

10 32 Инв. № 62167 Том I-пояснительная записка. То же 1986 19 -  

11 33 Инв. № 62167/2 

Том II-приложения. Книга 1-результаты существующих 

электрических расчетов сетей 6-10 кВ по нормальному 

эксплуатационному режиму. 

То же 1986 11 -  

12 34 Инв. № 62167/1 

Том II-приложения. Книга 2-результаты расчетов схемы 

существующих электросетей 6-10 кВ с с оптимизацией 

точек токоразделов сети. Результаты расчетов района сети 

переводимого с 6 кВ на напряжение 10 кВ в 12 пятилетке. 

То же 1986 16 -  

13 35 Инв. № 62167/3 Том II-приложения. Книга 3-результаты рас-четов схемы «Укргипро- 1986 11 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектируемых сетей 6-10 кВ до 1990г. энерго» г. Киев 

 

До опису внесено   13 (тринадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 23 по № 35 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 8 (вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 5 (п'ять) 

 (числом) (словами) 

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 29.10.2012 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 Дата      29.10.2012 
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Прийнято на державне зберігання 13 (тринадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 23 по № 35 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 8 (вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 5 (п'ять) 

 (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 24.12.2012 р. 



Аркуш - засвідчувач опису №2 група-комплекс №1-273 Фонд Р-125 

 

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                                                                     Н.С. Маэвська 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 28.12.2012 р. 

 


