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П Е Р Е Д М О В А 

 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2012 році надійшла науково-технічна 

документація за комплексом: «Міські електричні мережі», за проектами: «Схема розвитку електричних мереж 10 кВ в м. Тернополі" (мовою 

оригіналу: рус. «Схема развития электросетей 10 кВ г. Тернополя»),«Схема розвитку електричних мереж 6-10 кВ міста Уфи Башкирської 

АРСР» (мовою оригіналу: рус. «Схема развития электрических сетей 6-10 кВ города Уфы, Башкирской АССР»). Згідно з «Перечнем 

проектов, научно-технической документации по которому подлежит передаче на государственное хранение за 1967-1987 годы», (Протокол 

ЕПК № 07 від 30.08.1988р.) та Акта № 2 від 25.02.2012р. приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 

Державного підприємства «Регіональні електричні мережі», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, м. Київ. 

За своє існування Український державний республіканський інститут з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» мав 

наступні підпорядкування: 

1960-1962рр. - Держбуд УРСР, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15.11.1960 р. за № 1631; 

1962-1964рр. - Головміськенерго Міністерства енергетики і електрифікації УРСР; 

1964-1991рр. - Головне управління капітального будівництва Міністерства енергетики і електрифікації УРСР.  

Інститут був єдиною організацією на території УСРС по виконанню реконструкцій електромереж міст. 

Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації згідно з «Планом приймання 

документів НАФ на державне зберігання на 2015 рік». 

Усі документи пройшли опрацювання згідно з правилами роботи з НТД. Текстовий документ пронумерований, проставлені: штамп, 

шифр, номер одиниці зберігання; складено аркуш-засвідчувач; на креслення проставлені: штамп, шифр, номер одиниці зберігання, складено 

внутрішній опис та аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                                  Т.О.Гук 

24.05.2015р. 
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Фонд P-125 

Опис № 3 

Група-комплекс № 1-273 

 

№№ 

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: «Міські електричні мережі» 

Проект: «Схема развития электрических 

сетей 10 кВ г. Тернополя». 

Технический проект. 

Текстовая документация 

     

1 36 Инв. № 62820 Пояснительная записка. Приложение. Том II. 
Укргипроенерго 

г. Киев 
1987 60 -  

   Графическая документация.      

2 37 НЗ 25-ЭТ 07-02 Схема развития сетей г. Тернополя. 
Укргипроенерго 

г. Киев 
1987 - 1  

3 38 НЗ 25-ЭТ 07-07 
Сеть 10 кВ. Принципиально-расчетная схема 

проектируемой питающей сети. 

Укргипроенерго 

г. Киев 
1987 - 1  

   Проект: «Схема развития электрических       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сетей 6-10 кВ города Уфы, Башкирской 

АССР». 

Часть - изыскания. 

Текстовая документация. 

4 39 Инв. № 63028 Инженерно-технические изыскания. Книга I. 
Укргипроэнерго 

г. Киев 
1987 335 -  

5 40 Инв. №63029 Инженерно-технические изыскания. Книга II. 
Укргипроэнерго 

г. Киев 
1987 196 -  

   
Часть -  электротехническая. 

Графическая документация. 
     

6 41 НЗ 23-ЭТ07 
Сеть напряжением 6-10 кВ. Принципиальная 

схема проектируемой питающей сети. 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1987 - 3  

 

 

До опису внесено   6 (шість) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

 

з № 36 по № 41 у тому числі: 

 

 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 
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Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                                                    Т.О.Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата  25.05.2015 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                                        Н.В.Дудник 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 25.05.2015 
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Прийнято на державне зберігання 6 (шість) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 36 по № 41 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 3 (три) 

 (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 10.08.2015 р. 



Аркуш - засвідчувач опису №3 група-комплекс №1-273 Фонд Р-125 

 

Всього в цьому опису пронумеровано      7 (сім) 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 05.10.2015 р. 

 


