
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ВЕРСТАТОБУДІВНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАШИНОБУДІВНОЇ ТА 

ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “УКРДІПРОМАШ”, М. ХАРКІВ 

 

 

 

 

 

Ф О Н Д  Р -132 

О П И С  № 1 

Група-комплекс № 1-510 

за  1980-1981 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків, 2011 рік 



2 

З М І С Т 

 

Передмова........................................................................................................................................................................................................... стор.3-4 

Проект: «Оршанский завод  приборов автоматического контроля»...................................................................................................... стор.5-7 

Аркуш-засвідчувач........................................................................................................................................................................................... стор.7-9 

 



3 

П Е Р Е Д М О В А 

До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2010 році надійшла проектна документація 

за проектом: «Строительство Оршанского завода приборов автоматического контроля» від Відкритого акціонерного товариства «Український 

проектно-конструкторський інститут машинобудівельної та верстатоінструментальної промисловості «Укрмашверстатопроект», м. Харків,  

Міністерства промислової політики України. На час розробки проекту інститут мав назву «Український державний проектно-

конструкторський інститут машинобудівної та верстатоінструментальної промисловості «Укрдіпромаш» Управління і капбудівництва 

Міністерства  верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР» , м. Харків. 

 Проект: “Оршанский завод приборов автоматического контроля” розроблено на підставі: 

1. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 лютого 1980 р. № 145 "Про значне підвищення технічного рівня і 

конкурентноздатності металорізального, ліварного та деревообробного устаткування та інструменту".* 

2. Наказу Міністра верстатобудівної та інструментальної промисловості від 18 березня 1980 р. № 148.* 

3. Урядового доручення ПП 12374 від 25 червня 1980р. "З питань організації проектування і будівництва об'ектів”, передбачених 

постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР от18 лютого 1980р. № 145" .* 

4. Завдання на розробку проекту будівництва Оршанського заводу приладів автоматичного контролю затверджене Міністром 

верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР 04.07.1980 
1
 (додаток 2). 

Відповідно до затвердженої укрупненої виробничої програми проектований завод був спеціалізованим підприємством з випуску 

приладів автоматичного контролю для різних галузей промисловості. Основні групи приладів і області їх застосування:прилади 

автоматичного активного контролю для круглошліфувальних, внутрішньошліфувальних, плоскошліфувальних і інших верстатів (в тому числі 

подналадчікі, прилади з адаптивною системою управління для шліфувальних верстатів-автоматів) призначені забезпечити необхідну точність 

тих чи інших параметрів деталі в самому технологічному процесі за рахунок управління верстатом під час його роботи. 

Оршанський спеціалізований завод перший в галузі з виготовлення приладів активного  контролю зі складанням приладів на 

горизонтально-замкнутих конвеєрах з вільним режимом і підвісними електроштабелерами. 

                                            
1
Комплекс 1-510, од.зб.1, лист 11 
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 У проекті будівництва закладені прогресивні технологічні рішення, що забезпечують високу якість виробів. До моменту введення 

підприємства на повну потужність, вироби, передбачені програмою, будуть відповідати кращим вітчизняним і зарубіжним  зразкам. 

Проектна документація надійшла на державне  зберігання згідно з “Планом комплектування архіву на 2011р.” та “Переліком проектів, 

науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ України”, затвердженим ЕПК ЦДАНТД УРСР (протокол № 08 від 

21.09.1981 року). 

Усі документи пройшли опрацювання, в результаті якого документи відсистематизовано за складом проекту підприємства-розробника. 

На графічні документи проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання, складено аркуш-засвідчувач та внутрішній опис. Текстові 

документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання оформлено  титульний аркуш  та складено аркуш-засвідчувач. На проект 

надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав архівіст 1  категорії                                                                                                                    Т.О. Гук 

             15.07.2011 р. 
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Фонд P-132 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-510 

 

№№ 

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 

    

Проект:»Оршанский завод приборов           

автоматического контроля». 

Проектное задание. 

 

Том 1:Технико-экономическая часть. 

 

     

1 1-510 1 Арх. № 668696 
Общая пояснительная записка. 

 

Укргипромаш 

г.Харьков 
1981 116   

2  2 Арх. № 668696А То же. Дополнение. То же 1981 43   

    Том 2: Генеральный план и транспорт      

3  3 Арх. № 668697 Пояснительная записка, чертежи. 
То же 

 
1981 32   
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1 2 3 4                                           5 6 7 8 9 10 

    Том 3: Технологическая часть      

4 1-510 4 Арх. № 668698 Книга 1 — пояснительная  записка. 
Укргипромаш 

г.Харьков 
1981 198   

5  5 Арх. № 699103 
Главный корпус. План расположения 

оборудования. 
То же 1980  1  

6  6 Арх. № 699104 То же. Спецификация. То же 1980 110   

7  7 Арх. № 484710 

Корпус печатных плат и микросхем с 

энергобытовыми пристройками. План распо-

ложения оборудования. 

То же 1981  2  

8  8 Арх. № 484711 То же.  Спецификация. То же 1980 70   

9  9 Арх. № 699099 
Блок вспомогательных цехов. План 

расположения оборудования. 
То же 1980  2  

10  10 Арх. № 699100 То же.  Спецификация. То же 1980 102   

11  11 Арх. № 668700 

Книга 3- исходные  требования на разработку 

нестандартного и нестандартизированного 

оборудования. Пояснительная записка. 

То же 1981 54   

    Том V: Строительная часть      

12  12 Арх. № 668702 
Книга 1 - архитектурно-строительные      

решения. Пояснительная записка и чертежи. 
То же 1981 92   

13  13 Арх. № 668703 

Книга 2 - отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и промпроводки.  

Пояснительная записка и чертежи. 

То же 1981 46   

14  14 Арх. № 668704 
Книга 3 - водоснабжение и канализация. 

Пояснительная записка и чертежи. 

Укргипромаш 

г.Харьков 
1980 56   

    
Том VI : Обеспечение энергоресурсами 

 
     

15 1-510 15 Арх. № 668705 Книга 1 - электроснабжение и электро-  1981 36   
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1 2 3 4                                           5 6 7 8 9 10 

оборудование. Пояснительная записка и 

чертежи. 

То же 

    
ТомVII.: Мероприятия по охране 

окружающей среды 
     

16  16 Арх. № 668707  Пояснительная записка и чертежи. То же 1981 29   

    Том  VIII. Организация строительства      

17  17 Арх. № 668708 Пояснительная записка и чертежи. То же 1981 27   

    

Том IХ .Организация подготовки к 

освоению проектных мощностей и 

освоение проектных мощностей в 

нормативные сроки 

     

18  18 Арх. № 668709 Пояснительная записка. То же 1981 17   

 

 

 

   

До опису внесено   18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 18 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 15 (п'ятнадцять) 

 (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 15.07.2011 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                     Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 01.08.2011 
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Прийнято на державне зберігання 18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 18 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 15 (п'ятнадцять) 

 (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. М. Омельковец 

(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 № 1-510 Фонд Р-132 

 

Всього в цьому опису пронумеровано     9 (дев'ять) 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. 

 


