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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 надійшла проектна документація 

за проектом: «Ивано-Франковский завод литейных автоматических линий «Автолитмаш» на стадии технический проект (пересмотр) згідно з 

“Переліком проектів науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ України”, затвердженим  експертно-

перевірочною комісією ЦДАНТД УРСР (протокол №08 від 21.09.1981) 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 "Івано-Франківський завод ливарних автоматичних ліній" Автоливмаш " за 1974 рік на стадії технічний проект не був 

переданий на державне зберігання. Замість попереднього проекту у 2010 році був переданий вже переглянутий технічний проект. У зв'язку з 

розширенням заводу цим проектом передбачалося будівництво нових об'єктів: корпусу № 3, тарного цеху, та реконструкція головного 

корпусу і корпусу № 2. 

У проекті даного заводу закладені новітні технологічні рішення, автоматизовано 50% всіх операцій, в 1,5 рази збільшена 

продуктивність праці в порівнянні з аналогічними заводами. 

Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання науково -технічної документаці згідно з “Планом 

комплектування архіву на 2011р” 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого документи відсистематизовано за складом проекту 

підприємства-розробника. На державне зберігання передано 8 (вісім) текстових одиниць. Текстові документи пронумеровані, на кожну 

текстову одиницю зберігання складено титульний аркуш та аркуш-засвідчувач. На проект надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

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

 14.07.2001 
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Фонд P-132 

Опис №1 

Група-комплекс № 1-512 

 

№№ 

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: «Ивано-Франковский завод 

литей-ных автоматических линий 

«Автолитмаш» 

Технический проект. 

     

    
 Том V. Технологическая часть и 

механизация      транспорта 
     

1 1-512 1 Арх. №668128 
Книга 3 - исходные требования на разработку                 

нестандартизованного оборудования. 

Укргипромаш 

г.Харьков 
1979 68   

2  2 Арх. №668130 

Книга 5 - мероприятия по охране водоемов, 

почвы и атмосферного воздуха от загрязне- 

ния сточными водами и вредными віброса- 

ми. 

То же 1979 17   

    
Том V1. Организация труда и система 

управле-ния производством. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1-512 3 Арх. №668131 Книга 1- пояснительная записка и чертежи. 
Укргипромаш 

г.Харьков 
1979 20   

     Том VII. Энергетическая часть.      

4  4 Арх. №668133 

Книга1 - электроснабжение, электрооборудо-

вание, управление электроприводами и 

электроосвещение. Пояснительная записка и 

чертежи. 

 

То же 
1979 62   

5  5 Арх. №668134 
Книга 2  - теплогазовоздухоснабжение. Пояс- 

нительная записка и чертежи. 
То же 1979 57   

6  6 Арх. №668135 

Книга 3 -  автоматизация техноло-гических 

процессов. / КИП и автоматика/.Пояснитель- 

ная записка. 

То же 1979 116   

    Том VIII. Строительная часть.      

7  7 Арх. №668137 

Книга 2 - отопление,  вентиляция,кондицио- 

нирование воздуха и промпроводки. Поясни- 

тельная записка и чертежи. 

То же 1979 82   

8  8 Арх. №668138 
Книга 3 - водоснабжение и вентиляция. 

Пояснительная записка и чертежи. 
То же 1979 56   

 

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. - (-) 
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 (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 15.07.2011 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                 Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 03.08.2011 
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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. 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 №1-512 Фонд Р-132 

 

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 04.10.2011 р. 

 


