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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 р. надійшла проектна документація 

за проектом: «Завод металлорежущего инструмента в г. Фрунзе», згідно з “Переліком проектів, науково-технічна документація  яких підлягає 

внесенню до складу НАФ України”, затвердженим ЕПК  ЦДАНТД УРСР (протокол № 01 від 03.03.1976) 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», м. Харків  

Управління і капбудівництва  Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. 

Згідно з проектом вузька спеціалізація в частині номенклатури при масовому характері виробництва визначили склад заводу: 

головний корпус; об'єкти допоміжного, енергетичного і загальнозаводського призначення; складське господарство. Основним принципом 

об'ємно-планувального рішення було блокування всіх виробничих і допоміжних цехів, а також складського господарства в одному головному 

корпусі; інженерних служб та лабораторій в іншому корпусі, побутові приміщення були виділені в окремий корпус. 

В основу технологічного процесу був закладений масовий характер виробництва, застосовані автоматичні лінії, нові моделі 

обладнання, впроваджені методи повздовжньо-гвинтового прокату для профілю та зварного виконання, а також метод протягування повідків і 

лапок, замість методу фрезерування. 

Проектом були передбачені комплексні прогресивні рішення організації спеціалізованого виробництва свердел, нові технологічні 

методи, економічні об'ємно-планувальні та конструктивні рішення, в результаті яких були досягнуті високі техніко-економічні показники 

порівняно з діючими спеціалізованими заводами з виробництва свердел: в 1,4 рази підвищилася продуктивність праці,  значно знизилася 

собівартість продукції більш високої якості, термін окупності капітальних витрат на будівництво заводу склав 4,5 роки, що свідчило про 

економічну доцільність будівництва. 

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

комплектування архіву на 2011 рік”. 
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Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за складом проекту 

підприємства-розробника. На кожному аркуші креслень проставлено: штамп, шифр, номер одиниці зберігання. Усі графічні одиниці 

зберігання  підкладені у папку з клапанами, складено внутрішній опис  і аркуш-засвідчувач.  Текстові документи пронумеровані,  на кожну 

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

Фізичний стан документів задовільний.                  

 

Передмову склала архівіст 1-ої категорії                                                                                                           Н. В.  Крикунова 

                    02.08.2011 
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Фонд P- 132 

Опис №  1 

Група-комплекс №  1-513 

 

№№ 

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: «Завод металлорежущего 

инструмента в г. Фрунзе» 

Проектное задание. 

     

1 1-513 1 332831 
Том I. Общая пояснительная записка и 

технико-экономическая часть. 

«Укрдіпромаш» 

м. Харків 
1966 147   

2  2 332832 
Том II. Генплан и транспорт. Пояснительная 

записка. 
То же 1967 23   

3  3 
348234, 

348236÷348239 

То же. Планы, вертикальная планировка, кар-

тограмма, благоустройство. 
То же 1967  5  

4  4 332833 
Том III. Технологическая часть. Книга 1. По-

яснительная записка. 
То же 1967 254   

5  5 332834 То же. Книга 2. Чертежи. 

«Укрдіпромаш» 

м. Харків 

 

1967  5  

6 1-513 6 332835 
Том IV. Организация управления произ-

водством. 
То же 1967 33   

7  7 332836 

Том V. Энергетическая часть. Книга 1. Элек-

троснабжение, силовое электрооборудование 

и электроосвещение. 

То же 1967 67   

8  8 332837 То же. Книга 2. Теплогазовоздухоснабжение. То же 1967 34   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9  9 332838 То же. Книга 3. Связь и сигнализация. То же 1967 29   

10  10 332839 То же. Книга 4. КИП и автоматика. То же 1967 25   

11  11 332840 Том VI. Архитектурно-строительная часть. То же 1967 69   

12  12 332841 
Том VII. Санитарно-техническая часть. Кни-

га 1. Водоснабжение и канализация. 
То же 1967 33   

13  13 332842 
То же. Книга 2. Отопление, вентиляция и 

промпроводки. 
То же 1967 27   

14  14 332843 Том VIII. Организация строительства То же 1967 28   

 

До опису внесено   14 (чотирнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 2 (дві) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Архівіст першої категорії                                                              Н.В. Крикунова 
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 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

  

 

Дата 02.08.2011 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 02.08.2011 
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Прийнято на державне зберігання 14 (чотирнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1          по №  14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 2 (дві) 

 (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. 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 №1-513 Фонд Р-132 

 

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                                                                     К. О. Підрепна 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2011 р. 

 


