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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 1981, 1982, 1985 роки, згідно із «Переліком проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу 

НАФ України» (Протокол ЕПК № 07 від 30.08.1988р.) та Акту № 1 від 03.02.2011р. 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  надійшов проект: «Электрические подстанции и линии 

электропередач» - електричні  підстанції призначені для перетворення електричній енергії напругою 110 кВ в енергію напругою 35,10, 6, кВ 

за допомогою трансформаторів. 

У проекті дані матеріали по відведенню земель і виявлення інженерно-геологічних умов трас ВЛ 154 кВ і ВЛ 100 кВ від ПС 

"Куйбышево" до ПС "Андреевка" в Запорізькій обл. і ПС "Чорноморська" та  завдання на розробку будівельної частини однотрансфор-
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маторної і двохтрансформаторної підстанцій для кабельних і повітряних мереж 6-10 кВ. 

   Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації  ЦДНТА України 

згідно із “Планом комплектування архіву на 2012 рік”. 

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

складено аркуш-засвідчувач.  Надруковано опис. 

              Фізичний стан документів задовільний. 

              Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                   Т. О. Гук 

                     31.10.2012 
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Фонд P- 125 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-521 

 

№№ 

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 

   
Проект: «Электрические подстанции и  линии 

электропередач». 
     

1 1 Инв. № 53132 

ВЛ 150 кВ «Куйбышево-Андреевка» с выводными  

ячейками 150 кВ на ПС «Куйбышево-Андреевка». 

Материалы по отводу земельныъ участков под опоры ВЛ-

150 кВ. Том V. 

«Укргипроэнер-

го» г. Киев 
1981 16 -  

2 2 Инв. № 53120 

Трасса ВЛ-154 кВ «Куйбышево-Андреевка». Технический 

отчет о комплексных изысканиях трассы ВЛ-154 кВ 

«Куйбышево-Андреевка». 

То же 1981 36 -  

3 3 Инв. №  54803 
ВЛ 110/35/10 кВ «Черноморская» и ВЛ 110 кВ к ней. Книга 

6. Материалы по отводу земли. 
То же 1982 20 -  

4 4 Инв. № 54705 
Технический отчет о комплексных изысканиях площадки 

ПС 110/35/10 кВ «Черноморская» и ВЛ-110 кВ к ней. 
То же 1982 31 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, 630 

кВА, 2х400 кВА и 2х630 кВА из объемных блоков 
     

5 5 Инв. № 444437 
Однотрансформаторная подстанция для кабельных сетей 

6-10 кв. Задание на разработку строительной части. 

«Укргипроэнер-

го» г. Киев 
1985 12 -  

6 6 Инв. № 444438 
Однотрансформаторная подстанция для воздушных сетей 

6-10 кв. Задание на разработку строительной части. 
То же 1985 12 -  

7 7 Инв. № 444410 
Двухтрансформаторная подстанция для кабельных сетей 6-

10 кв. Задание на разработку строительной части. 
То же 1985 15 -  

8 8 Инв. № 444438 
Двухтрансформаторная подстанция для воздушных сетей 

6-10 кв. Задание на разработку строительной части. 
То же 1985 18 -  

 

 

 

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. - (-) 

 (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 31.10.2012р. 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 31.10.2012р. 
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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.В. Омельковец 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 24.12.2012 р. 



Аркуш - засвідчувач опису №1 група-комплекс №1-521 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                                                                     К.О. Підрепна 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 28.12.2012 р. 

 


