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П Е Р Е Д М О В А 

  

До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2012 році надійшла проектна  документація 

за комплексом: «Информационное, математическое, организационное и программное обеспечение АСУ МКС Мосенерго. Договор 1830»  за 

1977, 1978, 1984 роки, згідно з «Переліком проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ України 

(Протокол ЕПК № 07 від 30.08.1988р.) та Акту № 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 інститут «Укрдіпроенерго» змінював своє  підпорядкування: 

          1960-1962рр. - Держбуд УРСР; 

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

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

          Основним напрямком підприємства є  послуги в області енергетики: 

          -передача і постачання електроенергії вугільним підприємствам ; 

          -ремонт і технічне обслуговування підстанцій і електричних ліній. 

         Основою для проведення робіт із створення автоматизованої системи управління підприємством електричних мереж (АСУ ПЕМ) є: 

          -наказ Міністра енергетики і електрифікації СРСР № 276 від 25 жовтня 1971 року; 

          -решение  № 25/АСУ  Головцентренерго, Головного конструктора ОАСУ "Енергія" від 13 жовтня 1976 року. 

         Згідно з договорами 1830 і 1830а  в  розробці  технічного проекту окрім "Укргипроенерго" брали участь: 

         -Інформаційно-обчислювальний центр "Мосенерго"; 

         -Ордени Жовтневої Революції підприємство Московських кабельних мереж; 

         -Московський Ордени Трудового Червоного Прапора інститут народного господарства імені Г.В.Плеханова. 

       У документах визначені цілі створення АСУ (автоматизованої системи управління), критерії  і оцінки економічної ефективності,  вказані 
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шляхи їх досягнення. Перераховані загальні вимоги до інформаційного, математичного і технічного забезпечення АСУ підприємством 

електромереж, а так само  розроблені пропозиції по зміні структури експлуатації і оперативно-диспетчерського управління в МКС 

(московські кабельні мережі)  Мосенерго. 

 Проектна документація надійшла  до сектору експертизи та опрацювання  науково-технічної документації у кількості  чотирьох  

текстових одиниць зберігання  згідно до «Плану комплектування архіву на 2014 рік». 

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

проставлені: штам , шифр,  номер одиниці зберігання та складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                                  Т.О.Гук 

 2014р 
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Фонд P-125 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-545 

 

№№ 

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: «Информационное, математическое, 

организационное и программное обеспечение 

АСУ МКС Мосэнерго. Договор 1830». 

Технический проект. 

     

1 1 Инв. № 47787 

Отчет по теме: «Разработка первой очереди АСУ 

Московской кабельной сети». 

Этап: Техническое задание (I редакция). 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1977 101 -  

2 2 Инв. № 47789 

То же. 

Этап: Техническое задание (I редакция). 

Приложения 1-5. 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1977 224 -  

3 3 Инв. № 48654 

То же. 

Этап: Техническое задание ( II редакция). 

Книга 1 

 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1978 77 -  

 4 4 Инв №58660 

Перевод задач первой очереди для эксплуатации в 

ОС ЕС ЭВМ.   Разработка единого 

информационного обеспечения. 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1984 128 -  

 

До опису внесено   4 (чотири) од. зб. 
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 (числом) (словами)  

з № 1 по № 4 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 4 (чотири) 

 (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.) 

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                                                              Т.О.Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

Дата 08.08.2014 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 
         

Дата 08.08.2014 

Прийнято на державне зберігання 4 (чотири) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 4 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 4 (чотири) 

 (числом) (словами) 
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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 02.10.2014 р. 



Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-545 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/ науковий співробітник І.В. Дудко 

(посада) (підпис,                               розшифрування підпису) 

 

Дата 03.10.2014 р. 

 


