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П Е Р Е Д М О В А 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2012 році надійшла науково-технічна 

документація за проектом: «Автоматизація проектних робіт», (мовою оригіналу рос.: «Автоматизация проектных работ») згідно з «Переліком 

проектів, проблем (тем) науково-технічна документація по яких підлягає передаванню на державне зберігання» (Протокол засідання ЕПК 

ЦДАНТД УРСР № 07 від 30.08.1988р.) та Акта № 2 від 23.01.2012р. від Державного підприємства «Регіональні електричні мережі», 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, м. Київ. 

За своє існування інститут «Укрдіпроенерго» мав наступні підпорядкування: 

1960-1962рр. — Держбуд УРСР; 

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

1964-1991рр. — Український державний республіканський інститут з проектування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» Головне 

управління капітального будівництва Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. 

До комплексу увійшли програми автоматизації проектних робіт з розрахунків нормальних та післяаварійних режимів електромереж міст. 

 Комплекс програм автоматизації проектних робіт (1 етап) включає в себе програмне забезпечення розрахунку нормальних і 

післяаварійних режимів міської електричної мережі напругою 10/6 кВ, визначення основних технічних характеристик об'єкта, що 

проектується. 

 Даний проект є етапом розробки "Комплексу автоматизації проектних робіт" в 1985 р відповідно до комплексної програми по 

автоматизації проектних робіт в Укргіпроенерго на 1984-1985гг. 

 Комплекс загальносистемних програм забезпечує роботу з інформаційною базою на ЕОМ СМ-3, призначеної для розрахунків міських 

електричних мереж. Комплекс ефективний для ЕОМ СМ-3 при реалізації розрахунків із значним обсягом інформації. 

 У наступній роботі наведено опис комплексу програм техніко-економічних розрахунків варіантів побудови електричної мережі. 

 Далі в роботі наводиться опис комплексу програм в складі: програма оптимізації конфігурації мережі, програма оптимізації місць 

розмикання мережі, програма вибору потужності трансформаторів, розрахунку обсягів робіт, втрат потужності і приведених витрат по 

трансформаторах. 
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 Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації згідно з «Планом приймання 

документів НАФ на державне зберігання на 2018 рік». 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за хронологією та 

архівними номерами. На проект надрукований опис. 

 Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

  

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                             Т. О. Гук 

                2018 р. 
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Фонд P-125 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-575 

 

№№ 

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: “Автоматизація проектних робіт міських 

електричних мереж” 
     

   
Проект: «Автоматизация проектных работ» 

Текстовая документация 
     

1 1 Инв. № 58735 
Разработка методического и математического 

обеспечения задач 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1984 47 -  

2 2 Инв. № 60191 Общесистемное обеспечение комплексов задач 
Укргипроэнерго 

г. Киев 
1985 102 -  

3 3 Инв. № 60329 
Комплекс программ технико-экономических расчетов 

вариантов построения электрической сети 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1985 50 -  

4 4 Инв. № 60647 
Комплекс программ оптимизации конфигурации 

электрической сети 

Укргипроэнерго 

г. Киев 
1956 71 -  

5 5 Инв. № 60766 Проведение расчетов на ЭВМ Укргипроэнерго 1985 12 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Киев 

До опису внесено 5 (п'ять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

з № 1 по №    5 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (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 18.06.2018 р. 

 

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                                      Н.В.Дудник 

(посада         підпис,                                                                           розшифрування підпису)  

Дата 18.06.2018 р. 
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Прийнято на державне зберігання 5 (п'ять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з №    1 по № 5 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (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 04.07.2018 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису №1 група-комплекс №1-575 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) 

 

 

Відповідальний за облік сектору довідкового апарату та обліку документів М.В. Броннікова 

(посада) (підпис,                                              розшифрування підпису) 

 

Дата 04.07.2018 р. 

 

 


