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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшов проєкт «Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ "Оболонь" "Фастівський пивзавод» Київської області за 2005 р. згідно з Актом приймання-

передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 16.09.2021 № 3, Актом приймання-передавання науково-технічної 

документації на державне зберігання від 22.09.2021 № 4 та Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне 

зберігання від 29.09.2021 № 5 від Державного підприємства «Регіональні електричні мережі», м. Київ. 

Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» почало своє існування як Український державний республіканський 

інститут з проєктування енергопостачання міст «Укрдіпроенерго» Держбуду СРСР та мало наступні перейменування: 

2000–2011 рр. – Державний науково-дослідний проєктно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики 

«Енергоперспектива» Міністерства палива та енергетики України; 

З 2011 р. Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

Основні напрямки діяльності організації: виконання функції головного підприємства Міненерго з проведення науково-дослідних, 

проєктно-вишукувальних та конструкторсько-технологічних робіт з перспектив розвитку енергетики, нормативно-технічної документації з 

проєктування і будівельного виробництва об’єктів енергетики; проведення незалежних міжгалузевих експертиз об’єктів енергетики; 

розробка науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також впровадження досягнень науково-технічного прогресу в нове 

проєктування; виконання завдань щодо перспективних напрямів розвитку електроенергетичної галузі України; розробка проєктів нового 

будівництва, реконструкції і технічного переозброєння розподільчих електромереж, тепломереж, електростанцій, котельнь та інших об’єктів; 

розробка нормативної, проєктної документації з питань оцінки впливу об’єктів енергетики на навколишнє середовище під час будівництва та 

експлуатації; розробка галузевої системи автоматизованого проєктування; розробка, проведення експериментальних, пусконалагоджувальних 

робіт та впровадження АСУ технологічними процесами джерел електричної і теплової енергії; розробка НТД галузі з проєктування та 

будівництва; складання, оформлення і видавання НТД, рекламних матеріалів; розробка законодавчих документів в енергетиці з проєктування 

і будівництва енергооб’єктів України  та ін.1 

 
1 ЦДНТА України. Справа фонду Р-125. Арк. 41. Доповнення до історичної довідки. 
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До опису було включено науково-технічну документацію до проєкту «Зовнішнє електропостачання реконструкції ДП ЗАТ "Оболонь" 

"Фастівський пивзавод"» Київської області. До складу проєкту увійшли: інженерно-геологічна, електротехнічна частини. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за роками та зростаючими и 

номерами договорів. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр, складено 

титульний аркуш та аркуш-засвідчувач. Назви організацій, об’єктів, підприємств, вулиць, провулків, проспектів, тощо подаються у тому 

вигляді, в якому вони згадуються в документі. Назви одиниць зберігання та організації-розробника, абревіатури та їх розшифрування до 

списку скорочень, покажчики складено мовою оригіналу (російська). Надруковано опис. 

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

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                                                   Наталя ЛАРІНА  

21.09.2022 р. 

 

 

 

 

 



 

Список скорочень 

 

ДНДПВТІ  – Державний науково-дослідний проєктно-вишукувальний технологічний інститут 

ДП   – державне підприємство 

ЗАО   – закрытое акционерное общество 

ЗАТ   – закрите акціонерне товариство 

НТД   – науково-технічна документація 

СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ТОВ   – товариство з обмеженою відповідальністю 

УРСР   – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний архів України. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання Організація- розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів При-

мітки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «ЗАО "Оболонь", м. Київ та 

Київська область» 
     

   

Проєкт: «Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

"Оболонь" "Фастівський пивзавод"» 

     

1 1 4264-ІВ-ІТ.001 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». 

Технічний звіт про інженерно-геологічні 

вишукування 

ТОВ «Геопроект» 2005 3 -  

Фонд  № P-125 

Група-комплекс  № 1-613 

Опис № 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 - 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». Звіт 

про інженерно-геологічні вишукування під 

трасу електропостачання пивзаводу ЗАТ 

«Оболонь» у м. Фастові. Том 1. Інженерно-

геологічні вишукування 

ТОВ «Геопроект» 2005 14 -  

3 3 4264-ЕПЗ 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». 

Зовнішнє електропостачання. План траси 

10 кВ. Розрахунки  

ДНДПВТІ 

«Енергоперспектива» 

м. Київ 

2005 - 14  

4 4 4264-ЕМ 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». 

Електрообладнання. Схеми. Резервний увід. 

Секційний вимикач. Трансформатор. 

Вихідна лінія 8 

ДНДПВТІ 

«Енергоперспектива» 

м. Київ 

2005 - 29  

5 5 4264-ЕМ.З 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». 

Завдання заводу 

ДНДПВТІ 

«Енергоперспектива» 

м. Київ 

2005 - 8  

6 6 4264-АТС 

Договір № 4264. Зовнішнє 

електропостачання реконструкції ДП ЗАТ 

«Оболонь» «Фастівський пивзавод». 

Телемеханічна система 

ДНДПВТІ 

«Енергоперспектива» 

м. Київ 

2005 - 15  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 7 4264-АСУЭ 

Договор № 4264. Внешнее 

электроснабжение реконструкции ДП ЗАО 

«Оболонь» «Фастовский пивзавод». 

Автоматизированная система 

коммерческого учета электроэнергии 

ДНДПВТІ 

«Енергоперспектива» 

м. Київ 

2005 - 14  

 

До опису внесено   7 (сім) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по №       7 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

(посада) (підпис)                          (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Дата 21.09.2022 р.   
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Прийнято на державне зберігання 7 (сім) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 7 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Провідні спеціалістка/ старша зберігачка фондів/ 

завідувачка архівосховищем 

                                            Євгенія ФЕДОРОВА 

(посада) (підпис)                                                           (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис)                                              (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата  

 



 

Аркуш - засвідчувач опису № 2 група-комплекс № 1-613 Фонд № Р-125 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев’ять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 
 

Зміни до облікових даних внесені:                                                               Оксана ДУБОВИК 

Сектор довідкового апарату та обліку документів (підпис)                                            (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата  

 


