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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшов у 2016 р. проєкт: «Реконструкція 

Одеського заводу фрезерних верстатів ім. Кірова», (мовою оригіналу: рос. «Реконструкция Одесского завода фрезерных станков 

им. Кирова») за 1958, 1960-1964, 1967-1973 рр., згідно з Актом приймання-передавання документів від 12.10.2016 р. № 2 від дочірнього 

підприємства «Проєктний інститут "Одеський Промбудпроект"» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія 

"Укрбуд"», м. Одеса. 

Організація створена у 1934 р., за роки існування інститут мав наступні перейменування: 

1934-1946 рр. – Одеське відділення Московського інституту «Промбудпроект», м. Одеса; 

1946-1948 рр. – Одеське відділення Харківського проєктного інституту № 3 Міністерства будівництва військово-морських підприємств 

СРСР, м. Одеса; 

1948 р. – квітень 1949 р. – Проєктний інститут № 3 Міністерства будівництва військово-морських підприємств СРСР, м. Одеса; 

Квітень 1949 р. – листопад 1949 р. – Одеське відділення «Промбудпроекту» Міністерства будівництва підприємств машинобудування 

СРСР, м. Одеса; 

Листопад 1949 р. – червень 1953 р. – Одеське відділення «Придніпровський Промбудпроект» Держбуд УРСР, м. Одеса; 

Червень 1953 р. – 1955 р. – Проєктний інститут № 3 Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР, м. Одеса; 

1955-1963 рр. – Проєктний інститут № 3 Міністерства державного будівництва УРСР, м. Одеса; 

1963-1969 рр. – Проєктний інститут № 3 Міністерства державного будівництва СРСР, м. Одеса; 

1969-1988 рр. – Проєктний інститут №3 Міністерства промислового будівництва СРСР, м. Одеса. 

1988-1992рр. – Проєктно-вишукувальний, конструкторсько-технологічний інститут «Одеський Будпроект» підпорядкований 

корпорації «Укрбуд». 

1992-2005 – Проєктно-вишукувальний, конструкторсько-технологічний інститут «Одеський Будпроект» підпорядкований будівельній 

компанії «Укрбуд». 

З 15 лютого 2005 р., згідно з наказом від 26.01.2005 р. № 2 Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія 
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"Укрбуд"»інститут перейменовано на Дочірнє підприємство «Проєктний інститут "Одеський промбудпроект"»1. 

Основними напрямками технічної діяльності інституту є комплексне проєктування підприємств будівельної індустрії, будматеріалів, 

заводів по ремонту будівельних і дорожніх машин, будівельне проєктування промислових підприємств і споруд машинобудування, а також 

типове проєктування2. 

Проєктне завдання реконструкції Одеського заводу фрезерних верстатів ім. Кірова розроблене проєктним інститутом Держплану 

УРСР "Укрдіпроверстат" на підставі завдання затвердженого Радою народного господарства 12 березня 1960 р. і погодженого держпланом 

УРСР 9 травня 1960 р., рішень про відведення ділянок, архітектурно-планувального завдання і технічних умов місцевих управлінь на 

підключення інженерної мережі. 

Основне виробництво заводу з усіма допоміжними службами організовується на новому майданчику, на існуючому майданчику 

передбачається філія заводу для виготовлення деталей до верстатів, що випускаються. Проводиться організація спеціалізованих цехів. 

Основні об'єкти будівництва: головний корпус, інженерний корпус, столова, компресорна, склад вогненебезпечних матеріалів. 

Водопостачання передбачено від міського водопроводу і трьох артезіанських свердловин. Для каналізації та ливнезливів передбачено 

будівництво колектора до міського колектору. Теплопостачання - від міської ТЕЦ. 

Проектом передбачено впровадження передової технології в усіх цехах, широке застосування автоматів, напівавтоматів і спеціальних 

верстатів, широке впровадження групової обробки, конвеєрів різного призначення, механізація трудомістких процесів.  

У зв'язку з виробництвом верстатів високої точності проєктом передбачено: кондиціонування повітря з підтримкою потрібного 

температурного режиму; проїзди і проходи в приміщення з різними температурними відхиленнями здійснюється через спеціальні тамбура; 

загальний монтаж і випробування усіх особливо-точних верстатів робиться на спеціальних стендах з підвісними вібро-ізольованими 

фундаментами з повітряним прошарком навколо них; безтіньове освітлення в складальних цехах; підвищена обробка стін; проведення 

заходів що забезпечують рівень шуму в корпусі не вище 40 децибел; прибирання приміщень робиться промисловими пилососами. 

Проєкт реконструкції Одеського заводу фрезерних верстатів ім. Кірова забезпечить зниження собівартості по продукції в цілому.  

У опис включена загальна документація за технічним проектом. 

 
1ЦДНТА України. Справа фонду Р-168. Арк. 10, 11. Історична довідка 
2ЦДНТА України. Справа фонду Р-168. Арк. 20. Напрямки діяльності 
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Розробником проєкту є не тільки «Проєктний інститут № 3» м. Одеса, а також «Фундаментпроект» м. Москва; Український 

державний інститут інженерних технічних досліджень Одеська філія; Інститут організації верстатінструментальної промисловості 

м. Москва; Український Державний проєктний і науково-дослідний інститут комунальних споруджень міст, Одеська філія м. Одеса; 

Держводоінспекція Дністровського басейну і р. Дунаю м. Одеса; «Укрдіпроверстат» м. Київ. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за складом проєкту 

організації-розробника. Текстові документи пронумеровані, на кожну одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр, складено титульний 

аркуш та аркуш-засвідчувач. Назви одиниць зберігання та організації-розробника внесені мовою оригіналу (російською). Абревіатури та їх 

розшифрування до списку скорочень внесені мовою оригіналу (російською). Надруковано опис. 

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

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                                                   Наталя ЛАРІНА  

12.12.2021 р. 

 



 
 

Список скорочень 

 

Гипростанок  – Государственный проектный институт по проектированию станкостроительных, инструментальных, 

абразивных заводов и заводов кузнечно-прессового оборудования 

ДП   – Державне підприємство 

Оргстанкинпром – Институт организации станкоинструментальной промышленности 

СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УкрГИИНТИЗ – Украинский государственный институт инженерно технических изысканий 

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 

доку-

мента 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Одеський завод фрезерних 

верстатів ім. Кірова» 
     

   
Проєкт: «Реконструкція Одеського заводу 

фрезерних верстатів ім. Кірова» 
     

1 1 1151 Исходная документация 
«Укргипростанок» 

г. Киев 
1961 50   

2 2 
Арх. № 029-

194 

Технологическая часть и внутрицеховой 

транспорт. Книга 1. Производственные цехи 

главного корпуса 

«Укргипростанок» 

г. Киев 1960 232   

Фонд  № P-168 

Група-комплекс  № 1-634 

Опис № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3 

Арх. № 029-

195 

Технологическая часть и внутрицеховой 

транспорт. Книга 2. Вспомогательные цехи и 

службы завода основной площадки, цехи и службы 

филиала завода 

«Укргипростанок» 

г. Киев 
1960 166   

4 4 
Арх. № 029-

197 
Генплан, транспорт, архитектурно-строительная 

часть и проект организации работ 

«Укргипростанок» 

г. Киев 1960 48   

5 5 
Арх. № 

413851 
Генеральный план и транспорт. Том 2. (пересмотр) 

«Укргипромаш» 

г. Харьков 
1971 14   

6 6 
Арх. № 029-

200 Сантехническая часть и энергетические объекты 
«Укргипростанок» 

г. Киев 1960 111   

7 7 
Арх. № 029-

201 

Сантехническая часть и энергетические объекты. 

Чертежи  

«Укргипростанок» 

г. Киев 
1960 - 7  

8 8 
Арх. № 029-

202  

Электротехническая часть и слаботочное 

хозяйство 

«Укргипростанок» 

г. Киев 
1960 99   

9 9 
Арх. № 029-

203 

Электротехническая часть и слаботочное 

хозяйство. Чертежи  

«Укргипростанок» 

г. Киев 
1960 - 2  

10 10 
Арх. № 029-

206 
Дополнительная записка к проектному заданию со 

сводным сметно-финансовым расчетом 

«Укргипростанок» 

г. Киев 1960 7   

11 11 
Арх. № 029-

161 
Улучшение условий труда. Общая пояснительная 

записка и экономическая часть 

«Гипростанок»  

г. Киев 
1958 66   

12 12 
Арх. № 029-

162 Улучшение условий труда. Технологическая часть 
«Гипростанок»  

г. Киев 1958 125   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 13 

Арх. № 029-

163а 

Улучшение условий труда. Архитектурно-

строительная, сантехническая и 

тепломеханическая части. Чертежи  

«Гипростанок»  

г. Киев 1958 - 18  

14 14 
Арх. № 029-

164 
Улучшение условий труда. Электротехническая 

часть и слаботочное хозяйство. 

«Гипростанок»  

г. Киев 1958 92   

15 15 
Арх. № 029-

167 
Соображения к специализации завода на 

производство координатно-расточных станков 

«Гипростанок»  

г. Киев 1958 9   

16 16 
Арх. № 029-

182 
Инженерно-геологическое заключение по 

промплощадке по ул. Промышленной 

«Укргипростанок» 

г. Киев 1960 61   

17 17 
Арх. № 029-

224 
Инженерно-геологическое заключение по 

стройплощадке главного корпуса 

«Укргипростанок» 

г. Киев 1961 79   

18 18 
1010 Отчет по опытным электроразведочным работам 

на площадке завода им. Кирова в г. Одессе 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1963 47   

19 19 

Инв. № 

10726/62 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на 

площадке завода им. Кирова, связанных с 

внедрением термического способа укрепления 

лессовых просадочных грунтов 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1962 31   

20 20 

Инв. № 

10726/62 

Приложение к отчету об инженерно-геологических 

изысканиях на площадке завода им. Кирова, 

связанных с внедрением термического способа 

укрепления лессовых просадочных грунтов 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1962 - 15  

21 21 

1010 Заключение об инженерно-геологических 

изысканиях на площадке завода им. Кирова, 

связанных с внедрением термического способа 

укрепления лессовых просадочных грунтов. Том 2 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1962 28   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 22 

Инв. № 

9916/61 
Главный корпус. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

Проектный  

институт № 3  

г. Одесса 

1961 47   

23 23 

1010/1 Технический проект автоматизации и контроля за 

работой установок кондиционирования воздуха и 

комплексной автоматизации систем отопления и 

вентиляции главного корпуса завода фрезерных 

станков им. Кирова в г. Одессе 

Проектный  

институт № 3  

г. Одесса 

1961 57   

24 24 

Инв. № 

426/1975 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях 

для разработки проекта строительства второй 

половины главного корпуса завода прецизионных 

станков по ул. Промышленной, 37 в г. Одессе 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1973 48   

25 25 

1010 Проектное задание на укрепление грунтов 

основания обжигом и свайное основание 

фундаментов главного корпуса завода им. Кирова в 

г. Одессе. Книга 1. Пояснительная записка 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1962 22   

26 26 

1010 Заключение по вопросу фундирования главного 

корпуса завода фрезерных станков им. Кирова в 

г. Одессе 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 1962 3   

27 27 

1010 Заключение по вопросу заглубления фундаментов 

до непросадочных глин, подстилаемых слоем 

просадочных суглинков на стройплощадке 

главного корпуса завода им. Кирова в г. Одессе 

«Фундаментпроект» 

г. Москва 
1962 5   

28 28 

1010 Проектное задание «Центральная измерительная 

лаборатория Одесского завода прецизионных 

станков» 

«Оргстанкинпром» 

г. Москва 
1968 56   

29 29 

1010 Дополнение к проектному заданию «Центральной 

измерительной лаборатории Одесского завода 

прецизионных станков» 

«Оргстанкинпром» 

г. Москва 
1969 49   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 30 

Заказ № 1025 Материалы инженерно-геологических изысканий 

для стадии техно-рабочего проекта столовой 

завода прецизионных станков по 

ул. Промышленной, 37 в г. Одессе 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1972 18   

31 31 

Инв. № 

13341/64 

Технико-экономическое обоснование к выбору 

теплоносителя, источника теплоснабжения и 

основного оборудования для теплоснабжения 

завода им. Кирова в г. Одессе (первая очередь) и в 

перспективе других соседних объектов 

Проектный  

институт № 3 

г. Одесса 1964 8   

32 32 

Инв. № 

13864/64 

Групповая котельная завода им. Кирова на первой 

заставе теплоснабжения в г. Одессе. Проектное 

задание (второй вариант). Том 1 

Проектный  

институт № 3  

г. Одесса 

1964 43   

33 33 

Инв. № 

11150/62 

Проектное задание на расширение и реконструкцию 

районной котельной совнархоза на заводе 

железобетонных изделий № 2 на первой заставе в 

г. Одессе. Том 1. Пояснительные записки и чертежи 

Проектный  

институт № 3  

г. Одесса 
1962 60   

34 34 

Заказ № 2511  Проектное задание на строительство ливневой 

канализации в бассейнах «Липинской» балки» и 

ул. Промышленной в западной промзоне г. Одессы. 

Пояснительная записка к основным положениям и 

схеме ливнестока 

«Укргипрокоммунстрой» 

Одесский филиал 

г. Одесса 

1964 8   

35 35 

1010 Инженерно-геологическое заключение по трассе 

ливневой и хозяйственно-фекальной канализации 

завода им. Кирова в г. Одессе 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1962 8   

36 36 

1010 
Карточка регистрации проекта канализации и 

очистки сточных вод 

Госводоинспекция 

Днестровского бассейна 

и р. Дуная г. Одесса 

1963 4   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 37 

1010 

Карточка регистрации проекта водоснабжения 

Госводоинспекция 

Днестровского бассейна 

и р. Дуная г. Одесса 

1963 4   

38 38 

Заказ № 728, 

Инв. № 01/63 

Проект водозабора из скважины для 

производственного водоснабжения завода 

им. Кирова в г. Одессе по ул. Промышленной 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1963 32   

39 39 

Заказ № 303,  

Инв. № 241 

Проект водозабора из скважины для 

производственного водоснабжения завода 

прецизионных станков по ул. Промышленной в 

г. Одессе 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1970 21   

40 40 

Инв. № 234 Краткое заключение о бурении контрольных 

скважин на территории завода прецизионных 

станков в г. Одессе. Инженерно-геологические 

работы 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1969 12   

41 41 

Инв. № 

143/67 

Отчет о топографо-геодезических работах для 

проектирования внеплощадочной трассы 

газопровода завода им. Кирова по 

ул. Промышленная в г. Одессе 

«УкрГИИНТИЗ»  

Одесский филиал 
1967 6   

 
 

До опису внесено   41 (сорок одна) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 41 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 41 (сорок одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 
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Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

Архівіст І кат.                                                                             Валентин КІЗІЛОВ 

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

  

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

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

  

Дата 12.12.2021 р.   
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Прийнято на державне зберігання 41 (сорок одна) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 41 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 41 (сорок одна) 

 (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.) 

 

 

Провідна спеціалістка/ завідувачка архівосховищем/ 

старша зберігачка фондів 

  

 Наталія ДУДНИК 

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

 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Лариса ЯСТРЕБ 

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

 

Дата 2021 р. 



 
 

Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-634 Фонд Р-168 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 14 (чотирнадцять) 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:  Архівістка І категорії                                    Оксана ДУБОВИК 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій (підпис)                             (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата 23.12.2021 р. 

 

 

 


