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П Е Р Е Д М О В А  

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2016 р. надійшла конструкторська  

документація Вінницького проектно-конструкторського технологічного інституту за 1972 рр.  Згідно з «Переліком проектів, науково-технічна 

документація яких підлягає віднесенню до складу НАФ України» (Протокол ЕПК ЦДАНТД УРСР № 5 от20.06.1990 р.) та Акта № 1 

приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 11.04.2016 р. документацію надав Вінницький 

національний аграрний університет, м. Вінниця, як юридична особа-правонаступник у зв’язку з припиненням діяльності Державного 

Вінницького проектно-конструкторського технологічного інституту (далі - ВПКТІ). 

До опису внесено один проект: «Лінія виробництва соломки» Шифр:2981М.  

До проекту увійшли такі документи:  

- Технічні умови на виготовлення та приймання дослідної партії; 

- Інструкція з експлуатації.  

Лінія виробництва соломки застосовується в хлібопекарської промисловості. 

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

згідно до “Плану комплектування архіву на 2020 рік”. 

Документи пройшли опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано. На проект складено опис. Фізичний стан 

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

 

      Архівіст 1 категорії                                                                                                                                             Валентин КІЗІЛОВ       

          2020 
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Фонд  P-250  

Опис № 3 

Група-комплекс  № 2-370 

 

 

№№ 

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: «Устаткування для підприємств 

харчової промисловості» 
     

   
Проект: «Линия производства соломки». 

Шифр:2981М 
     

1 163 
2981М-00.00.00.000 

ТУ 

Технические условия на изготовление и 

приемку опытной партии. 

Разработчики: Ракитянская, Зильберберг 

ПКТИ               

г. Винница 
1972 17 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 164 
2981М-00.00.00.000 

ИЭ 

Инструкция по эксплуатации. 

Руководитель: Зильберберг 

ПКТИ               

г. Винница 
1972 18 -  

 

 

До опису внесено 2 (дві) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

 

з №  163 по № 164 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (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                                                                                                                    Валентин КІЗІЛОВ 

 (посада,                                                                                              підпис                                                         розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 
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Завідувачка сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 
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Прийнято на державне зберігання 2 (дві) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  163 по № 164 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (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.) 

 

Старша зберігачка фондів/ завідувачка архівосховищем  Олеся ОМЕЛЬКОВЕЦЬ 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата  



 

 

Аркуш - засвідчувач опису №3 група-комплекс №2-370 Фонд Р-250 

 

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) 

 

 

Зміни до облікових даних внесено: 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій                                                 Марина Броннікова 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата  10.06.2020 

 


