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П Е Р Е Д М О В А 

 

 

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

за комплексом: «Металлургический комбинат «Азовсталь», згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає  

передачі на державне зберігання (Протокол ЕПК ЦДНТА України № 04 від 31.05.2010р.) та Акту приймання-передавання науково-технічної 

документації на державне зберігання  б/н від 28.11.2011р. від  Державного підприємства «Український інститут по проектуванню 

металургійних заводів  «Укрдіпромез» Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ. 

Наказом Народного Комісаріату чорної металургії СРСР № 134 від 13 березня 1944 року в м. Дніпропетровськ на базі невеликої 

бригади проектувальників, що прибула з Уралу, у минулому працівників Придніпровських підприємств чорної металургії, була організована 

Дніпропетровська філія Діпромеза. 

За роки існування інститут мав наступні перейменування: 

1944 — 1956 рр.  - Дніпропетровська філія Республіканського державного інституту по проектуванню нових заводів і реконструкцій 

існуючих машинобудівних та металевих заводів «Діпромез» Наркомату чорної металургії, м. Дніпропетровськ; 

1957 — 1958 рр. -  Дніпропетровська філія Республіканського державного інституту по проектуванню нових заводів і реконструкцій 

існуючих машинобудівних та металевих заводів «Діпромез» Держплану УРСР, м. Дніпропетровськ; 

1958 — 1965 рр. - Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Держплану УРСР, м. 

Дніпропетровськ; 

1965 — 1991 рр.  - Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства чорної 

металургії СРСР, м. Дніпропетровськ; 

1992 — 1997 рр. - Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства 

промисловості України, м. Дніпропетровськ; 

1997 — 2000 рр. - Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства промислової 

політики України, м.Дніпропетровськ; 
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2000 — 2001 рр. -  Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Державного комітету 

промислової політики України, м.Дніпропетровськ; 

з 2001 року -  Український державний інститут по проектуванню  металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства  промислової 

політики України, м. Дніпропетровськ. 

Основними напрямками діяльності інституту «Укргіпромез»: є проектування більшої частини металургійних  та всіх трубних заводів 

України. Серед них: проекти сучасних аглофабрик, доменних, сталеплавильних, прокатних і трубних цехів, а також об'єктів енергетичного, 

транспортного, ремонтного призначення, підприємств, розташованих в  районі міста Дніпропетровська.  «Укргипромез» є генеральним  

проектувальником 24-х металургійних підприємств. 

У комплекс  увійшов проект: «Доменная  печь № 6. Капитальный ремонт I разряда. Литейный двор» - виконано капітальний ремонт 

аспіраційної установки ливарного двору доменної печі № 6. Після ремонту комбінат збільшив  потужність виробництва чавуну на 35% до 500 

тис. тонн в місяць та став третім великим об'єктом реконструкції «Азовсталі».   

    Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД ЦДНТА України  згідно до“Плану комплектування  

архіву  на 2013 рік”. 

Документи  відсистематизовано  згідно спеціфікації організації-розробника. 

  На кожному аркуші креслень проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання. Усі графічні одиниці зберігання підкладено  у   

папки  та складено внутрішній опис і аркуш-засвідчувач на кожну одиницю зберігання.   На проект надруковано опис. 

   Фізичний стан документів задовільний. 

    Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                        Гук Т.О. 

 

    04.10.2013р.
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Фонд P-35 

Опис № 2 

Група-комплекс № 1-135 

 

№№ 

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: Металлургический комбинат 

«Азовсталь». 

Проект: «Доменная печь № 6. 

Капитальный ремонт I разряда. 

Литейный двор». 

     

1 332 Д252532-ТХ-1 Огнеупорные футеровки. Общие данные. 
Укргипромез 

г.Днепропетровск 
2003 3 -  

2 333 Д252532-ТХ-2 
То же. Футеровка главного желоба №1 и 

транспортных желобов. Общий вид. 
То же 2003 - 1  

3 334 Д252532-ТХ-3 То же. Футеровка главного желоба № 1. То же 2003 - 1  

4 335 Д252532-ТХ-4,5,6 
То же. Футеровка транспортных желобов и 

крышек. Разрезы. 
То же 2003 - 3  

5 336 Д252523-ТХ-7 Огнеупорные футеровки. Футеровка Укргипромез 2003 - 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подъемных площадок. г.Днепропетровск 

6 337 Д252532-ТХ-8 
То же. Спецификация огнеупорного кирпича 

и материалов. 
То же 2003 1 -  

7 338 
Д252554-ТХ-1; 

Д252555-ТХ-1 

Футеровка главного желоба №1, №2. Общие 

данные. 
То же 2003 6 -  

8 339 
Д252554-ТХ-2, 

Д252555-ТХ-2 
То же. Общий вид. То же 2003 - 2  

9 340 Д252556-ТХ-1 

Футеровка транспортных качающихся      

желобов,  крышек главных, транспортных 

качающихся желобов и подъемных площадок. 

Общие данные. 

То же 2003 3 -  

10 341 Д252556-ТХ-2,3,4 То же. Общий вид. То же 2003 - 3  

11 342 Д252556-ТХ-5 
Футеровка качающихся желобов, крышек 

главных качающихся желобов. 
То же 2003 - 1  

12 343 Д252556-ТХ-6 Футеровка подъемных площадок. То же 2003 - 1  

13 344 Д252556-ТХ-7 
Спецификация огнеупорного кирпича и 

материалов. 
То же 2003 1 -  

 

До опису внесено   13 (тринадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 332 по № 344 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 



7 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Архівіст I категорії                                                                                                Гук Т. О. 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата    04.10.2013р. 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2013р. 
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Прийнято на державне зберігання 13 (тринадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 332 по № 344 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 

 (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    Л.Т. Островська 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 28.11.2013 р. 



Аркуш - засвідчувач опису № 2 група-комплекс № 1-135 Фонд Р-35 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 8 (вісім) 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                                                               Маєвська Н.С. 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 02.12.2013 р. 

 


