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П Е Р Е Д М О В А 

 

До Центрального державного науково-технічного архіву України  на державне зберігання у 2012р. надійшли звіти за темами науково-

дослідних робіт за 1958-1960,1962,1963 рр. згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу 

НАФ України» (Протокол ЕПК № 01 від 08.02.2012р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне 

зберігання від 04.04.2012р. від Державного інституту з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Державного 

агенства України з управління державними корпоративними правами та майном Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,       

м. Харків. 

Інститут заснований у 1929 році  і за період існування мав наступні перейменування: 

1929-1930рр. - Державний інститут  з проектування та будівництва коксохімічних установок «Коксобуд» Вищої ради народного 

господарства (ВРНГ) СРСР, м. Харків; 

1930-1931рр. - Контора з проектування коксохімічних установок «Діпрококс» Всесоюзного об'єднання коксохімічної промисловості 

«Союзкокс» м. Харків; 

1931-1932рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» ВРНГ СРСР м. Харків; 

1932-1933рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Головного управління 

металургійної промисловості Наркомату важкої промисловості СРСР, м. Харків; 

1933-1937рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Дпрококс» Головного управління 

металургійної  промисловості Наркомату важкої промисловості СРСР Трест «Кокс», м. Харків; 

1937-1939рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Головного управління 

коксохімічної промисловості СРСР м. Харків; 

1939-1944рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Головного управління 

коксохімічної  промисловості Народного Комісаріату чорної металургії СРСР «Головкокс», м. Харків; 

1944-1946рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс»  Народного Комісаріату 
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чорної металургії СРСР «Головкокс», м. Харків; 

1946-1948рр. -  Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Міністерства 

металургійної  промисловості СРСР м. Харків; 

1948-1950рр. -  Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Міністерства 

металургійної  промисловості СРСР м. Харків; 

1950-1957рр. - Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Міністерства чорної 

металургії СРСР, м. Харків; 

1957-1960рр. - Державний всесоюзний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Головного 

управління науково-дослідних і проектних підприємств (Головндіпроект) Держплану СРСР, м. Харків; 

1960-1962рр. -  Державний всесоюзний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» Головного 

управління науково-дослідних і проектних підприємств (Головндіпроект) Державної науково-економічної ради СРСР (Держекономрада) 

Держплану СРСР, м. Харків; 

1962-1965рр. -  Державний всесоюзний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс» 

Держкомітету Ради  Міністрів СРСР з чорної та кольорової металургії Держплану СРСР, м. Харків. 

Основними напрямками в роботі інституту є: промислове проектування заводів і технологічних споруджень коксохімічної 

промисловості. 

По проектах інституту побудовані і успішно функціонують численні коксохімічні підприємства в Росії, Україні, Казахстані, Індії, 

Єгипті, Фінляндії та  інших країнах. Всього по проектах і ліцензіях інституту  побудовано 59 коксохімічних підприємств  у 25 країнах світу. 

Науково-дослідні роботи надійшли до архіву  у кількості 12 одиниць зберігання. 

Звіти виконані  інститутом "Діпрококс" спільно  з Ясиновським, Баглійським, Алчевським, Рутченковським  коксохімічними 

заводами,  Кузнецьким металургійним заводом , Челябінським НДІ металургії, Дніпропетровським раднаргоспом, Московським 

коксогазовим заводом  за договорами. 

Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи  та опрацювання  науково-технічної документації  ЦДНТА України 
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згідно до «Плану комплектування архіву на 2013 рік». 

Документи відсистематизовано за хронологією та  номерами тем звітів підприємства-розробника в межах кожного року. Текстові 

документи пронумеровані, на  кожну текстову одиницю зберігання  проставлен  штамп, шифр та номер одиниці зберігання, складено аркуш-

засвідчувач.  Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Архівіст 1-ї категорії                                                                                                                                                     Гук Т. О. 

02.09.2013 
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Фонд P-9 

Опис № 2 

Група-комплекс №3-1 

 

№№ 

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 

   
Научно-исследовательские работы. 

 
     

1 245 № 2931 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

2931: «Материал подготовленный к докладу 

на техсовете, по выбору оптимального 

варианта склада угля для типового проекта». 

Руководитель: Флоринский. 

«Гипрококс»   

м. Харків                
1958 44 -  

2 246 №3037 

Отчет по научно-исследовательской работе  

3037: «Выяснение причин отхода газосбор-

ников от батарей и разработка мероприятий 

по устранению этого явления». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1959 26 -  

3 247 №3040 Отчет  по научно-исследовательской работе То же 1959 21 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

3040: «Сравнительное изучение работы 

газовой и паровой инжекции на коксовых 

печах Московского коксогазового завода». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

     

4 248 №3065 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3065: «По обследованию работы механизи-

рованных  коксовых рамп на Ясиновском и 

Алчевском коксохимических  заводах». 

Руководитель: Флоринский 

«Гипрококс»    

м.   Харків 
1959 28 -  

5 249 №3131 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3131: «Исследование возможности снижения 

расхода воды на орошение газа в стояках и 

газосборниках». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1960 53 -  

6 250 №3182 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3182: «Исследование и выбор конструкции 

самоуплотняющихся загрузочных люков для 

коксовых печей». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1960 12 -  

7 251 №3190 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3190: «Разработка методов бездымной 

загрузки коксовых печей». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1960 103 -  

8 252 №3507 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3507: «Опытные доменные плавки на коксе из 

коксовых печей большой емкости». 

Руководитель: Мишин П.П. 

«Гипрококс», 

Челябинский 

НИИ 

металлургии 

г.Новокузнецк 

1962 40 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 253 №3532 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3532: «Разработка вопросов максимально-

возможной теплоизоляции кладки и 

оборудования коксового цеха и снижения 

температуры наружных поверхностей 

оборудования». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

«Гипрококс»   

м. Харків , 

Ясиновский 

КХЗ 

1962 69 -  

10 254 №3701 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3701: «Исследование работы гидравлического 

смыва фусов и смолы из газосборника». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

«Гипрококс»    

м. Харків 
1963 15 -  

11 255 №3707 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3707: «Исследование режима работы крайних 

отопительных каналов коксовых печей». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1963 103 -  

12 256 №3708 

Отчет  по научно-исследовательской работе 

3707: «Исследование режима работы крайних 

вертикалов коксовых печей». 

Руководитель: Кулаков Н.К. 

То же 1963 88 -  

 

До опису внесено   12 (дванадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 245 по № 256 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 

 

 

(числом) (словами) 
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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-ї категорії                                                                             Гук Т.О. 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата   09.2013 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                           Карпенко Р.А. 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 02.09.2013 
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Прийнято на державне зберігання 12 (дванадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з №   245 по №  256 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 (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                                                                                           Омельковець О.В. 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                             Ястреб Л.А. 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2013 р. 



Аркуш - засвідчувач опису №2 група-комплекс №3-1 Фонд Р-9 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 10 (десять) 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 08.10.2013 р. 

 


