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П Е Р Е Д М О В А 

 

 До  Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2011р. надійшли  звіти з науково-

дослідних робіт за 1961-1964 рр., за комплексом  № 3-7 згідно опису № 1 том 2, який був складаний Українським науково-дослідним 

інститутом вогнетривів  у 1972 р., та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання  від 06.12.2011 

р. від  Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів  імені А.С. Бережного», Фонду державного 

майна України м. Харків. 

За час свого існування інститут мав наступні перейменування: 

1927-1931 - Науково-Дослідчий Інститут Силікатної промисловості, ВР НГ УРСР, м Харків; 

1931-1932 - Український науково-дослідний інститут будівельних матеріалів Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. 

Харків;    

1932-1933 - Українська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту вогнетривів і кислототривів Народного Комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Харків; 

1933-1938 - Український науково-дослідний інститут вогнетривів Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Харків; 

1938-1942 - Український науково-дослідний інститут вогнетривів Народного Комісаріату чорної металургії СРСР, м. Харків;   

1942-1943 - Всесоюзний науково-дослідний інститут вогнетривів Народного Комісаріату чорної металургії СРСР, м. Харків; 

1943-1944 - Південне відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту вогнетривів Народного Комісаріату чорної металургії 

СРСР, м. Харків;   

1944-1950 - Південне відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту вогнетривів Народного Комісаріату чорної металургії 

СРСР, м. Харків; 

1950-1954 - Всесоюзний науково-дослідний інститут вогнетривів Народного Комісаріату чорної металургії СРСР, м. Харків;    

1954-1957 - Всесоюзний науково-дослідний інститут вогнетривів Міністерства металургійної промисловості СРСР, м. Харків;    

1957-1958 - Всесоюзний науково-дослідний інститут вогнетривів Держплану УРСР, м. Харків;      
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1958-1963 - Український науково-дослідний інститут вогнетривів Держплану УРСР, м. Харків; 

1963-1966 Український науково-дослідний інститут вогнетривів  Держкомітету з чорної та кольорової металургії при Держплані 

СРСР, м. Харків. 

Науково-дослідні роботи надійшли до сектору експертизи  та опрацювання  науково-технічної документації  ЦДНТА України згідно 

до «Плану комплектування архіву на 2014 рік». Документи відсистематизовано за хронологією  та номерами тем звітів в межах кожного року. 

Текстові документи пронумеровані, на  кожну текстову одиницю зберігання  проставлено:  штамп, шифр та номер одиниці зберігання, 

складено аркуш-засвідчувач.  Надруковано опис. 

             Фізичний стан документів задовільний. 

Передмову склав архівіст І категорії                                                                                                                     Т.О. Гук 

             29.07. 2014 
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Фонд P-15 

Опис № 8 

Група-комплекс № 3-7 

 

№№ 

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.      

   1961 год      

1 2454 Арх. № 1135 

Отчет по теме № 1106а: «Дальнейшие 

исследования по подбору огнеупоров для 

конвертеров, работающих с применением 

кислорода: 

а) Исследования по подбору безобжиговых 

огнеупоровдля футеровкиконвертеров с 

экономическим обоснованием 

целесообразности их применения (I этап 

работы)». 

Руководитель: Ракина В.П. 

Украинский 

научно-

исследователь-

ский институт 

огнеупоров 

(УНИИО) 

г. Харьков 

1961 158   

   1962 год.      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2455 Арх. № 1188 

Отчет по теме № 1179: «Разработка 

технологии безобжигового       динаса на  

фосфа тной связке». 

Руководитель: Кайпарский И.С. 

УНИИО 

г. Харьков 
1962 74   

   1963 год.      

3 2456 Арх. № 1276 

Отчет по теме №1221: «Технико-экономи-

ческий уровень оборудования и технологии в 

огнеупорной промышленности УССР по 

сравнению с достигнутым уровнем в 

союзных республиках СССР и за границей». 

Руководитель; Лурье М.Л. 

УНИИО 

г. Харьков 
1963 227   

4 2457 Арх. № 1268 

Отчет по теме № 1283: «Разработка проекта 

прейскуранта оптовых цен на 

высокоогнеупорные изделия из окиси 

алюминия и двуокиси циркония». 

Руководитель: Каменецкий Ю.Л. 

УНИИО 

г. Харьков 
1963  22   

   1964 год.      

5 2458 Арх № 1349 

Отчет по теме № 1106: «Освоение технологии 

изготовления смолодоломитовых  огнеупоров 

для кислородных конвертеров на Ждановском 

металлургическом заводе им. Ильича». 

Руководитель: Пирогов А.А. 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 114   

6 2459 Арх. № 1332 

Отчет по теме № 1176б: «Увеличение 

стойкости огнеупорных материалов тиглей и 

штепселей, используемых при термитной 

сварке рельсов». 

Руководитель: Иванов Е.В.,Устиченко В.А. 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 74   

7 2460 Арх.№ 1310 

Отчет по теме № 1231: «Разработка и 

освоение технологии выплавки стали в 

большегрузных мартеновских печах  с 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 181   
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продувкой ванны с кислородом без расхода 

или с минимальным расходом топлива. 

Раздел: изучение службы огнеупорной 

кладки». 

Руководитель: Антонов Г.И., Ревзина Ф.С. 

8 2461 Арх. № 1351 

Отчет о теме № 1263: «Выпуск опытных 

партий безобжиговых доломитовых, 

магнезитодоломитовых и магнезитовых 

огнеупоров на смоляной связке в 

экспериментальном цехе Криворожского 

металлургического завода, с доработкой 

технологии и испытанием огнеупоров в 

конвертерах». 

Руководитель: Пирогов А.А. 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 191   

9 2462 Арх. № 1344 

Отчет по теме № 1272: «Предварительная 

техникоэкономическая оценка побужских 

силлиманитовых  гнейсов». 

Руководитель: Лурье М.А. 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 53   

10 2463 Арх. № 1323 

Отчет по теме № 1286: «Промышленно-

технологическое исследование доломитов 

Закарпатского месторождения с испытанием 

в службе». 

а).Выпуск промышленной партии 

металлургического порошка из доломита 

Кузинского месторождения  и испытание при 

заправке мартеновских речей. 

Руководитель: Долгина Г.З.,  МаркевичЕ.П. 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 100   

11 2464 Арх. № 1381 

Отчет по теме № 1305 б: «Исследование в 

производственных условиях изготовления 

динасовых масс в новом помольно-

смесительном отделении с освоением работы 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 66   
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спаренных двухвальных смесителей». 

Руководитель: Циглер В.Д., Стовбур А.В. 

12 2465 Арх. № 1316 

Проблема: «Разработка оптимальной 

технологии производства окиси магния  из 

рапы Сивашских озер в целях расширения 

сырьевой базы высококачественного 

огнеупорного сырья». 

Руководитель: Иванов Е.В. 

Отчет по теме № 1319: «Исследование цикла 

измельчения и классификации известняка в 

цехе рапной окиси магния на Сакском 

химзаводе». 

Руководитель: Гончаров В.И., Савинков М.И., 

Турчинова Л.Н. 

 

УНИИО 

г. Харьков 
1964 162   

 

До опису внесено   12 (дванадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 2454 по № 2465 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. () 
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 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Архивист 1 категорії                                                                                                                  Т.О.  Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата  

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата 29.07.2014 
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Прийнято на державне зберігання 12 (дванадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 2454 по № 2465 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   О.В. Омельковець 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 15.10.2014 р. 



Аркуш - засвідчувач опису № 8 група-комплекс № 3-7 Фонд Р-15 

 

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/ науковий співробітник                                       І.В. Дудко 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 17.10.2014 р. 

 


