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П Е Р Е Д М О В А  

  

 До Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) в 2000 році надійшла на державне зберігання 

проектна документація за 1954-1964 рр. по проекту «Запорожский (Днепровский) титано-магниевый комбинат» від Українського науково-

дослідного і проектного інституту кольорової металургії "Укрдіпрокольормет" Держкомітету чорної і кольорової металургії при 

Держплані СРСР, м. Запоріжжя. Документація мала гриф «секретно». 

 Інститут займався науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами в галузі технології виробництва, економіки та 

споживання титану і магнію; проектно-розвідувальними роботами з будівництва нових і реконструкції наявних підприємств титано-

магнієвої промисловості тощо. Інститут титану був головним інститутом із техніко-економічних питань розвитку титано-магнієвої 

промисловості, а також із тематичних напрямків науково-дослідних і експериментальних конструкторських робіт у галузі металургії 

титану. У період з 1956 по 2000 рр. мав наступні перейменування: 

 1956 - червень 1958 рр. - Філія Державного спеціального проектного інституту № 1 "ДСПІ - № 1" Міністерства кольорової 

металургії СРСР, м. Запоріжжя; 

 червень 1958 - грудень 1958 рр. - Український Державний проектний інститут кольорової металургії "Укрдіпрокольормет" 

Запорізького раднаргоспу, м. Запоріжжя; 

 грудень 1958 – 1963 рр. - Український науково-дослідний і проектний інститут кольорової металургії "Укрдіпрокольормет" 

Запорізького раднаргоспу, м. Запоріжжя; 

 1963 – 1965 рр. - Український науково-дослідний і проектний інститут кольорової металургії "Укрдіпрокольормет" Держкомітету 

чорної і кольорової металургії при Держплані СРСР, м. Запоріжжя; 

 1965 – 1991 рр. - Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства кольорової металургії СРСР, м. 

Запоріжжя; 

 1991 – 1993 рр. - Український науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства промисловості України, м. Запоріжжя; 

 1993 – 1997 рр. - Державний науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства промисловості України, м. Запоріжжя; 
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 1997 – 2000 рр. - Державний науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства промислової політики України,               

м. Запоріжжя; 

 З 2000 року - Державний науково-дослідний і проектний інститут титану Держкомітету промислової політики України,                   

м. Запоріжжя. 

 Опрацювання науково-технічних документів проводилось згідно з «Основными правилами работы с научно-технической 

документацией в государственных архивах СССР», які затверджені наказом Головархіву СРСР від 07.03.1985р. № 80. До опису внесено 

науково-технічну документацію по проекту «Запорожский (Днепровский) титано-магниевый комбинат», яка представлена графічними та 

текстовими матеріалами по проектним завданням, робочим кресленням, пояснювальним запискам у кількості 24 (двадцять чотири) 

одиниць зберігання. Систематизація проводилась згідно зі складом проекту.  

 Тітано-магнієва промисловість – в свій час була однією з наймолодших галузей кольорової металургії. Освоєння виробництва 

магнію на  Запорізькому тітано-магнієвому комбінаті  бере свій початок з 1935 року, надалі, з 1956 року, на комбінаті організовано 

виробництво титану губчастого, напівпровідникового германію, а з  1964 року  – напівпровідникового кремнію. Комбінат на той час 

випускав наступну продукцію: 

- титан губчастий, який використовувався у виробництві злитків і прокату для аерокосмічної техніки, нафтохімії, суднобудування, 

промислового і побутового машинобудування, медицини, архітектури; 

- германій, який використовувався в інфрачервоній та волоконній оптиці, комп'ютерних і космічних лініях зв'язку, фармацевтиці, 

каталізаторах у виробництві тари для харчових продуктів; 

- кремній, який використовувався в електроніці, сонячній енергетиці, силовій і інформаційній оптиці. 

 На підставі листа організації-здавальника від 25.09.2009р. №059-446 і акта комісії ЦДНТА України по перегляду грифів таємності 

від 30.09.2009р. №4 з документів по проекту «Запорожский (Днепровский) титано-магниевый комбинат» було знято гриф «секретно». 

Проведено комплекс робіт, спрямованих на підвищення інформаційно-пошукового рівня опису для передачі на загальне зберігання. Опис 

удосконалено та складено відділом режимно-секретної роботи ЦДНТА України згідно з Методичними вказівками «Удосконалення та 

перероблення описів НТД», схваленими Науково-методичною радою ЦДНТА України 29.05.2009р., протокол № 5.  
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До удосконаленого опису складено титульний аркуш, зміст, передмову, аркуші-засвідчувачі. Двадцять чотири одиниці зберігання, 

які внесені до удосконаленого опису, пройшли обробку в 2000 році, а саме: на титульному аркуші проставлено штамп із написанням 

архівного шифру, пронумеровано аркуші та складено аркуш-засвідчувач. В 2011 році здійснювалося перешифрування документів. В 

межах комплексу 1-141, опису №2,  який мав гриф «секретно», одиниці зберігання з №1с по №24с, внесені до нового опису №3 під 

номерами одиниць зберігання з №237 по №260. Розсекречений опис №2, який включав комплекс 1-141, включено останньою одиницею 

зберігання №261 до удосконаленого опису №3 комплексу 1-141. Удосконалений опис №3 комплексу №1-141 складається з 25 (двадцять 

п’ять) одиниць зберігання, з них - 22 (двадцять дві) текстові од.зб. та 3 (три) графічні од.зб. за 1954-1964, 2000 роки. Фізичний стан 

документів задовільний. 

 

Передмову склав начальник відділу РСР                                                                                 Т. М. Островерх 

15.11.2011р. 
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Фонд  Р-62 

Опис № 3 

Група-комплекс  № 1-141 

 

№№ 

з/п 

№№ 

комплек-

су 

№ од. зб. у 

межах 

комплек-

су 

Позначен

ня 

(виробни

чий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання Організація -розробник 

Крайні 

дати 

докумен

та 

Кількість 

аркушів 
Примітки 

текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
ЗАПОРОЖСКИЙ (ДНЕПРОВСКИЙ) ТИТАНО-

МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ 
     

    Текстовые документы      

1 1-141 237 1113с 
III очередь строительства.  Задание на доработку 

строительства 
Укргипроцветмет 1962 13 -  

2  238 1309с 
IV очередь строительства. Задание на проектирование, 

реконструкцию и расширение 
Укргипроцветмет 1963 13 -  

3  239 1316с 
Опытный участок изделия из особо чистого кварца. Задание 

на проектирование 
Укргипроцветмет 1963 4 -  

4  240 1364с 

Цех №8. Полупромышленная установка разложения 

германийсодержащего сырья на колоннах. Техническое 

задание на проектирование 

НИИ УГЦМ 1964 27 -  

    Проектное задание      

5  241 44с 
Внешнее электроснабжение. Электрическая часть. 

Пояснительная записка 

Тяжпромэлектро-

проект 
1954 12 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 1-141 242 22с 
Расширение завода. Титановое производство. 

Сводная пояснительная записка 
ГСПИ-1 1957 37 -  

7  243 26с Расширение завода. Технико-экономическая часть ГСПИ-1 1957 191 -  

8  244 23с 
II очередь строительства. Генплан и транспорт. 

Пояснительная записка 
ГСПИ-1 1957 43 -  

9  245 1483с 
Опытный цех электролиза титана. 

Технико-экономическая часть 
Укргипроцветмет 1959 35 -  

10  246 1123с 
Цех М-8. Реконструкция и расширение. 

Общая и технико-экономическая части 
Укргипроцветмет 1962 52 -  

11  247 1184с 

Цех №18. Опытно-промышленная установка по 

производству поликристаллического кремния силановым 

методом. Технологическая часть 

НИИ-94; КБ 1962 68 -  

12  248 1340с 
III очередь строительства. Корректировка. 

Общая и технико-экономическая части 
Укргипроцветмет 1963 201 -  

13  249 1314с 
III очередь строительства. Корректировка. Тепло-газо-

холодоснабжение 
Укргипроцветмет 1963 24 -  

14  250 1287с 
Цех №18. Опытно-промышленная установка М-18. 

Технологическая часть 
Укргипроцветмет 1963 18 -  

15  251 1342с 

Опытный участок производства изделий из особо чистого 

кварца. Технологическая часть. 

Книга 2 

Укргипроцветмет 1964 41 -  

16  252 1359с 
Опытный участок производства изделий из особо чистого 

кварца. Технико-экономическая  часть. Книга 1 
Укргипроцветмет 1964 19 -  

17  253 1395с 
Опытный участок производства изделий из особо чистого 

кварца. Технико-экономическая  часть. Книга 1 
Укргипроцветмет 1964 27 -  

18  254 1528с 

IV очередь строительства. Комплекс титанового 

производства. Переделы: хлорирования, ректификации, 

восстановления, сепарации, хлорного и отвального 

хозяйства 

Укргипроцветмет 1964 197 -  

19  255 1408с 
Цех №4. Выплавка слитков титана и его сплавов. Расчет 

мощностей. 
Укргипроцветмет 1964 16 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 1-141 256 1526с 

IV очередь строительства. Вариант без завоза хлора. 

Производство тетрахлорида титана на Шебелинском 

химзаводе. Спецификация оборудования. 

Технологическая часть 

Укргипроцветмет 1964 12 -  

    Рабочие чертежи      

21  257 1400с 

Цех №8. Опытная установка непрерывного разложения. 

Технологическая часть. 

Пояснительная записка к рабочим чертежам 

Укргипроцветмет 1964 19 -  

    Графическая документация      

22  258 1438с 
Проектное задание. Принципиальная технологическая 

схема металлургического участка. 
Укргипроцветмет 1964 - 1  

    Рабочие чертежи      

23  259 1391с 
Опытная установка непрерывного разложения. 

Аппаратурно-технологическая схема 
Укргипроцветмет 1964 - 1  

24  260 1391с 
Цех №8. Аппаратурно-технологическая схема непрерывного 

разложения сырья 
Укргипроцветмет 1964 - 1  

25  261  
Рассекреченная опись № 2 единиц хранения научно-

технической документации комплекса 1-141 
ЦГНТА України 2000 8 -  

 
 
 
 

До опису внесено   25 (двадцять п’ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  237 по № 261 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 22 (двадцять дві) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од.зб. 3 (три) 

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

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

Пропущені №№ - (-) од.зб. (-) 

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

 
 
 
 

Укладач опису Начальник відділу режимно-секретної роботи                                           Т.М. Островерх                                                                     

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 01.12.2011 р. 

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                                                                         Т.М. Островерх                                                                     

               (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 01.12.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 25 (двадцять п’ять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  237 по № 261 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 22 (двадцять дві) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 3 (три) 

 (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                                                            І. А. Купавцева 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                  Л. А. Ястреб 

                                          (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 19.12.2011 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису №3 група-комплекс 1-141 Фонд  Р-62 

 

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                                                                     К.О. Підрепна 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 20.12.2011 р. 

 


