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П Е Р Е Д М О В А 

 

 До Центрального державного науково-технічного  архіву України у 2009 році надійшла проектна документація  по «Южному горно-

обогатительному  комбинату від відкритого акціонерного товариства "Український гірничий інститут з проектування підприємств рудної, 

флюсової, вогнетривкої сировини та будівельних матеріалів", Міністерства промислової політики  України, який  є розробником. 

 Для підтримання потужності «Южного горо-обогатительного комбината»  був розроблений проект: «Вскрытие и подготовка Северо-

восточного участка карьера». Самий великий кар'єр СРСР потужністю 37,0 млн. тонн сирої залізної руди на рік. 

 Проектом передбачене розкриття Північно-східної ділянки кар'єру із частковим отводом ріки Інгулець за контури кар'єру та 

тимчасової  консервації частини запасів, що забезпечує збереження  існуючих  будинків  і споруджень. 

 Уся документація надійшла на державне зберігання згідно Плану комплектування архіву на 2010 рік та Переліку проектів, науково-

технічна документація по яких підлягає передачі на державне зберігання, затвердженому ЕПК ЦДНТА України (Протокол № 9 від 

04.11.1985р). 

 Уся документація пройшла науково-технічну обробку згідно Правил роботи з НТД. Документи відсистематизовані згідно составу 

проекта  підприємства-розробника. 

 Усі текстові одиниці зберігання пронумеровані, написан і вклеєн аркуш завірчий на кожну текстову одиницю зберігання, оформлений 

титульний аркуш. 

 На кожному аркуші креслення проставлені: штамп, шифр, номер одиниці зберігання. Усі одиниці зберігання підкладені у папки з 

клапанами й написані внутрішні описи та аркуш завірчий. 

 Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

Передмову склала зав. сектором Е і НТОД                                                                                                                        Р. А. Карпенко               

 

Фонд № 124 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Опис № 1 

Група — комплекс №1-502 

 

 

№

№ 

п/ п 

№ 

компле

ксу 

№ од.зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

( виробничий 

індекс) 

 

Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розроблювач 

Крайні 

дати до-

кумента 

Кіль-      

кість 

аркушів 
Примі-

тки 

текст граф 

 

 

 

 

   «Южный горно-обогатительный 

комбинат». 

Проект: «Вскрытие и подготовка Северо-

восточного участка карьера для 

поддержания мощности комбината» 

 

Технический проект 

     

1 1-502 1 133902 Том 1. Общая характеристика предприятия. 

Книга 1. Общая пояснительная записка, 

организация труда и система управления 

предприятием, технико-экономическая 

часть. Пояснительная записка. 

«Южгипро-

руда» 

г.Харьков 

1982 132   

2  2 133902 То же. Книга 1. Дополнение, выполненное в 

связи с новыми исходными данными  

эксплуатационной геологической разведки. 

Пояснительная записка. 

То же 

 

 

 

 

1982 47   

3 1-502 3 133902-Б Том 1. Общая характеристика предприятия. 

Книга 1. Краткая пояснительная записка с 

технико-экономической частью. 

Пояснительная записка. 

«Южгипро-

руда» 

г.Харьков 

1983 108   

4  4 133902-В То же. Книга 1. Корректировка  

календарного плана развития горных работ, 

обеспечивающая создание условий для 

То же 1983 17   
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тки 
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освоения проектной мощности карьера по 

добыче сырой руды в 1990-1991г.г. 

5  5 133902/414705

-ГТ 

То же. Книга 1. План железнодорожных 

путей Левобережных отвалов на 1984г. М 

1:5000. Чертежи. 

То же 1983  2  

6  6 133903 То же. Книга 2. Паспорт проекта. То же 1982 38   

7  7 133904 Том II. Технологическая часть. 

Книга 1.  Геолого-промышленная 

характеристика месторождения, горные 

работы. Пояснительная записка. 

То же 1982 87   

8  8 133908 То же. Книга 5. Горно-механические 

установки, ремонтное и складское 

хозяйство. Пояснительная записка. 

То же 1982 18   

9  9 133909 То же. Книга 6. Электроснабжение и 

электрооборудование,внутренняя 

сантехника, теплоснабжение, водоснабжение 

и канализация. Пояснительная записка. 

То же 

 

 

1982 74   

10  10 33911 Том III. Автоматизация, диспетчеризация, 

СЦБ,  желдорсвязь, связь и  сигнализация. 

Книга 1. Пояснительная  записка 

То же 1982 17   

11 1-502 11 133912 То же. Книга 2. Альбом чертежей. «Южгипрору-

да» г.Харьков 

1982  62  

12  12 133913 Том IV. Строительная часть. Книга 1. 

Архитектурно-строительные решения. ЖГС 

на дополнительный штат трудящихся. 

То же 1982 66   

13  13 133914 Том Н. Охрана окружающей среды. Техника То же 1982 23   
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безопасности.  Книга 1. Меро-приятия  по 

охране водоемов, почвы и атмосферного 

воздуха от загрязнения сточными водами и 

промышленными выбросами.  Техника 

безопасности.  Пояснительная записка и 

чертежи. 

14  14 133916 Том V!!. Организация строительства и 

пусковые комплексы. Книга 1. Организация 

строительства. Пояснительная записка и 

чертежи. 

То же 1982 38   

15  15 133916А То же. Книга1.  Организация строи-тельства. 

Пояснительная записка и чертежи. 

То же 1982 44   

16  16 133918 Том VIII. Сборник заказных специфи-каций 

и заявочных ведомостей. Книга 1. Заказные 

спецификации  и ведомости на 

оборудование, арматуру, кабельные и другие 

изделия. 

То же 

 

 

 

 

 

1982 116   

17  17 133919 Том IХ. Сметная часть. Книга 1. Сводка 

затрат, сводные и объектные сметы. (В ценах 

с 01.01.1969 г.) 

То же 1982 87   

18 1-502 18 133919-Б То же. Изменения. Пояснительная записка, 

сводный сметно-финансовый расчет и 

сводка затрат. 

«Южгипрору-

да» г.Харьков 

1983 43   

19  19 133901-А Том IХ. Сметная часть.  Книга 4. Сметы на 

проектно-изыскательские работы. 

То же 1983 84   

20  20 133259 Том Х. Инженерные изыскания. То же 1982  5  
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Книга 1. Инженерно-геологические и 

геодезические изыскания. Альбом чертежей 

 

    

До опису внесено   20 (двадцять) од.зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 20 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 17 (сімнадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од.зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - - - 

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

Пропущені №№ - - - 

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

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                Т. О. Гук     

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

                                                                                                           

Дата 06.10.2010 р. 

                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 06.10.2010 р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Прийнято на державне зберігання 20 (двадцять) од.зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 20 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 17 (сімнадцять) 

 (числом) (словами) 

Графічних од.зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - - - 

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

Пропущені №№ - - - 

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

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем                                                                     О.В. Омельковец 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                          Л.А. Ястреб 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 12.10.2010 р. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Лист - засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-502 Фонд № 124 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев'ять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ - - - 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ - - - 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     К.О. Підрепна 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

 

Дата 09.12.2010 р. 

 


