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П Е Р Е Д М О В А 
 

 

 До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2009 році надійшла проектна документація 

за проектом: «Комсомольское рудоуправление. Отработка второй очереди Жеголевского карьера». Шифр-14-02-П від Відкритого 

акціонерного товариства «Український гірничий інститут з проектування підприємств рудної, флюсової, вогнетривкої сировини та 

будівельних матеріалів», м. Харків, Міністерства промислової політики України, який і був розробником цього проекту. 

 У проекті була надана документація з відпрацювання другої черги Жеголевського кар'єру, що дозволило забезпечити підтримку  

потужності рудоуправління шляхом подальшого розвитку гірських робіт на даному кар'єрі і нарощування його виробничої потужності з 5,0 

млн. тонн до 7,0 млн. тонн сирого вапняку на рік. 

 Проектна документація надійшла на державне зберігання згідно з «Планом комплектування архіву на 2011 рік» та «Переліком  

проектів, науково-технічна документація по яких підлягає передачі на державне зберігання, затвердженим ЕПК ЦДНТА України» (протокол 

№ 05 від 24.09.2003 р). 

 Уся документация пройшла науково-технічну обробку відповідно «Правил роботи з НТД». Проект відсистематизовано за складом 

проекту підприємства-розробника.  На титульному аркуші текстових одиниць зберігання та на кожному аркуші креслень проставлені: штамп, 

шифр і номер одиниці зберігання. Усі графічні одиниці зберігання підкладені у папку з клапанами, написано внутрішній опис і аркуш-

засвідчувач. 

 На проект надруковано опис. Фізичний стан документів добрий. 

 

Передмову склала архівіст 1 категорії                                                                                                                  Н. В. Крикунова             
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Фонд № Р-124 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-505 

 

№№ 

з/п 
№ № 

комплексу 

№ од.зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

( виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація 

розробник 

Крайні 

дати 

доку-

ментів 

Кіль кість 

аркушів 
При-

мітки текс

т. 

граф

. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

Проект: «Комсомольское рудоуправ-

ление.  Отработка второй очереди 

Жеголевского карьера». 

Шифр - 14-02-П. 
Стадия: Проектное задание. 

Текстовая документация 

Открытое акцион. 

Об-во «Укр.горный 

ин-тут по проектир. 

предприят.рудного, 

флюсового,огнеу-

порного сырья и 

строит. материалов 

ОАО «Укргипрору-

да» г. Харьков 

    

1 1-505 1 14-2-П-0ПЗ 
Общая пояснительная записка. 

Книга 1 
То же 1997 120   

2  2 14-02-П-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую 

среду. Книга 4 
То же 1997 86   

    Графическая документация.     
 

 

3 1-505 3 14-02-П-1110-Г 

Технологические решения. Геолого-

промышленная характеристика. Планы 

подсчетов запасов; горизонтов. 

Геологические разрезы 

ОАО 

«Укргипроруда» 
г.Харьков 

1997  28  

4  4 
14-02-П-1142-

ИТ 

То же. Топографо-геодезические изыс-

кания. Карьерный водоотлив. План 
То же 1997  7  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

полосы 

5  5 
14-02-П-1200-

ГО 

То же. Горные работы. Системы работ на 

5-й,10-й годы эксплуатации. План карьера 

в отработанном виде 

То же 1997  7  

6  6 
14-02-П-1142-

ГМ 

То же. Карьерный водоотлив. Установка 

насосного агрегата Д 1250-125. 

Передвижной вагон под насосную ус-

тановку 

То же 1997  3  

7  7 
14-02-П-6154-

ГР 

То же. Гидротехнические сооружения по 

защите карьера от затопления по-

верхностными водами. Водоотводящие 

каналы. Продольный профиль, сечения, 

объемы работ 

То же 1997  3  

8  8 
14-02-П-0105-

ГТ,ГП 

Генеральный план и транспорт. Насосная 

станция производительностью 1000 

м3/мин. с водоводом. Ситуационные 

планы 

То же 1998  2  

9  9 
14-02-П-1210-

ЭС 

Электроснабжение. Принципиальная 

схема принципиального карьера. 
То же 1997  1  

10  10 
14-02-П-0170-

РЗ 

Оценка воздействия на окружающую  

природную среду. Горнотехническая 

рекультивация внешних отвалов 

То же 1997  1  

До опису внесено   10 (десять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 
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 (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.) 

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                                                      Т. О. Гук 

            (посада,                                                                             підпис,                                                     розшифрування підпису) 

 

Дата 15.13.2011. р. 

 

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р. А. Карпенко 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 15.03.2011 р. 
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Прийнято на державне зберігання 10 (десять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 10 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 2 (дві) 

 (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                                                                                      І. А. Купавцева 

 (підпис,                              розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л. А. Ястреб 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 05.04.2011 р. 
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Аркуш-засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-505 Фонд № Р-124 

 

Всього у цьому описі пронумеровано 7 (сім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

У 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 11.04.2011 р. 

  


