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П Е Р Е Д М О В А 
 

До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2020 р. надійшли документи проєктів 

«Техніко-економічне обґрунтування інвестицій переведення печей ВАТ «ЮГцемент» на тверде паливо» за 2000 р., згідно з «Переліком прое-

ктів, проблем (тем) науково-технічна документація по яких підлягає передаванню на державне зберігання» (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА 

України № 3 від 29.04.2009 р.) та Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 24.04.2020 р. від 

Приватного акціонерного товариства «Науково технічний комплекс «Цемент». 

Організація почала своє існування у 1967 р. згідно з Наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 

27.01.1967 р. за № 43, як Спеціальне проектно-конструкторське бюро інституту «Южгіпроцемент», розташованого у м. Харків. У 1991 р. на-

казом Концерну «Укрцемент» від 02.12.91 р. за № 26 бюро було перейменовано на Спеціальне проектно-конструкторське бюро «Цемент». 

Розпорядженням Київського РВК м. Харкова № 1259 від 16.05.1994 р. призупинено діяльність СПКБ «Цемент» як державного підприємства, 

а на базі створено Орендне підприємство Спеціальне проектно-конструкторське бюро «Цемент». На підставі рішення установчих зборів 

(протокол № 1) від 26.07.1994 р. і розпорядження Київського РВК м. Харкова № 2116 від 09.08.1994 р. перетворено у Закрите акціонерне то-

вариство Спеціальне проектно-конструкторське бюро «Цемент». Постановою № 6 від 18.06.1998 р. Ради концерну «Укрцемент» і рішення 

Київського РВК м. Харкова № 2209 від 10.07.1998 р. перереєстровано у Закрите акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Це-

мент». Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 24 від 17.03.2010 р. перетворено у Приватне акціонерне товариство «Науково-

технічний комплекс «Цемент». 

Головний напрямок діяльності інституту: проектування  нових та реконструкція діючих цементних заводів; модернізація діючих 

установок і обладнання для підготовки та виробництва, упаковки та транспортування цементу; підвищення продуктивності обладнання; 

зниження енерговитрат цементного виробництва; виготовлення установок комплектних для заводів з виробництву цементу і вапна;  пуск і 

наладка обладнання та технологічних ліній. 

Проєкт «Техніко-економічне обґрунтування інвестицій переведення печей ВАТ «ЮГцемент» на тверде паливо» складається з доку-

ментації на стадії техніко-економічне обґрунтування. Даний проєкт розроблений ЗАТ НТК «Цемент» м. Харків (Державна ліцензія на вико-
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нання спеціальних видів робіт по проектуванню та будівництву УК № 01666 від 24 липня 1998 р.) виконаний відповідно до ДБН А.2.2-3-97 

р., «Вказівкам по складу і оформленню ТЕО», серія КП-190, випуск 164 і діючим  ВНТП 06-92. Техніко-економічне обґрунтування інвести-

цій переведення печей ВАТ «ЮГцемент» на тверде паливо розроблено згідно з діючими державними нормами, правилами і стандартами та 

передбачає заходи, які забезпечують вибухову, вибухопожежну та пожежну безпеку. 

Метою цього ТЕО є визначення технічної і економічної доцільності застосування в печах №№ 1, 1 ВАТ «ЮГцемент» вугілля, як ос-

новного технологічного палива. Підставою для розробки проєкту є: 

- договір між АТ НТК «Цемент» та ВАТ «ЮГцемент» № 3277/462 від 06.12.2000 р.; 

- технічне завдання на виконання ТЕО інвестицій, з урахуванням рішень, прийнятих технічною нарадою при участі керівницт-

ва і ведучих фахівців фірми «Дикергофф», ВАТ «ЮГцемент» і АТ НТК «Цемент» в м. Києві 23.11.00 р. та в селищі Ольшанське 14.12.00 р. 

До опису №1 комплексу 1-600, фонду 259 було включено наступні документи: загальна пояснювальна записка; технічне завдання на 

проєктування; графічні матеріали. 

Документи надійшли до сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації згідно з договором про надання послуг 

по опрацюванню науково-технічної (проектної) документації від 24.04.2020 р №1. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за складом проекту підп-

риємства-розробника. Надруковано опис. 

Доступ до документів комплексу 1-600, фонду 259 не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

Передмова складена українською мовою, заголовки одиниць зберігання викладені мовою оригіналу (українська, російська). 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав 

Завідувачка сектору Е та ОНТД            Наталя ЛАРІНА 

2020 р. 
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Список скорочень 

 

ВАТ  - відкрите акціонерне товариство 

ВНТП  - відомчі норми технологічного проєктування 

ДБН  - державні будівельні норми 

ЕПК  - експертно-перевірна комісія 

АТ НТК - акціонерне товариство науково-технічний комплекс 

СПБК  - спеціальне проектно-конструкторське бюро 

СРСР  - Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ТЕО  - техніко-економічне обґрунтування 

ЦДНТА -Центральний державний науково-технічний архів України 

ЩС  - щит силовой 
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Фонд 259 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-600 

 

№№ 

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 

   

Комплекс: «Переоснащення помольного 

відділення з установкою сепаратора до 

цементних млинів та переведення печей на 

вугільне та тверде паливо підприємства 

ВАТ «ЮГцемент», смт Ольшанське 

Миколаївська область 

     

   

Проект: «Техніко-економічне обґрунтування 

інвестицій переведення печей ВАТ 

«ЮГцемент» на тверде паливо» 

     

1 1 95-0217.ОПЗ 
Общая пояснительная записка. Том ІІ.  
Книга 1 

Закрытое акционерное 

общество «Научно-

технический комплекс 

«Цемент»  

АО НТК «Цемент»,  

г. Харьков 

2000 162 -  



7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 95-0217-ГТ Схема ситуационного плана М 1:10000 
АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 
б/д - 1  

3 3 95-0217-ГТ Генеральный план 1:2000 (вариант 2) 
АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 
б/д - 1  

4 4 95-0217-ГТ 

План трассы соединительного 

железнодорожного пути от станции 

«Заводская» в склад угля, (вариант 1)  

М 1:2000 

АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 
б/д - 1  

5 5 95-0217-ТХ Заглавный лист 
АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 
б/д - 1  

6 6 95-0217-ТХ 
Общеувязочный план. Технологическая 

схема склада сырого угля. Вариант 2 

АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 

б/д 
- 1  

7 7 95-0217-ТХ 

1-я очередь строительства. Склад сырого угля 

с галереями. Разрезы 8-8, 9-9, 10-10. Вариант 

2 

АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 

б/д 
- 1  

8 8 95-0217-ТХ 

2-я очередь строительства. Углепомольное 

отделение. План. Разрезы 14-14; 15-15; 16-16. 

Вариант 2 

АО НТК «Цемент», 

г. Харьков 

б/д 
- 1  

До опису внесені   8 (вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

з № 1 по № 8 у тому числі: 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 7 (сім) 

 (числом) (словами) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                                      Наталя ЛАРІНА 

                        (посада підпис,                                        розшифрування підпису) 

 

Дата  

                                                                    
 

 

 

 

 



9 

 

Прийнято на державне зберігання 8 (вісім) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 8 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 7 (сім) 

 (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   Наталія ДУДНИК 

(посада підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Лариса ЯСТРЕБ 

(посада підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата  



Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс №1-600 Фонд 259 

 

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

 (числом) (словами)  

 

В тому числі:  
Літерні №№ аркушів  () 

 (числом) (словами) 

Пропущені №№ аркушів  () 

 (числом) (словами) 

 

Зміни до облікових даних внесено: 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій                                             Марина БРОННIКОВА 
 (підпис,                                           розшифрування підпису) 

 

Дата 10.06.2020 

 


