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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 проєкту «Бу-

дівництво цементного заводу потужністю 12 000 тон клінкеру на добу в Тульській області» за 2013 р., згідно з «Переліком проектів, проблем 

(тем) науково-технічна документація по яких підлягає передаванню на державне зберігання» (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 10 

від 24.11.2014 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 «Будівництво цементного заводу потужністю 12 000 тон клінкеру на добу в Тульській області» складається з документації на 

стадії передпроєктне обґрунтування інвестицій (ПОІ). Даний проєкт виконаний АТ НТК «Цемент» м. Харків свідоцтво СРО № 0074/5-2012-
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002847020315-П-2 від 30.07.2012 р. видане НП «Білгородське товариство проектних організацій» (СРО), згідно з діючими державними нор-

мами, правилами та стандартами Російської Федерації, а також технічним завданням на проєктування. 

Передпроектним обґрунтуванням інвестицій передбачено будівництво в Веневском районі Тульської області цементного підприємс-

тва повного циклу виробництва по сучасній енергозберігаючій технології "сухого" способу, що дозволяє забезпечити випуск високоякісного 

цементу в обсязі 4,15 млн.т/рік. ПОІ передбачено будівництво підприємства, яке відповідає внутрішньодержавним і міжнародним екологіч-

ним нормам і стандартам. 

До опису №1 комплексу 1-604, фонду 259 було включено наступні документи: пояснювальна записка; основні технічні рішення 

проммайданчика заводу; основні технічні рішення по кар'єру сировини; поза майданчикові інженерні мережі та комунікації; кошторисна до-

кументація; ефективність інвестицій. 

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 1-604, 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 

 

ЕПК  - експертно-перевірна комісія 

АТ НТК - акціонерне товариство науково-технічний комплекс 

ПОІ  - передпроєктне обґрунтування інвестицій 

СПБК  - спеціальне проектно-конструкторське бюро 

СРО  - саморегулююча організація 

СРСР  - Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ЦДНТА -Центральний державний науково-технічний архів України 
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Фонд 259 

Опис № 1 

Група-комплекс № 1-604 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб. у 

межах комп-

лексу 

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: «Будівництво цементного заводу 

потужністю 12 тис. тон клінкеру на добу в 

Тульській області, РФ» 
     

   

Проект: «Будівництво цементного заводу 

потужністю 12 тис. тон клінкеру на добу в 

Тульській області, РФ» 

     

   
Предпроектное обоснование инвестиций 

(ПОИ) 
     

1 1 95-0379-ПЗ Пояснительная записка. Том 1 
АТ НТК 

«Цемент» 
2013 118   

2 2 95-0397-ОТР1 
Основные технические решения промплощадки 

завода. Том 2 

АТ НТК 

«Цемент» 
2013 117   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3 95-0397-ОТР2 
Основные технические решения по карьеру 

сырья. Том 3 

АТ НТК 

«Цемент» 
2013 55   

4 4 95-0397-ВС 
Внеплощадочные инженерные сети и 

коммуникации. Том 4 

АТ НТК 

«Цемент» 
2013 31   

5 5 95-0397-СД Сметная документация. Том 6 
АТ НТК 

«Цемент» 
2013 31   

6 6 95-0397-ЭИ Эффективность инвестиций. Том 7 
АТ НТК 

«Цемент» 
2013 32   

 

До опису внесені   6 (шість) од. зб. 

 (числом) (словами)  

з № 1 по № 6 у тому числі: 

Текстових од. зб. 6 (шість) 

 (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.) 

Завідувачка сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                      Наталя ЛАРІНА 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

Дата  

Прийнято на державне зберігання 6 (шість) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  
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з № 1 по № 6 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 6 (6) 

 (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  Олеся ОМЕЛЬКОВЕЦЬ 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                             Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата  



Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс №1-604 Фонд 259 

 

Всього в цьому опису пронумеровано       8 (вісім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів  () () 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів  () () 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

Зміни до облікових даних внесено: 

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

 

Дата 10.06.2020 

 

 


