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П Е Р Е Д М О В А  

 

 Технічний проект  “Електроприводи” до доменної печі обємом 5000м3 (мовою оригіналу: російською - Технический проект  

«Электроприводы» к доменной печи объемом 5000 м3.) був розроблений Українським державним проектним інститутом  

“Важпромелектропроект”  (російською мовою - Украинский государственный проектний институт (УГПИ)  «Тяжпромелектропроект») 

Міністерства монтажних і спеціальних  будівельних робіт УРСР. 

 Проект розроблено з максимальним рівнем автоматизації. Покращені умови роботи з обслуговування печі. В проекті розроблена  

низка оригінальних рішень. 

 До даного опису внесені пояснювальні записки до розділів: 1. Автоматична система механізмів подачі шихти на колошник і загрузки 

печі. Том  3. Електроприводи механізмів загрузочного обладнання. П.Автоматична система механізмів воздухонагрівачів. Том 6. Автоматика  

і приводи механізмів. 

 Даний проект внесено до Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає передачі на державне  зберігання за 1952-

1975 роки.  Перелік затверджено на засіданні експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву науково-технічної документації 

(скорочено - ЦДАНТД) УРСР 21.02.1980 р., протокол № 2. 

 За період  діяльності з січня 1946 року по квітень 1953 року організація  мала наступну назву і підпорядкованість: Харківське 

Проектно-Конструкторське Управління тресту “Южелектромонтаж” Мінстерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР. 

 З квітня 1953 року має назву: Харківське відділення Державного проектного інституту “Важпромелектропроет”, підпорядкованість: 

Міністерство важкого будівництва СРСР (наказ Міністерства від 02.04.1953 № ЩС-17). 

 З травня 1958 року має назву: Український державний проектний інститут  “Важпромелектропроект”, підпорядкованість: 

Міністерство  будівництва УРСР (наказ Міністерства від 16.05.1958  № 222).  

 З січня 1963 року по серпень 1991 року підппорядкованість: Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. 

 На час передачі документів на державне  зберігання (2018 рік) до Центрального державного науково-технічного архіву (скорочено-

ЦДНТА) України організація має наступну назву і відомчу належність: Публічне акціонерне товариство “Важпромелектропроект”  

Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт “Укрмонтажспецбуд”. 

 ПАТ “Важпромелектропроект” є правонаступником найстарішого в Україні Українського державного проектного та проектно-

конструкторського інституту “Важпромелектропроект”. 

 Організація має понад 85-річний досвід проектування електротехнічної частини підприємств машинобудування, хімічної 

промисловості, об'єктів металургійного комплексу, виробництва електроенергії. 

 

Головний спеціаліст                                                                                                            А.В. Дулін 
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Фонд  P- 253  

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-68 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення (виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів 

текст граф 
 

Примі

тки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: “Криворізький металургійний 

завод ім. В.І.Леніна” 
     

   Проект: “Доменная печь объемом 5000 м3.      

   Электроприводы. Технический проект»      

1 229 
950797, 950798, 

950800, 950801 

Раздел 1. Автоматическая система 

механизмов подачи шихты на колошник и 

загрузки печи. 

Том 3. Электроприводы механизмов 

загрузочного устройства. 

Таблица электрооборудования механизмов 

загрузочного устройства. Пояснительная 

записка. 

УГПИ 

«Тяжпромелект

ропроект» 

1972 13 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 230 

950865, 950866, 

950868 

 

 

Раздел П. Автоматическая система 

 механизмов воздухонагревателей. 

Том 6. Автоматика и приводы механизмов. 

Содержание тома № 6. Пояснительная 

записка 

УГПИ 

«Тяжпромелект

ропроект» 

1972 10 -  

 

До опису внесено   2 (дві) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  229 по № 230 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (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.) 

 

Укладач опису Головний спеціаліст                                                                                     А.В. Дулін 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 10.12.2018 
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Прийнято на державне зберігання 2 (дві) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  229 по № 230 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 2 (дві) 

 (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   І.А.Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 28.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 4 група-комплекс №1-68   Фонд  Р-253 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 6 (шість) 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: 

Архівіст І категорії 

                                                                    

М.В.Броннікова 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 29.12.2018 

 


