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П Е Р Е Д М О В А 

 

 На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2012 році надійшла документація до 

проекту: «Доменний цех № 2. Доменна піч № 9. Капітальний ремонт I розряду», (мовою оригіналу: рос. «Доменный цех № 2. Доменная печь 

№ 9. Капитальный ремонт I разряда») за 2001 – 2003 роки згідно з «Переліком проектів, проблем (тем) науково-технічна документація яких 

підлягає віднесенню до складу Національного архівного фонду України» за 2003 – 2007 роки (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України 

№ 04 від 31.05.2010 р.) та Актом б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання від 17.01.2012 р. від 

Державного підприємства «Український інститут по проектуванню металургійних заводів». 

 Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» - головний в Україні та один з найбільших в 

ближньому і далекому зарубіжжі інститут з комплексного проектування нових, реконструкції та технічного переоснащення діючих 

металургійних підприємст. Інститут розробляє проекти об'єктів основного виробничого призначення, загальнозаводського призначення, 

об'єктів соціально-побутової інфраструктури. Проектує установки по виробництву вапна, переробці відходів металургійного виробництва, 

складські комплекси, об'єкти теплоенергетичного, газового, киснево-компресорного господарств та ін. 

 Висока якість проектів ДП «Укрдіпромез» засвідчують сертифікати міжнародної компанії «DEKRA Certification». 

 Наказом Народного Комісаріату чорної металургії СРСР № 134 від 13 березня 1944 року в м. Дніпропетровськ на базі невеликої 

бригади проектувальників, що прибула з Уралу, у минулому працівників Придніпровських підприємств чорної металургії, була організована 

Дніпропетровська філія Діпромеза. 

За роки існування інститут мав наступні перейменування: 

1944 – 1956 рр. - Дніпропетровська філія Республіканського державного інституту по проектуванню нових заводів і реконструкцій 

існуючих машинобудівних та металевих заводів «Діпромез» Наркомату чорної металургії, м. Дніпропетровськ; 

1957 – 1958 рр. - Дніпропетровська філія Республіканського державного інституту по проектуванню нових заводів і реконструкцій 

існуючих машинобудівних та металевих заводів «Діпромез» Держплану УРСР, м. Дніпропетровськ; 

1958 – 1965 рр. - Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Держплану УРСР, м. 

Дніпропетровськ; 

1965 – 1991 рр. - Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства чорної 
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металургії СРСР, м. Дніпропетровськ; 

1992 – 1997 рр. - Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства 

промисловості України, м. Дніпропетровськ; 

1997 – 2000 рр. - Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства промислової 

політики України, м.Дніпропетровськ; 

2000 – 2001 рр. - Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Державного комітету 

промислової політики України, м.Дніпропетровськ; 

 З 2001 року – Український державний інститут по проектуванню металургійних заводів «Укрдіпромез» Міністерства промислової 

політики України, м. Дніпропетровськ.
1 

 Основними напрямками діяльності інституту «Укрдіпромез»: є проектування більшої частини металургійних та всіх трубних заводів 

України. Серед них: проекти сучасних аглофабрик, доменних, сталеплавильних, прокатних і трубних цехів, а також об'єктів енергетичного, 

транспортного, ремонтного призначення, підприємств, розташованих в районі міста Дніпропетровська (нині — м. Дніпро). «Укрдіпромез» є 

генеральним  проектувальником 24-х металургійних підприємств. Інститут, крім підприємств СРСР, виконував роботи в Індії, Північній 

Кореї, В'єтнамі, Китаї, Єгипті, Угорщині, Сербії, Чорногорії, Болгарії, Чехії, Словаччини, Алжирі, Нігерії, Ірані, Сирії та багатьох інших 

країнах. В даний час географія робіт ДП «Укрдіпромез» поширюється, крім українських підприємств, на заводи і комбінати Республіки 

Казахстан, Індії, Ірану, Чорногорії. Найбільша цінність інституту – науково-технічний потенціал колективу, тобто висококваліфіковані 

фахівці з усіх спеціальностей гірничо-металургійного виробництва, потенціал, який вдалося зберегти в періоди застою розвитку 

промисловості. Колектив інституту втілює в своїй роботі останні досягнення техніки і технології металургійного виробництва, впроваджує 

новітнє сучасне устаткування, що задовольняє потреби найвимогливіших замовників. 

 У проекті «Доменний цех № 2. Доменна піч № 9. Капітальний ремонт I розряду»містяться документи виконання капітального ремонту 

у доменному цеху № 2, безконусного завантажувального пристрою, трубопроводів системи вирівнювання тиску та альтернативної заміни 

азоту на пар на випадок аварійної ситуації. Також проведення реконструкції та капитального ремонту I разряда доменнаої печі № 9, 

V=5000 м
3
. 

                                            
1
Справа фонду Р-35, стор. 59 
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Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з «Планом приймання документів НАФ на 

державне зберігання на 2019 рік». 

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

підприємства-розробника. На проект надрукований опис. 

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

 

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                                                             Н. В. Дудник 
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Фонд P-35 

Опис № 5 

Група-комплекс № 1-68 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

докумен

та 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Комплекс: «Криворізький металургійний 

завод ім. В. І. Леніна, Дніпропетровської обл.» 

Проект: «Доменный цех № 2. Доменная печь 

№ 9. Капитальный ремонт I разряда» 

     

   

Доменный цех № 2. 

Бесконусное загрузочное устройство. 

Трубопроводы системы выравнивания давления. 

Альтернативная замена азота на пар на случай 

аварийной ситуации. 

Рабочая документация 

     

1 231 Д 250672-ТХ Общие данные. Механомонтажные чертежи 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2001 2 -  

2 232 Д 250672-ТХ 
План на отм. +68500; +75330. 

Механомонтажный чертеж 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

3 233 Д 250672-ТХ Разрез А-А. Механомонтажный чертеж 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

4 234 Д 250672-ТХ Разрез Б-Б. Механомонтажный чертеж «Укргипромез», 2002 - 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Днепропетровск 

5 235 Д 250672-ТХ План на отм +55050. Механомонтажный чертеж 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

   

Доменная печь № 9. 

Капитальный ремонт I разряда. 

Рабочая документация 

     

6 236 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Общие данные 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 4 -  

7 237 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Общий вид 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

8 238 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Узел 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

9 239 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Пояса 1 и 2. Графит 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

10 240 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Пояса 3-6. Углерод 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 4  

11 241 Д 250685-ТХ 

Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади 

графитоуглеблоками. Монтажные схемы 

раскладки блоков поясов 3, 4 и 5 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

12 242 Д 250685-ТХ 
Доменная печь. Огнеупорная футеровка лещади. 

Спецификация графитоуглеблоков 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 1  

13 243 
Д 250685-ТХИ-

1÷3 
Блоки графитированные 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 3  

14 244 
Д 250685-ТХИ 

4÷14 
Блоки ДБУ углеродные 

«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2002 - 11  

   

Доменная печь № 9. V=5000 м
3
. 

Капитальный ремонт I разряда. 

Рабочая документация 

     

15 245 Д 252758-ТХ Механомонтажные чертежи. Общие данные «Укргипромез», 2003 2 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Днепропетровск 

16 246 Д 252758-ТХ План комплекса доменной печи 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2003 - 1  

17 247 Д 252758-ТХ Общий вид печи. Разрез 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2003 - 1  

18 248 Д 252758-ТХ Разрез по оси наклонного конвейера 
«Укргипромез», 

г. Днепропетровск 
2003 - 1  

До опису внесено   18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

з № 231 по № 248 у тому числі: 
 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 15 (п'ятнадцять) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Н. В. Дудник 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

Дата 14.06.2019 
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Прийнято на державне зберігання 18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 231 по № 248 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 3 (три) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 15 (п'ятнадцять) 

 (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  



Аркуш - засвідчувач опису № 5 група-комплекс № 1-68 Фонд Р-35 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев'ять) 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 кат. ВДАОД та ІТ  М. В. Броннікова 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 09.09.2019 р. 

 


