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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшли звіти про науково-дослідні роботи 

за 1973, 1983, 1991-1994 рр. Документація надійшла згідно з «Переліком проєктів, науково-технічна документація яких підлягає передачі на 

державне зберігання» (Протокол засідання експертно-перевірної комісії Центрального державного науково-технічного архіву України від 

16.08.1984 р. № 6), «Переліком проєктів, науково-технічна документація яких підлягає передачі на державне зберігання» (Протокол засідання 

експертно-перевірної комісії Центрального державного науково-технічного архіву України від 07.05.2003 р. № 3)  та Актом приймання-

передавання документів від 05.01.2021 р. № 1 від Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецький НДІХІММАШ», м. Сєвєродонецьк. 

Організація почала своє існування у 1960 р. як «Сєвєродонецький філіал Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського 

інституту хімічного машинобудування (Сєвєродонецький філіал «НДІХІММАШ»).  

З метою вдосконалення організаційних фор управління Наказом Міністерства хімічного машинобудування СРСР від 03 квітня 1984 р. 

№ 72 інститут був перейменований в Сєвєродонецький філіал Українського науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного 

машинобудування (Сєвєродонецький філіал «УкрНДІХІММАШ»). 

У 1991 році Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1991 р. № 227 інститут було перейменовано в Сєвєродоноцький 

державний науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування (Сєвєродонецький НДІХІММАШ).  

Основними напрямками діяльності інституту є: проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зі 

створення і виготовлення для хімічних і інших галузей промисловості змішувального, подрібнюючого, дозуючого, ємнісного обладнання; 

розробка та виготовлення хімічного обладнання, виробів і запасних частин з пластичних мас; комплексне приладове обстеження машин, 

механізмів, апаратів з метою визначення причин виходу їх з ладу, можливості подальшої їх експлуатації, розробка рекомендацій з 

продовження термінів експлуатації і з ремонту обладнання; надання підприємствам послуг виробничого, науково-технічного та 

інформаційного характеру..1  

У науково-дослідних роботах, висвітлені різноманітні теми, що являють значний інтерес для хімічної промисловості. Серед них треба 

відзначити роботи з підготовки вихідних даних для розробки технічної документації на базові конструкції змішувачів, живильників, 

 
1ЦДНТА України. Справа фонду Р-65, Арк. 20. Історична довідка. 
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подрібнювачів, бункерів, затворів та перемикачів, що застосовуються хімічних виробництвах з переробки сипучих та пастоподібних 

матеріалів. 

Цікавими є роботи які було проведено для Лисичанського нафтопереробного заводу (м. Лисичанськ, Луганська обл., Україна), 

Тамбовського ВО «Пігмент» (м. Тамбов, РФ), Горлівського ВО «Стирол» (м. Горлівка, донецька обл., Україна), Рубіжанського ВО 

«Краситель» (м. Рубіжне, Луганська обл., Україна). В роботах проводилось обстеження обладнання для виявлення причин передчасного 

виходу з ладу елементів обладнання та подальшої їх експлуатації. 

Під час виконання науково-дослідних робіт було розроблено: інструкцію з технічного огляду контейнерів рідкого хлору; технологічну 

інструкцію з виготовлення, зварювання, контролю якості зварювання та ремонту ніобієвої футеровки насадки автоклаву.  

Також було розроблено та виготовлено устаткування ультразвукового контролю якості стикових подовжніх і кільцевих зварних 

з'єднань ємкісної апаратури з алюмінію. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за зростаючими архівними 

номерами. Текстові документи пронумеровані, на кожну одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр, складено титульний аркуш та 

аркуш-засвідчувач. Назви одиниць зберігання та організації-розробника внесені мовою оригіналу (російською). Абревіатури та їх 

розшифрування до списку скорочень внесені мовою оригіналу (російською). Надруковано опис. 

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

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                                                   Наталя ЛАРІНА  

23.07.2021 р. 

 

 



 

Список скорочень 

 

 

ВО   – Виробниче об’єднання 

Г/р   – Государственная регистрация 

НДІхіммаш  – Науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування 

НПЗ   – Нефтеперерабатывающий завод 

ПО   – Производственное объединение 

ПрАТ   – Приватне акціонерне товариство 

СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

С/ф   – Северодонецкий филиал 

ТЭЦ   – Теплоэлектроцентраль 

УЗК   – ультразвуковой контроль 

Укр НДІхіммаш – Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування 

УРСР   – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
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Комплекс: «Звіти про науково-дослідні 

роботи інституту "НДІхіммаш"» 
     

1 59 

Арх. № 2434,  

№ Г/р 73013687, 

Инв. № Б291192 

Отчет по теме 44-73 «Оборудование для сухого 

измельчения, смешения и дозирования 

компонентов в производстве эпоксидных 

прессматериалов и порошков». Этап 2. 

«Экспериментальные работы с целью выбора 

оптимальной конструкции смесителя и выдача 

рекомендаций для проектирования». 

Руководитель темы: Фоменко З. А. 

С/ф 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1973 32 -  

Фонд  № P-65  

Група-комплекс  № 3-17  

Опис № 2 
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2 60 

Арх. № 5983,  

№ Г/р 01840030080, 

Инв. № 0284.0 035839 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1155-83-73/9-05-070 «Разработка рабочих 

органов из полипропилена фильтр-пресса 

ФПМ22-630/45 с целью совершенствования 

производства красителей в анило-красочной 

промышленности за счет увеличения срока 

службы и снижения ремонтных затрат». Этап: 

«Исследование технологичности формирования 

рабочих органов фильтр-пресса, отработка 

технологии их изготовления. Разработка 

технологических чертежей рабочих органов». 

Руководитель темы: Северов Г. Ф. 

С/ф 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1983 41 -  

3 61 

Арх. № 8349, 

№ Г/р 01880040341, 

Инв. № 02.9.10 031875 

Отчет о научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работе по теме 1206-87-359 

«Механизация УЗК швов стыковых сварных 

соединений емкостной аппаратуры». 

Руководитель темы: Мойса В. Г. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 1991 61 -  

4 62 
Арх. № 8360,  

Инв. № 02.9.10 032354 

Отчет по теме 1206-91-997 «Комплексное 

обследование деталей и узлов оборудования и 

аппаратов, работающих в условиях переработки 

нефти и нефтепродуктов Лисичанского НПЗ». 

Этап: «Исследование работоспособности 

биметалла 08Х13+09Г2С в условиях 

эксплуатации ректификационных колонн 

установок ЭЛОУ-АВТ». 

Руководитель темы: Березовский Л. Б. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 

1991 65 -  
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5 63 
Арх. № 8496,  

Инв. № 02.9.10 052872 

Отчет по теме 1206-91-023 «Установка 

измельчения и классификации свинцового 

глета». Этап 1: «Проведение экспериментов по 

обоснованию исходных данных на разработку 

установки измельчения и классификации 

свинцового глета». 

Руководитель темы: Федорова А.Г. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 

1991 24 -  

6 64 Арх. № 8497 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-90-930: «Изучение причин 

преждевременного выхода из строя элементов 

оборудования Лисичанского НПЗ, решение 

вопроса о пригодности их к дальнейшей 

эксплуатации и разработка мероприятий по 

повышению ресурса». Этап 7: «Поисковые 

исследования по возможности применения 

акустической эмиссии для предупреждения 

аварийного разрушения оборудования при 

пневмоиспытаниях согласно письму № 42-80 от 

24.09.89» 

Руководитель темы: Березовский Л. Б. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 

1991 44 -  

7 65 
Арх. № 8543,  

№ Г/р 01890079272 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-89-823: «Подбор коррозийно-стойких 

материалов и обследование некоторого 

оборудования производства дисперсных 

красителей с разработкой рекомендаций по 

продлению его срока службы на Тамбовском 

ПО "Пигмент"». 

Руководитель темы: Левченко В.А. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 

1991 116 -  
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8 66 
Арх. № 8557,  

Арх. № 8424 

Отчет по теме 1206-90-878: «Разработка 

конструкции насадки автоклава, футеровка 

ниобием реакционного сосуда и крышки». 

«Временная технологическая инструкция на 

изготовление, сварку, контроль качества сварки 

и ремонт ниобиевой футеровки насадки 

автоклава». 

Руководитель темы: Борисенко В. А. 

С/ф 

УкрНИИхиммаш 

г. Северодонецк 

1991 106 -  

9 67 Арх. № 8644  

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-91-127: «Разработка технологии 

изготовления и конструкции кранов с шаровым 

затвором из пластмасс». Этап: 

«Экспериментальные исследования по 

отработке технологии изготовления кранов с 

шаровым затвором из пластмасс». 

Руководитель темы: Олейник В. И. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1992 20 -  

10 68 Арх. № 8816  

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-137: «Повышение срока службы 

инверсионных колонн цеха нитрит-нитратных 

солей Горловского ПО "Стирол"». 

Руководитель темы: Мещеряков А. В. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 1992 113 -  

11 69 

Арх. № 8818 Отчет по теме 1206-92-262: «Создание 

размольного, смесительного и дозирующего 

оборудования и установок на его базе сыпучих 

и пастообразных материалов для химической 

промышленности». Этап: «Сбор и обобщение 

материалов о потребности, разработка общих 

технических требований, технических 

предложений и рекомендаций по разработке 

оборудования». 

Руководитель темы: Плотников А. И. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1992 152   
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12 70 

Арх. № 8829 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-164: «Обследование оборудования 

ряда производств Лисичанского НПЗ с целью 

определения возможностей его дальнейшей 

эксплуатации». 

Руководитель темы: Мойса В. Г. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1992 56   

13 71 

Арх. № 8873 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-276: «Разработка и изготовление 

уплотнений из фторопласта-4 диаметром 

222…1215 (15 типоразмеров) для оборудования 

производства уксусной кислоты». Этап: 

«Исследования по выбору способа изготовления 

прокладок» 

Руководитель темы: Зайцев А. И. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1993 21 -  

14 72 

Арх. № 9019 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-372: «Анализ тенденций и 

перспектив развития научно-технических 

направлений химического машиностроения на 

период 1994-2000 гг.» (Анализ-93-12.6). Этап: 

«Анализ хода выполнения комплексно-целевых 

программ по закрепленным научно-

техническим направлениям, разработка 

предложений по их корректировке и выявление 

необходимости разработки новых программ». 

Руководитель темы: Степанов С. В. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1993 18 -  
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15 73 

Арх. № 9022, 

№ Г/р 0193И008920 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-262-5252/07: «Опытно-

конструкторские работы по созданию аппаратов 

с перемешивающими устройствами 

вместительностью 0,01-63 м3 для химической 

промышленности». Этап: «Ознакомление с 

производствами, эксплуатирующими аппараты, 

сбор данных и анализ о потребности и 

номенклатуре химической промышленности в 

аппаратах, изучение состояния выпуска 

комплектующих изделий к аппаратам, выбор 

направления разработки аппаратов». 

Руководитель темы: Плотников А. И. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1993 83 -  

16 74 

Арх. № 9082 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-92-312: «Исследование металла и 

повышение надежности работы оборудования 

производств полупродуктов и красителей 

Рубежанского ПО "Краситель"». Этап: 

«Исследования характера и причин разрушения 

трубопроводов котельных агрегатов в условиях 

ТЭЦ-2 и определение условия применения 

методов коррозийного контроля и защита от 

коррозии». 

Руководитель темы: Борисенко В. А. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1993 107 -  
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17 75 

Арх. № 9277 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 1206-94-441: «Определение оптимальных 

способов разрушения и конструкций 

измельчителей для групп материалов со 

сходными физико-механическими свойствами». 

Этап 1: «Анализ литературы, патентный поиск, 

выбор направления исследований, 

приобретение материалов и подготовка 

оборудования для исследований». 

Руководитель темы: Кошковский С. С. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 

1994 31 -  

18 76 

Арх. № 9308 Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 94-453: «Разработка методики 

периодического освидетельствования 

контейнеров жидкого хлора объемом 800 л». 

Руководитель темы: Мойса В. Г. 

Северодонецкий 

НИИХИММАШ 

г. Северодонецк 1994 92 -  

 

 

До опису внесено   18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  59 по № 76 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 18 (вісімнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

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

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

(посада) (підпис)                          (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Дата 25.05.2021 р.   
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Прийнято на державне зберігання 18 (вісімнадцять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  59 по № 76 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 18 (вісімнадцять) 

 (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.) 

 

 

Провідна спеціалістка/ старша зберігачка фондів/ 

завідувачка архівосховищем 

  

 Наталія ДУДНИК 

(посада) (підпис)                                                           (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис)                                              (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата 2021 р. 

 



 

Аркуш - засвідчувач опису № 2 група-комплекс № 3-17 Фонд № Р-65 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 14 (чотирнадцять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 
 

Зміни до облікових даних внесені:  Архівістка І категорії                          Оксана ДУБОВИК 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій (підпис)                 (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата 2021 р. 

 


