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П Е Р Е Д М О В А 

 

Під час проведення робіт з перевіряння наявності та стану документів фонду «Український науково-дослідний вуглехімічний інститут 

(УХІН) Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків», фонд Р-17, комплекс 3-9, опис № 4, було виявлено необліковані документи. За 

результатами перевірки було складено акт про виявлення необлікованих документів від  04.11.2019 року. До акту включено 31 одиницю 

зберігання за 1940, 1962-1967 роки. 

Даний опис містить доповіді про комплексну механізацію та автоматизацію коксохімічної промисловості: коксування вугілля, 

переробка продуктів коксування та  розроблення нових, більш ефективних та удосконалення існуючих технологічних процесів 

коксохімічного виробництва з ціллю забезпечення подальшого технічного прогресу коксохімічної галузі. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи було систематизовано за хронологією. 

Надруковано опис. 

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

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

Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                                                                       Наталя ЛАРІНА 

 26.11.2019р. 
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Список скорочень 

ГИПРОКОКС – Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДНТА України 

                         Марат БАЛИШЕВ 

«      »                                   2019 р. 

 

Фонд P - 9 

Опис № 3 

Група-комплекс № 3-1 

 

№№ 

з/п 

№ од. 

зб. у 

межах 

комп-

лексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання Організація- розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів При-

мітки 
текст Граф. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Звіти про науково-дослідні роботи інституту 

«Гипрококс» 

     

1 257 

 

 Доклад Гипрококса государственному комитету 

Совета Министров СССР по автоматизации и 

машиностроению об основных направлениях по 

комплексной механизации и автоматизации 

химических цехов коксохимических производств 

Магнитогорского, Тагильского и Кузнецкого 

меткомбинатов и Баглейского коксохимзавода по 

постановлению Совета Министров СССР № 614. 

Автор: Молодцов И.Г. 

 

ГИПРОКОКС 

г. Харьков 

1962 13   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 258 

 

 Доклад коксохимической секции Всесоюзного 

совещания по автоматизации производственных 

процессов в черной металлургии на тему: 

«Состояние автоматизации и приборостроения в 

коксохимической промышленности» 

Автор: Молодцов И.Г. 

 

ГИПРОКОКС 

г. Харьков 

1962 35   

До опису внесено 2 (дві) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  257 по № 258 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: Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД Наталя ЛАРІНА 

(посада підпис,                        розшифрування підпису) 

Дата   

Прийнято на державне зберігання 2 (дві) од.зб. 
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 (цифрами)  (словами)  

 

з №  257 по № 258 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.) 

 

Старша зберігачка фондів/ завідувачка архівосховищем           Ірина КУПАВЦЕВА 

(посада підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів   Лариса ЯСТРЕБ 

(посада підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Дата  
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Аркуш – засвідчувач до опису № 3 група-комплекс № 3-1 Фонд Р-9 

 

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 внесені: 

 

Відділ довідкового апарату, обліку документів 

та інформаційних технологій             архівістка І категорії  Марина БРОННІКОВА 

 (підпис,                                                        розшифрування підпису) 

Дата:  23.12.2019 

 


