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П Е Р Е Д М О В А 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2014 р. надійшли науково-дослідні роботи   

за 1990, 1996, 2007, 2009 роки, згідно з «Переліком проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає віднесенню до 

складу Національного архівного фонду України» (Протокол засідання ЕПК від 02.06. 2014 р. № 05) та Актом приймання-передавання № 4 

науково-технічної документації на державне зберігання від 22.07.2014 р. від Державного вищого навчального закладу “Криворізький 

національний університет”, Структурний підрозділ “Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірночорудній і металургійній 

промисловості” м. Кривий Ріг, Міністерство промислової політики України. 

 1957-1960 - на підставі постанови президії Академіі наук УРСР від 05 червня 1957 року організовано лабораторію по боротьбі з 

силікозом при підземній розробці руд інституту гірничої справи ім. М.М. Федорова, Академія наук УРСР, м. Кривий Ріг; 

 1960-1964 - Криворізька філія інституту гірничої справи ім. М.М. Федорова, Академія наук УРСР, м. Кривий Ріг; 

 1964-1968 - Науково-дослідний інститут вентиляції, пиловловлення та очищення повітря на підприємствах металургійної 

промисловості (НДІметалургвентиляція), Держкомітет з чорної та кольорової металургії Держплану СРСР, м. Кривий Ріг; 

1968-1972 - Науково-дослідний інститут вентиляції та очищення повітря на гірничорудних підприємствах (НДІрудвентиляція), 

Міністерство чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг; 

1972-1991 - Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості чорної металургії (ВНДІБПГ), 

Міністерство чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг; 

1991-1997 - Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості (НДІБПГ), Держкомітет України по металургійній промисловості, м. Кривий Ріг; 

1997-2000 - Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості, Міністерство промислової політики України, м. Кривий Ріг; 

2000-2001 - Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості, Держкомітет промислової політики України, м. Кривий Ріг; 
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2001-2006 - Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості, Міністерство промислової політики України, м. Кривий Ріг; 

2006-2010 - Державне підприємство "Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості" (ДП "НДІБПГ"), Міністерство промислової політики України, м. Кривий Ріг; 

2010 - Державне підприємство "Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості" Державного агенства України з управління державними корпоративними правами та майном, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, м. Кривий Ріг. 

 Науково-дослідні роботи, які увішли до опису, висвітлюють наступні теми: 

- встановлена природа і механізм утворення ізотопнолегкого водню в масиві серпентинизованих дунитів та визначені параметри 

виділення газу; 

- очищення пилогазового потоку від пилу в «мокрому» апараті і окислення шкідливих газових комплектів в полі ствольно-діфузного 

розряду; 

- запропоновано застосувати мікроводородні штами та їх симбіоз з бактеріями для пилогазопридушення в кар'єрах; 

- запропоновано в якості закріплювачів пилячих поверхонь застосовувати речовини, які після розпаду будуть первинними 

накопичувачами гумусу у грунті; 

- керівний документ встановлює терміни і обсяги проведення комплексу робіт з визначення реального стану та можливості 

подальшої безпечності  і безаварійної експлуатації вертикальних стволів шахт; 

- керівний документ встановлює терміни і обсяги проведення комплексу робіт з визначення реального стану та можливості 

подальшої безпечної експлуатації похилих стовбурів різного призначення. 

 Документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів НАФ на державне 

зберігання на 2016 рік”. 

Науково-дослідні роботи пройшли опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за хронологією та за номерами 

тем. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання, 
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складено аркуш-засвідчувач. На проект надрукований опис. 

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

 

 Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                           Т.О. Гук 

10.05 2016 р. 
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Фонд P - 102 

Опис № 3 

Група-комплекс № 3-34 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

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 

   Звіти з науково-дослідних робіт      

1 111 
№ 2262 

№ г/р. 01.90.0030065 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 132-90: «Раскрыть природу образования 

водорода в ультраосновных породах и 

определить пара метры газопроявлений при 

разработке хромитовых месторождений 

подземным способом» (заключительный). 

Руководитель: Ф.Г. Гагауз. 

Всесоюзный 

научно-

исследовательский 

институт 

безопасности труда 

в горно-рудной 

промышленности 

(ВНИИБТГ) 

г. Кривой Рог 

1990 36 -  

2 112 
№2300 

№ г/р.01.88.00078.58 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме 159-88: «Система комплексной очистки 

газа ( СКОГ)». Пояснительная записка. 

То же 1990 38 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель: Н.И. Швидкий. 

3 113 
№10.0687 

№ г/р.0195 V 01589 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме Т-68/10: «Разработка способов и средств 

пылегазоподавления в карьерах с 

использованием биологическиактивной 

микрофлоры» (заключительный). 

Руководитель: В. Тыщук. 

Украинский 

государственный 

научно-исслед. ин-

тут безопасности 

труда и экологии в 

горнорудной и 

металлургической 

промышленности 

(НИИБТГ) 

г. Кривой Рог 

1996 120 -  

4 114 
№ 2398 

№ г/р. 0195V014115 

Отчет о научно-исследовательской работе по 

теме Т-20: «Определение и выбор новых 

типов закрепителей для пылящих 

поверхностей горнорудных предприятий»  

(заключительный). 

Руководитель: В.Тыщук. 

То же 1996 60 -  

5 115 
СОУ-Н МПП 73.100-

079:2007 

Настанова: «Организация контроля 

безопасного состояния оборудования 

вертикальных стволов и подъемных 

установок шахт». 

ГП «НИИБТГ» 2007 52 -  

6 116 
СОУ-Н МПП 

73.100.40:2009 

Настанова: «Организация контроля 

безопасного состояния подъемных установок 

и оборудования наклонных стволов шахт и 

циклично-поточной технологии (ЦПТ) 

горнообогатительных комбинатов». 

То же 2009 20 -  

 

До опису внесено   6 (шість) од. зб. 

 (числом) (словами)  
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з № 111 по № 116 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.) 

 

Укладач опису: Архівіст 1 категорії         Т.О. Гук 

(посада, підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 10.05.2016 р. 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД Н.В. Дудник 

(посада, підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 10.05.2016 р. 
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Прийнято на державне зберігання 6 (шість) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 111 по № 116 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.) 

 

 

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 29.06.2016 р. 

 

 

 

 

 



Аркуш - засвідчувач опису № 3 група-комплекс № 3-34 Фонд Р-102 

 

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) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів К. О. Підрепна 

(посада підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 30.06.2016 р. 

 


