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П Е Р Е Д М О В А  

 

Публічне акціонерне товариство Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна (ПАТ 

«УКРГІПРОШТУВ»), м Київ був утворений в 1959 році, як Київський філіал Державного інституту по проектуванню підприємств штучного 

волокна (К/ф ДІПРОШТУВ), наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з хімії № 40 від 21.01.59 р. 

У 1976 році Київський філіал ДІПРОШТУВ був об'єднаний з Київським філіалом Всесоюзного науково-дослідного та проектного 

інституту штучного волокна в єдину організацію - Київський філіал ВНДІШТУВПРОЕКТ (Наказ Міністерства хімічної промисловості СРСР 

№ 573 від 31.08.76 р.). 

У 1991 році на підставі наказу Науково-виробничого об'єднання «Хімволокно» Міністерства хімічної промисловості СРСР № 24 від 

23.01.91 р. наукова і проектна частини Київського філіалу Державного інституту по проектуванню підприємств штучного волокна (К/ф 

ДІПРОШТУВ) були розділені на два інститути у складі НВО «ХІМВОЛОКНО». 

У 1991 році Київський філіал ДІПРОШТУВ став самостійним інститутом УКРГІПРОШТУВ в системі ДЕРЖХІМПРОМу України 

(Наказ № 16 від 28.10.91 р. ДЕРЖХІМПРОМу УРСР). 

У 1998 році наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву №1255 від 23.09.98 р було створено 

Відкрите акціонерне товариство «УКРГІПРОШТУВ» (ВАТ «УКРГІПРОШТУВ»). 

10.03.2011 року відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» на зборах акціонерів ВАТ «УКРГІПРОШТУВ» було 

перейменовано в Публічне акціонерне товариство Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна (ПАТ 

«УКРГІПРОШТУВ»). 

Проект «Технічний проект на будівництво дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки» (мовою оригіналу: 

рус. «Технический проект на строительство опытно-промышленного производства вискозной сосисочной оболочки») передано ПАТ 

"УКРГІРОШТУВ", м. Київ на державне зберігання до ЦДНТА України, м. Харків за Актом приймання - передавання від 17.12.2014 р., на 

стадії проектного завдання. Комплекс: «Могильовський завод штучного волокна» (республіка Білорусь), відповідно до Переліку проектів, 
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проблем (тем), науково-технічна документація по якому підлягає передачі на державне зберігання за 1956 ÷ 1972 роки (Протокол засідання 

ЕПК ЦДНТА України № 6 від 10.07.90 р) від ПАТ «УКРГІПРОШТУВ», м.Київ. 

Технічний проект дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки розроблений в 1971 р на підставі завдання на 

проектування № 5/69, затвердженого Міністерством хімічної промисловості СРСР 7 лютого 1969 Потужність виробництва - 300 млн. 

погонних метрів на рік (900 тонн на рік) вискозной сосисочної оболонки. 

Проммайданчик розташован на правому корінному березі р. Дніпро і примикає до південно-східної частини території заводу 

штучного волокна, г Могильов. 

До складу споруд виробництва сосисочної оболонки включені наступні об'єкти, мережі і споруди: головний корпус, газоочисні 

споруди, насосна станція перекачки промислових і госпфекальних стоків, вентиляційна труба, технологічні естакади, позамайданчикові і 

внутрімайданчикові мережі. 

Виробнича частина будівлі головного корпусу в основному двоповерхова, частково-триповерхова. Під частиною корпусу 

передбачаються підвали глибиною 6,0 м (станція розчинів, відділення переддозрівання) і технологічні тунелі глибиною 3.8 м (відділення 

формування). 

У торці корпусу розміщується адміністративно-побутова 4-х поверхова прибудова, де розташовуються побутові приміщення, 

медпункт, буфет, кабінети і конторські приміщення. 

Основною передумовою для створення першого в СРСР дослідно-промислового виробництва штучної оболонки був гострий дефіцит 

в натуральній сосисочної оболонці, що покривалися за рахунок імпорту. 

Технологічна схема виробництва віскозної сосисочної оболонки - напівбезперервна. 

Отримання лужної целюлози прийнято за класичним способом виробництва на малогабаритному обладнанні. Для видалення повітря з 

віскози прийняті установки виробництва ЧССР (Чехословацька Соціалістична Республіка), формування оболонки здійснюється на 

вітчизняних агрегатах марки АСО-10 І за безперервним методом з повною обробкою і сушінням з вихідним пакуванням у вигляді пласких 

котушок. 
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З метою отримання транспортабельного і зручного у переробці вихідного пакування проводиться гофрування оболонки на 

гофрувальних автоматах. 

Для забезпечення випуску продукції зазначеної потужності потрібна наступна кількість сировини: 

-целюлози-817 тонн на рік; 

-єдкого натру-575 тонн на рік; 

-сірчаної кислоти-1021 тонн на рік; 

-сірковуглецю-151 тонн на рік. 

Виробництво віскозної сосисочної оболонки забезпечено теплом, водою, каналізацією, вентиляцією, електроенергією, холодом, 

азотом, стисненим повітрям, слабкострумовими пристроями, системою пожежогасіння. 

При розробці проекту використовувалася вперше впроваджувана в СРСР технологія, що забезпечує виробництво нового виду 

продукції. 

Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів НАФ 

на державне зберігання на 2015 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано. Текстові та графічні 

документи пронумеровані, на кожну одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Проставлені: штамп, шифр та номер одиниці 

зберігання. Надрукований опис. 

 Фізичний стан документів задовільний. 

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД         Дудник Н. В. 

 

       29.04.2015 р.       

             дата 
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Фонд                       Р-248 

 

Опис                       № 1  

Група-комплекс  №1-551  
 

№№ 

з/п 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

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 

   Комплекс: «Могильовський завод 

штучного волокна» 

Проект: «Технический проект на 

строительство опытно-промышленного 

производства вискозной сосисочной 

оболочки» 

     

1 1 Арх. 6359 
Том 1. Общая и технико-экономическая 

часть 

Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 67 -  

2 2 Арх. 6360 
Том 3. Книга 1. Пояснительная записка. 

Технология производства 
То же 1970 143 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3 Арх. 6361 
Том 3. Книга 2. Технология производства. 

Чертежи 
То же 1970 26 -  

4 4 Арх. 6362 
Том 4. Автоматизация и КИП, снабжение 

холодом, азотом и сжатым воздухом 

Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 53 -  

5 5 Арх. 6363 

Том 5. Отопление, вентиляция, 

теплоснабжение. Водоснабжение и 

канализация. Электроснабжение 

То же 1970 117 -  

6 6 Арх. 6364 
Том 7. Сводная, объектные и локальные 

сметы 
То же 1970 654 -  

   Графическая и текстовая документация:      

   Главный корпус      

7 7 К-53260 

Цех приготовления вискозы. Содовая 

станция. Принципиальная схема 

технологического процесса и автоматизации 

Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 - 1  

8 8 К-53261 

Цех приготовления вискозы. Отделение 

ксантогенирования и растворения. 

Принципиальная схема технологического 

процесса и автоматизации 

То же 1970 - 1  

9 9 К-53262 

Цех приготовления вискозы. Отделение 

подготовки вискозы. Принципиальная схема 

технологического процесса и автоматизации 

То же 1970 - 1  

10 10 К-53263 

Цех приготовления вискозы. Отделение 

обезвоздушивания вискозы. Принципиальная 

схема технологического процесса и 

автоматизации 

То же 1970 - 1  

11 11 К-53264 Цех приготовления вискозы. Тоже 1970 - 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аксонометрическая схема вискозопроводов 

12 12 К-53265 

Цех формования, отделки и сушки оболочки. 

Станция растворов машины формования и 

отделки оболочки. Принципиальная схема 

технологического процесса и автоматизации 

Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 - 1  

13 13 К-53266 

Цех формования, отделки и сушки оболочки. 

Аппарат для сушки оболочки. 

Принципиальная схема технологического 

процесса и автоматизации 

То же 1970 - 1  

14 14 К-53267 Планы на отм. ±0.00 и –6.00 м. То же 1970 - 1  

15 15 К-53268 Планы на отм. 6.000, 7.200 и 7.500 м. То же 1970 - 1  

16 16 К-53269 Планы на отм. 4.20, 10.80 и 13.20 м. То же 1970 - 1  

17 17 К-53270 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 То же 1970 - 1  

18 18 К-53271 
План размещения оборудования мастерских 

на отм. ±0.000 
То же 1970 - 1  

19 19 К-53272 
План размещения оборудования мастерских 

на отм. 6.000 
То же 1970 - 1  

20 20 К-53273 
Сводная ведомость технологического 

оборудования (начало) 
То же 1970 1 -  

21 21 К-53274 
Сводная ведомость технологического 

оборудования (продолжение № 1) 
То же 1970 1 -  

22 22 К-53275 
Сводная ведомость технологического 

оборудования (продолжение № 2) 
То же 1970 1 -  

23 23 К-53276 
Сводная ведомость оборудования 

лабораторий и цехових мастерских 
То же 1970 1 -  

24 24 К-53277 
Сводная ведомость оборудования ремонтных 

мастерских 
То же 1970 1 -  

25 25 К-53278 
Сводная ведомость оборудования ремонтных 

мастерских (продолжение) 
То же 1970 1 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 26 К-53279 

2 вариант Планы на отм. ±0.00 и – 6.00 м.  Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 - 1  

27 27 К-53280 2 вариант. План на отм. 6.00; 7.20 и 7.50 м. То же 1970 - 1  

28 28 К-53281 2 вариант. Разрезы 1-1, 2-2 То же 1970 - 1  

   Теплоснабжение      

29 29 К-51926 

Монтажная схема внутриплощадочных 

теплопроводов 

Предприятие 

почтовый ящик 

В-8780 

1970 - 1  

30 30 К-53101 Генплан с нанесеним инженерных сетей То же 1970 - 2  

31 31 К-53102 

Насосная станция перекачки 

производственних и хозфекальных стоков. 

Приемные резервуары. План. Разрезы 

То же 1970 - 1  

32 32 К-54001 

Насосная станция перекачки 

производственних и хозфекальных стоков. 

Принципиальная схема автоматизации 

технологического процесса 

То же 1970 - 1  

33 33 К-52688 
Схема взаимосвязей между пунктами 

контроля и управления То же 1970 - 1  

 

До опису внесено   33 (тридцять три) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 33 у тому числі: 

 



10 

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 21 (двадцять одна) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                       Н. В. Дудник 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата    29.04.2015 р.   

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства                                                   А.К. Малишева  

 (підпис,             розшифрування підпису) 

         

Дата     29.04.2015 р. 
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Прийнято на державне зберігання 33 (тридцять три) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

з №  1 по № 33 у тому числі:  

 

Текстових од. зб. 12 (дванадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 21 (двадцять одна) 

 (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 22.06.2015 р. 



Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-551 Фонд Р-248 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 11 (одинадцять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Відповідальна за облік відділу довідкового апарату та 

обліку документів                                                                     І.В. Дудко 

(посада)                              (підпис,                         розшифрування підпису) 

 

Дата 25.06.2015 р. 

 

 


