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ПЕРЕДМОВА
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»).
Відповідно до Переліку проектів, проблем (тем), науково-технічна документація по яких підлягає передачі на державне зберігання за
1980, 1988 роки (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 8 від 31 жовтня 2013).
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Проекти: «Техно-робочий проект виробництва медичної віскозной вати. Шифр 48.12.000.00.4» (мовою оригіналу: рус. «Технорабочий проект: Производство медицинской вискозной ваты. Шифр 48.12.000.00.4»), та «Реконструкція зі збільшенням потужності
виробництва віскозного волокна. Шифр 48.26.000.00» (мовою оригіналу: рус. «Реконструкция с увеличением мощности производства
вискозного волокна. Шифр 48.26.000.00») підприємства п/с А-7196 у Львівської області передано за Актом приймання-передавання від
17.12.2014 р. на державне зберігання до ЦДНТА України м. Харків від ПАТ «Український генеральний інститут по проектуванню
підприємств штучного волокна», м.Київ.
Проект: «Техно-робочий проект: виробництво медичної віскозної вати. Шифр 48.12.000.00.4».
Техно-робочий проект будівництва виробництва віскозної медичної вати потужністю 10 тис. тонн на рік виконаний відповідно до
завдання на проектування № 37/49, затвердженим 19.10.1979 р.
По даному проекту збудовано та введено в дію перше в СРСР і єдине в Україні виробництво медичної хірургічної вати для покриття
дефіциту в бавовняній ваті із спеціально підготовленої віскози, одержаної на діючому виробництві.
Технологічне обладнання, передбачене у техно-робочому проекті випущено вітчизняними машинобудівними заводами, за винятком
чисельних машин і ліній для фасування та пакування вати.
Проектом передбачається будівництво корпусу виробництва віскозної медичної вати, насосної станції перекачки стоків, прокладка
інженерних мереж, будівництво естакади для прокладання трубопроводів пневмотранспорту подачі сировини.
Корпус виробництва вати розроблений в 2-х поверховому виконанні, який зблокований з прирейковим залізно-дорожним складом
готової продукції, що дає можливість зменшити транспортні витрати.
В усіх основних виробничих приміщеннях проектом передбачаються опалювально-вентиляційні установки кондиціонування повітря.
Забезпечення виробництва медичної вати електроенергією передбачається від існуючої головної понижувальної підстанції ГПП 110/6 кВ.
Забезпечення водою, холодом і повітрям вирішується від існуючих споруд і мереж з необхідною їх реконструкцією. Забезпечення
виробництва вати теплом передбачається від існуючої котельні та теплових мереж.
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Таким чином, проектоване виробництво дає можливість уникнути закупівлі відсутньої в Україні бавовни для виробництва медичної
хірургічної вати.
Проект: «Реконструкція зі збільшенням потужності виробництва віскозного волокна. Шифр 48.26.000.00»
Проект реконструкції підприємства п/с А-7196 розроблений в 1988 році на підставі завдання на проектування № 13/86 від 20.10.1986
р, а також змінами та доповненнями до нього.
Діюче виробництво віскозного волокна потужністю 46 тис. тонн на рік віскози знаходиться в експлуатації з 1971 року. Через
знаходження тривалий час в агресивних середовищах основне технологічне обладнання має великий відсоток зносу і знаходиться в
поганому стані, що характеризується великими втратами сировини в процесі виробництва.
У даному проекті реконструкції, принципова технологічна схема діючого виробництва віскозного волокна зберігається. Збільшення
потужності виробництва віскозного волокна до 54 тис. тонн на рік забезпечується зміною деяких параметрів процесу, частковою
модернізацією обладнання на окремих стадіях процесу з метою його інтенсифікації, зниження відходів та їх утилізації, а також за рахунок
модернізації штапельних агрегатів з доведенням їх одиничної потужності до 32 -35 тонн на добу.
Віскозні волокна по гігієнічним властивостям найбільш близькі до натуральних і в цілому ряді виробів широкого вжитку вони не
можуть бути замінені іншими хімічними волокнами.
Існуюча технологія отримання віскозних волокон характеризується великою кількістю відходів у вигляді газових викидів і
забруднених стічних вод. Забезпечення збільшення випуску віскозних волокон на підприємстві можливо тільки при удосконаленні
технології та впровадженні процесів утилізації відходів і знешкодження викидів за рахунок створення маловідходної технології. Реалізація
комплексу заходів на підприємстві п/с А-7196 виконана вперше в галузі з метою створення та освоєння маловідходної та ресурсозберігаючої
технології.
Управління технологічними процесами в основному автоматизовано.
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Проект реконструкції із збільшенням потужності виробництва передбачає реконструкцію існуючих, а також будівництво нових
будівель і споруд як на основному майданчику підприємства, так і на території діючих очисних споруд.
Архітектурні рішення споруджуваних будинків прийняті з урахуванням архітектурних рішень існуючої забудови. Спеціальних
рішень по інтер'єрах не передбачено.
Антикорозійний захист стін, стель і підлог вибрано з урахуванням виду та інтенсивності впливу агресивного середовища.
Справжнім проектом передбачається будівництво естакад для суміщеної прокладки мереж різного призначення.
Виконання всього комплексу заходів, передбачених проектом, знизило викиди шкідливих речовин в атмосферу, заощадило сировину
та хімікати, збільшило вихід регенерованого сірковуглецю і ступінь утилізації та переробки волокнистих відходів (випуск штапельного
волокна і целюлозного порошку), збільшився випуск товарного сульфату натрію.
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 документи
пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Проставлені: штамп, шифр та номер одиниці
зберігання. Надрукований опис.
Фізичний стан документів задовільний.
Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД
30.04.2015 р.
дата

Дудник Н. В.
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Комплекс: «Підприємство п/я А-7196
(м. Сокаль)».
Проект: «Техно-рабочий проект:
Производство медицинской вискозной
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Автоматизация
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Проект: «Реконструкция с увеличением
мощности производства вискозного
волокна. Шифр 48.26.000.00»
Раздел 1. Часть 1.Общая пояснительная Предприятие
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До опису внесено

з№

1

по
№

Текстових од. зб.

Графічних од. зб.

Літерні №№

почтовый ящик
В-8780
Предприятие
Раздел 3. Часть 1.Технологические
почтовый ящик
решения по основному производству
В-8780

6

7

1988

176

записка

3

(три)

(числом)

(словами)

од.
зб.

у тому числі:

3

3

(три)

(числом)

(словами)

-

(-)

(числом)

(словами)

-

(-)

(числом)

(словами)

од.
зб.

(-)
(перелік літерних од. зб.)
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9

9
Пропущені №№

-

(-)

(числом)

(словами)

од.
зб.

(-)
(перелік пропущених од. зб.)

Укладач опису Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД
(посада,

підпис,

Н. В. Дудник

розшифрування підпису)

Дата 30.04.2015 р.
Начальник відділу формування НАФ та діловодства

А.К. Малишева
(підпис,

Дата 30.04.2015 р.

розшифрування підпису)
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Прийнято на державне зберігання

з№

1

по №

(три)

(цифрами)

(словами)

3

(три)

(числом)

(словами)

-

(-)

(числом)

(словами)

Графічних од. зб.
Літерні №№

-

(-)

(числом)

(словами)

-

(-)

(числом)

(словами)

Пропущені №№

од. зб.

у тому числі:

3

Текстових од. зб.

3

од. зб.

(-)
(перелік літерних од. зб.)

од. зб.

(-)
(перелік пропущених од. зб.)

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем
(посада)

І.А. Купавцева
(підпис,

Начальник відділу забезпечення збереженості документів
(посада)

Дата

22.06.2015 р.

розшифрування підпису)

Л.А. Ястреб
(підпис,

розшифрування підпису)

Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-552

Всього в цьому опису пронумеровано

10

(десять)

(числом)

(словами)

Фонд Р-248

аркушів

В тому числі:
Літерні №№ аркушів
Пропущені №№ аркушів

-

(-)

(-)

(числом)

(словами)

(перелік літерних аркушів)

-

(-)

(-)

(числом)

(словами)

(перелік пропущених аркушів)

Відповідальна за облік відділу довідкового апарату та
обліку документів
(посада)

Дата

26.06.2015 р.

І.В. Дудко
(підпис,

розшифрування підпису)

