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ПЕРЕДМОВА 

 

До Центрального державного науково-технічного архіву України у 2016 році на державне зберігання надійшла документація за 

проектом: «Реконструкція будівель колишнього ВАТ «Баришівський молокопродукт» з метою організації виробництва по переробці ПЕТ-

відходів», згідно з «Переліком проектів, проблем (тем) науково-технічна документація яких підлягає віднесенню до складу Національного 

архівного фонду України (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 08 від 25.09.2014 р.) та Актом № 2 приймання-передавання науково-

технічної документації на державне зберігання від 05.01.2016 р. від Публічного акціонерного товариства «Український генеральний інститут 

по проектуванню підприємств штучного волокна» (ПАТ «УКРГІПРОШТУВ»). 

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. 

З 1969 р. по 1976 р. має назву К/ф ДІПРОШТУВ, але підпорядковується Міністерству хімічної промисловості СРСР. 

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). 

З 1991 по 1997 роки «Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна» (ПАТ 

«УКРГІПРОШТУВ»), ДЕРЖХІМПРОМ України Міністерства промисловості України. 
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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»). 

Основним напрямком діяльності ПАТ «УКРГІПРОІВ» є: 

 - розробка проектно-кошторисної документації на будівництво нових об'єктів капітального будівництва та розширення, реконструкція і 

техпереоснащення діючих виробництв хімічних волокон, а також підприємств і окремих об'єктів інших галузей народного господарства; 

 - розробка конструкторської документації не стандартизованого обладнання і комплектні лінії і установки; 

 - експертиза проектної та конструкторської документації; 

 - здійснення авторського нагляду за будівництвом. 

В інституті склався колектив проектувальників: - технологів, автоматників, теплотехніків, архітекторів, конструкторів, економістів, 

інженерів високої кваліфікації, який виконує наступні проектні роботи: 

 - технологічні розрахунки; 

 - схеми автоматизації технологічних процесів; 

 - генплани; 

 - балансові схеми водоспоживання та каналізації; 

 - теплоповітряні баланси; 

 - розрахунки викидів шкідливих речовин в атмосферу; 

 - електропостачання виробництв. 

Виробничо-технологічний комплекс «Старпласт» створено на базі колишнього ВАТ «Баришівський молокопродукт», 

с.м.т. Баришівка. Даннний проект організації виробництва з переробки поліетилентерефталатних (ПЕТ) відходів є екологічним об'єктом, 
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метою якого є створення виробництва, яке зможе забезпечити утилізацію пластикової упаковки для харчових продуктів, зменшити 

засміченість територій міст і селищ використаною пластиковою тарою, підвищити культуру збору побутових відходів шляхом сортування 

побутового сміття , підвищити зайнятість населення за рахунок створення додаткових робочих місць. 

Створення виробництва з переробки ПЕТ-відходів сприяє поліпшенню екологічної ситуації в Україні. Основним напрямком 

діяльності підприємства є переробка вживаних ПЕТ-пляшок і отримання чистих пластівців з заданим розміром частинок, які можуть 

використовуватися для отримання вторинного грануляту і виробів з нього або в якості наповнювача для різних матеріалів (текстильних, 

будівельних і ін.). 

Вимоги та умови, необхідні для організації виробництва: 

Площа забудови-1514м2; 

Будівельний об'єм-9550м3; 

Наявність під'їзних шляхів, водопостачання та каналізації, забезпечення загальноцехової вентиляції, освітлення і обігріву 

приміщення. 

Відомості про потребу в енергозасобах: 

Тепло-1460 ГДж/рік; 

Електроенергія-1 689 тис.кВт.г/рік; 

Питна вода-13670,55м3/рік; 

Стиснене повітря-3,6м3/рік; 

Газ-54,8тис.м3 / рік. 

Утилізація ПЕТ-відходів здійснюється на напівавтоматичній лінії, що виготовляється ТОВ «ІНТЕР-ПЕТ» м.Львів. Лінія по переробці 

повністю механізована. Пропонована технологія дозволяє найбільш повно очистити ПЕТ від зовнішніх забруднень і надати отриманому 

матеріалу хороший товарний вигляд. 

По робочому проекту побудовано і пущено в роботу виробництво з переробки ПЕТ-відходів в с.м.т. Баришівка, Київської області. 



6 
 

Данна документація може бути використана для повторного застосування при проектуванні аналогічного виробництва в іншому 

населеному пункті. 

Проектна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів НАФ на 

державне зберігання на 2017 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за складом проекту 

підприємства-розробника. 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 
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 Фонд                       Р-248  

Опис                       № 1  

Група-комплекс  № 1-561  

 

№№ 

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: Виробничо-технологічний 

комплекс «Старпласт» (колишнє ВАТ 

«Баришівський молокопродукт»), 

с.м.т. Баришівка 

Проект: «Реконструкція будівель 

колишнього ВАТ «Баришівський 

молокопродукт» з метою організації 

виробництва по переробці ПЕТ-відходів» 

     

   Затверджувальна частина. 

Шифр 63.01.001.00 

Робочий проект. 

     

1 1 
№ арх. 29546 

Том 7. Водопровід і каналізація. ВАТ 

«УКРГІПРОШТУВ» 

2009 21 -  

2 2 № арх. 29547 Том 4. Внутрімайданчикове 

електропостачання і електроустаткування. 
То же 2009 16 -  
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3 3 
№ арх. 29548 

Том 5. Архітектурно-будівельні рішення. ВАТ 

«УКРГІПРОШТУВ» 

2009 13 -  

4 4 № арх. 29551 Том 1. Загальні положення. То же 2009 116 -  

5 5 № арх. 29552 Том 6.Опалення, вентиляція, 

теплопостачання. 
То же 2009 26 -  

6 6 

№ арх. 29553 

Том 3. Технологія виробництва. 

Внутрішньо-цеховий транспорт. Складське 

господарство. Повітропостачання. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

То же 

2009 59 -  

7 7 № арх. 29555 Том 9. Організація будівництва. То же 2009 25 -  

8 8 № арх. 29556 Том 2.Генеральний план і транспорт. То же 2009 13 -  

9 9 № арх. 29607 Том 8. Оцінка впливу на навколишнє 

середовище. 
То же 2009 152 -  

   
Графічні документи 

     

10 10 63.01.001.00-ТХ.  Виробничий корпус. Загальні дані. ВАТ 

«УКРГІПРОШТУВ» 

2009 - 8  

11 11 63.01.001.00-ТХ. 

С1 

Специфікація обладнання, виробів та  матеріалів.  
То же 

2009 - 8  

12 12 63.01.001.00-ГП Генеральний план забудови. Загальні дані. То же 2009 - 4  

13 13 63.01.001.00-АС Загальні дані. Плани, розрізи, фрагменти. То же 2009 - 11  

14 14 63.01.001.00-ОВ.  Загальні дані. Таблиця тепла. 

Характеристика загально-вентиляційної 

системи. Теплопостачання. Вентиляція. 

Опалення. 

То же 

2009 - 12  

15 15 63.01.001.00-ОВ.С Специфікація обладнання, матеріалів і 

виробів 
То же 

2009 - 9  
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16 16 63.01.001.00-ТРЦ Загальні дані. ВАТ 

«УКРГІПРОШТУВ» 

2009 - 2  

17 17 63.01.001.00-

ТРЦ.С1 

Специфікація обладнання. 
То же 

2009 - 1  

18 18 63.01.001.00-ВК.  Загальні дані. Принципова схема 

водоспоживання та водовідведення. Схема 

каналізаційних каналів. 

То же 

2009 - 6  

19 19 63.01.001.00-ВК.С Специфікація обладнання і матеріалів. То же 2009 - 2  

20 20 63.01.001.00-ЕО Загальні дані. Схема електрична принципова 

розподільчої мережі. План розташування 

обладнання і прокладки електричних мереж. 

То же 

2009 - 3  

21 21 63.01.001.00-ЕО. 

С1 

Специфікація обладнання, виробів і 

матеріалів. 
То же 2009 - 4  

22 22 63.01.001.00-ЕМ Загальні дані. Схеми: електропостачання, 

електрична принципова розподільчої 

мережі. 

То же 
2009 - 7  

23 23 63.01.001.00-

ЕМ.С1 

Специфікація обладнання, виробів та 

матеріалів. 
То же 2009  3  

24 24 63.01.001.00-ПП Загальні дані. Специфікація обладнання, 

виробів та матеріалів. 
То же 2009 - 3  

25 25 63.01.001.00-ПП.С Специфікація обладнання, виробів і 

матеріалів. 
То же 2009 - 2  

 

До опису внесено 25                (двадцять п’ять)  од. зб. 

                                                  (числом)                                                                (словами) 

з №  1  по №  25 у тому числі:  

Текстових од. зб          9 (дев’ять)  

                                           (числом)                                                                          (словами) 

Графічних од. зб.         16 (шістнадцять)  
                                           (числом)                                                                       (словами) 
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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  03.05.2017 р.   

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                        

  

 

 

                              Н.В. Дудник 

 ( підпис                розшифрування підпису) 

Дата  03.05.2017 р.   
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Прийнято на державне зберігання                25 (двадцять п’ять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

    

    

з № 1 по № 25 у тому числі:  

 

Текстових од. зб.     9 (дев’ять)  
                                           (числом)                                                                                     (словами) 

Графічних од. зб.       16 (шістнадцять)  
                                           (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  06.07.2017 р. 
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Аркуш-засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-561 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)  

Відповідальний за облік сектору довідкового апарату та обліку документів                           М. В. Броннікова 
                                 (посада)            ( підпис,                                                 розшифрування підпису)  

 

Дата  24.05.2017 р. 

 


