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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2016 році надійшла документація до 

проекту: «Проект реконструкції і розширення ВАТ «УКРПЛАСТИК», (мовою оригіналу: рос. «Проект реконструкции расширения ОАО 

«Укрпластик» за 2001 рік, 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 1997 по1998 роки «УКРГІПРОШТУВ» підпорядковується Міністерству промислової політики 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. 

Проект реконструкції і розширення ВАТ «Укрпластик» розроблений відповідно до завдання на проектування, затвердженого 

14.12.2000 р ВАТ «Укрпластик». 
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ВАТ «Укрпластик» - велике в Україні діюче підприємство, яке спеціалізується на виробництві полімерних плівок і матеріалів для 

упаковки продукції харчової та інших галузей промисловості. 

Проект є програмою розвитку ВАТ «Укрпластик» виходячи з прогнозованого розвитку ринку збуту. 

Данним проектом реконструкції і розширення підприємства передбачено розширення асортименту виробленої підприємством 

продукції та збільшення потужності з реконструкцією діючих виробництв і створення нових виробництв гнучких пакувальних матеріалів. 

Асортимент продукції, що випускається: 

1. Біоксіальнооріентована поліпропіленова (БОПП) плівка для упаковки молока і молочних продуктів. 

2. Поліетиленова плівка для упаковки молока і молочних продуктів. 

3. Багатошарові плівкові матеріали для м'ясної, сирної, рибної та кондитерської продукції. 

4. Матеріали з нанесенням флексографічного друку. 

5. Матеріали з нанесенням глибокого друку. 

6. Матеріали рулонні кашировані для упаковки продуктів харчової, тютюнової, текстильної та медичної промисловості. 

7. Ламіновані пакувальні матеріали. 

8. Стрейч-плівки для пакування коробок цукерок, аудіо та відео-касет, тютюнових виробів. 

9. Матеріали пакувальні етикеточні парафіновані для упаковки кондитерської продукції кондитерської промисловості. 

10. Плівка ПП, ПЕТ, ПЕ і папір з нанесенням термолаку і липкого клею. 

11. Пакети для вакуумного пакування з ламінатів для упаковки харчових продуктів. 

12. Етикетки самоклеючі. 

13. Металізовані пакувальні матеріали. 

Початковою сировиною для отримання плівок і пакувальних матеріалів є поліпропілен, поліетилен високого тиску, поліетилен 

низького тиску, сополімери стиролу, поліамід, парафін, папір, фольга, фарби, термолак, клеї. 

Обсяг випуску продукції після реалізації проекту-33120 тонн на рік. 
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Проектом передбачено використання технологічного обладнання, що закуповується по імпорту, створеного на базі сучасних новітніх 

технологій. Устаткування характеризується низькою питомою енергоємністю і забезпечує комфортні умови праці за рахунок 

конструктивних особливостей обладнання, що застосовується, максимальної герметизації (капсуляції) всіх ділянок, де можливе виділення 

шкідливих речовин у повітря робочої зони. 

Технологічне обладнання поставляється в комплекті з системами автоматизації, які забезпечують всі вимоги до ведення процесу для 

даних технологічних виробництв. 

В умовах тривалої енергетичної кризи і значної вартості всіх видів енергоресурсів актуальним завданням на кожному підприємстві є 

їх раціональне і економне споживання, що має привести до зниження собівартості продукції, що випускається. 

Завдання раціонального і економного споживання не може бути вирішена без організації системи обліку вироблення і споживання 

основних енергоресурсів на підприємстві. 

Основні дані по споживаним енергоресурсів після реконструкції: 

- газ-1150 м
3
/год.; 

- холод-1,65 МВт; 

- теплота-111924 ГДж; 

- електроенергія-63,37 млн. КВт х г; 

- стиснене повітря-1074,5 м
3
/год; 

- хоз.-питна вода-518 ÷ 612 м
3
/добу; 

- оборотна вода-12023 ÷ 11063 м
3
/добу; 

- виробнича вода-586 ÷ 858 м
3
/добу. 

Забезпечення енергоресурсами ВАТ «Укрпластик» проводиться: 

- газом, за існуючим позамайданчикових газопроводом від існуючого ГРП з підключенням до нього проектованих об'єктів; 
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- холодом, від автономних холодильних установок, вбудованих в технологічне обладнання, а також від існуючої централізованої 

холодильної станції; 

- теплота, від існуючої котельні, що знаходиться на території підприємства; 

- електроенергією, від підстанції 35/10 кВ «Лівобережна» і підстанції 35/10 кВ «Вулкан»; 

- вода-від міського водопроводу і двох підземних свердловин; 

- стиснений повітрям, від повітряно-компресорної станції. 

Існуючий майданчик ВАТ «Укрпластик» розташована в Дніпровському районі м. Києва. Проектом передбачається збільшення 

потужності виробництва, в зв'язку з чим потрібне розширення, реконструкція існуючих та будівництво нових будівель і споруд. 

Для забезпечення поточності технологічного процесу і найкоротших технологічних зв'язків проектом передбачається об'єднання 

існуючих корпусів та максимальне блокування проектованих будівель. 

Площа території - 10,3 га. 

Площа забудови - 4,69 га. 

Зовнішні перевезення ВАТ «Укрпластик» здійснюються автомобільним і частково залізничним транспортом. 

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  № 1-562  

 

№№ 

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: Підприємство 

«Укрпластик», м. Київ 

Проект: «Проект реконструкции и 

расширения ОАО «Укрпластик» 

     

   Затверджувальна частина. 

Шифр 63.01.001.00 

Робочий проект. 

     

1 1 Арх. 28924 Книга 1. Раздел 1. Пояснительная 

записка Общие положения. Приложения 

ОАО  

«Укргипроив» 

2001 120 -  

2 2 Арх. 28925 Книга 2. Раздел 2. Генеральный план и 

транспорт. Книга 2. Раздел 3. 

Строительные решения. Книга 2. Раздел 

3. Строительные решения. Часть 1. 

Архитектурно-строительные решения. 

То же 

ГКП «Печерские 

архитектурные 

мастерские 

2001 56 -  

3 3 Арх. 28926 Книга 3. Раздел 3. Строительные 

решения .Часть 2. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

То же 2001 87 -  
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воздуха. Часть 3. Водоснабжение и 

канализация. 

4 4 Арх. 28927 Книга 4. Раздел 3. Строительные 

решения. Часть 4. Связь, сигнализация и 

противопожарная автоматика. 

Пояснительная записка. Приложения. 

Частное 

предприятие «ВДД» 

2001 17 -  

5 5 Арх. 28928 Книга 5. Раздел 4. Технологические 

решения. Часть 1. Технология 

производства. Часть 2. Автоматизация 

производственных процессов. 

ОАО  

«Укргипроив» 

2001 112 -  

6 6 Арх. 28929 Книга 6. Раздел 4. Технологические 

решения. Часть 3. Электроснабжение и 

электрооборудование. Часть 4. 

Теплоснабжение. Часть 5. 

Газоснабжение. Часть 6. Межцеховой и 

внутрицеховой. транспорт. Складское 

хозяйство. Часть 7. Холодоснабжение. 

Часть 8. Снабжение сжатым воздухом. 

То же 

 

2001 

 

93 -  

7 7 Арх.28930 Книга 7. Реконструкция существующей 

КЛ-10 кВ п/ст «Левобережная-РП 213» 

расчеты токов короткого замыкания и 

релейной защиты для ОАО 

«УКРПЛАСТИК» Книга 7. Часть 9. Том 

1. Электроснабжение8806-С6-ЭС. 

ЗАО институт 

«Гипрограждан 

промстрой», 

г. Киев 

2001 14 -  

8 8 Арх.28931 Книга 7. Часть 9. Том 2. 

Электрохимическая защита от коррозии. 

8806-С6-ЭХ3. 

То же 2001 15 -  

9 9 Арх.28957 Книга 8. Раздел 8. Оценка воздействий 

на окружающую среду. Часть 1. 

Пояснительная записка. 

ОАО  

«Укргипроив» 

2001 94 -  
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10 10 Арх.28958 Книга 9. Раздел 8. Оценка воздействий 

на окружающую среду. Часть 2. 

Таблицы и расчеты загрязнения 

Атмосферы. 

То же 2001 244 -  

 

До опису внесено 

 

10 

 

              (десять) 

 

 

 

од. зб. 

                                                  (числом)                                                                (словами) 

з №  1  по №  10 у тому числі:  

 

Текстових од. зб               10 

 

(десять) 

 

                                    (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  04.05.2017 р.   

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                                       Н.В. Дудник 

 ( підпис                розшифрування підпису) 

Дата  04.05.2017 р.   
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Прийнято на державне зберігання                10 (десять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

    

    

з № 1 по № 10 у тому числі:  

 

Текстових од. зб.    10 (десять)  
                                           (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  22.05.2017 р. 
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Аркуш-засвідчувач опису № 1 група-комплекс № 1-562 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. 

 


