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ПЕРЕДМОВА 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшли документи проєкту «Робочий 

проєкт цеху пошиття потужністю 1 млн. мішків (м'яких контейнерів) на рік на СП "Житомир-Полісакс"» за 2000р. Документація надійшла 

згідно з «Переліком проектів, проблем (тем), науково-технічна документація щодо яких підлягає передачі на державне зберігання за 1976-

1977 роки» (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 03 від 29.05.2020 р.) та Актом приймання-передавання документів № 15 від 

Приватного акціонерного товариства «Укргіпроштув», м. Київ. 

Приватне акціонерне товариство «Український генеральний інститут по проєктуванню підприємств штучного волокна» (ПрАТ 

«Укргіпроштув»), м Київ був утворений в 1959 р. як Київська філія Державного інституту по проєктуванню підприємств штучного волокна 

(К/ф Діпроштув), згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів СРСР з хімії від 21.01.1959 р. № 40. 

З 1969 р. по 1976 рр. має назву Київська філія Діпроштув та підпорядковується Міністерству хімічної промисловості СРСР. 

У 1991 р. Київська філія Діпроштув став самостійним Українським генеральним інститутом по проєктуванню підприємств штучного 

волокна «Укргіпроштув» в системі Держхімпром України (Наказ Держхімпром УРСР від 28.10.1991 р. № 16). 

В 1998 р. «Укргіпроштув» наказом відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 23.09.98 № 1255 було засноване 

Відкрите акціонерне товариство «Укргіпроштув».1 

Основними напрямками діяльності ПрАТ «Укргіпроштув» є: розробка проєктно-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 нестандартизованого 

обладнання і комплектних ліній та установок; експертиза проєктної та конструкторської документації; здійснення авторського нагляду за 

будівництвом. 

Одним з таких проєктів є: «Робочий проєкт цеху пошиття потужністю 1 млн. мішків (м'яких контейнерів) на рік на СП "Житомир-

Полісакс"». 

СП «Житомир-Полісакс» нині випускає до 20 млн. ПП мішків на рік та 1 млн. м'яких контейнерів на рік (1500 т/рік) для пакування 

сипучих продуктів. 

Існуюча швейна ділянка є вузьким місцем вказаного виробництва. Устаткування розміщено у стиснених умовах. РП передбачається 

організація цеху пошиття з перенесенням всього існуючого обладнання для виробництва 1 млн. м'яких контейнерів на рік та розміщенням 

його на вільних площах головного корпусу ВАТ «Житомирський ЗХВ». 

На цих площах є автоматичне пожежогасіння. 

Процес виготовлення ПП м'яких контейнерів типу «біг-бег» складається з наступних операцій: різання тканини на заготовки для 

м'яких контейнерів; зшивання мішків та м'яких контейнерів;обробка на манжетній машині та вдування вкладишів. 

 
1ЦДНТА України. Справа фонду Р-248. Том 1. Арк. 2. Історична довідка. 
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Рулон ПП тканини, виготовленої в ткацькому цеху, розрізається на різальних машинах за допомогою термоножів на заготовки для 

м'яких контейнерів. 

Далі заготовки передаються на сортування, а потім на швейну ділянку, де прошиваються на швейних машинах, потім обробляються 

на манжетних машинах і на вдувальних машинах вкладаються вкладиші з ПЕ плівки. 

Готові контейнери надходять на діючу ділянку комплектації партій, складаються в кіпу і упаковуються на існуючому пресі. 

Сформовані партії транспортуються до складу готової продукції. 

Режим роботи виробництва – безперервний, цілодобовий, 3 зміни, 360 днів на рік. 

Сировиною для м'яких контейнерів є поліпропіленова (ПП) тканина у вигляді рукава шириною 1250 мм. 1500 мм, 1840 мм, та 

вкладиші з поліетиленової рукавної плівки (ГОСТ 10354-82), що виготовляються на даному виробництві. 

У цьому виробництві технологічні стічні води відсутні. 

При різанні ПП тканини на різальних машинах за рахунок термоокислювальної деструкції полімеру повітря робочого приміщення 

можуть виділятися альдегіди, органічні кислоти. Для зменшення попадання їх у цех над різальними машинами передбачені місцеві 

відсмоктувачі, які видаляють 70% шкідливих речовин, що виділяються. 

Загальна кількість шкідливих речовин, що виділяються в процесі різання становить: - альдегіди (у перерахунку на формальдегід) - 

2,16 г / год; - органічні кислоти (у перерахунку на оцтову) – 43,71 г/годину. 

Джерело постачання теплоти - існуюча котельня. 

Водоспоживання підприємства із введенням цеху пошиття, що проєктується, не збільшується. 

Необхідність та доцільність будівництва визначається кон'юнктурою ринку. 

Проєктна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з «Планом приймання документів НАФ на 

державне зберігання на 2022 рік». 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документисистематизовано за складом проєкту 

організації-розробника. Текстові документи пронумеровані, на кожну одиницю зберігання проставлені: штамп, шифр, складено титульний 

аркуш та аркуш-засвідчувач. На графічні одиниці зберігання складено титульний аркуш, аркуш-засвідчувач та за необхідності внутрішній 

опис. На кресленики проставлені: штамп, шифр. Назви одиниць зберігання та організації-розробника внесені мовою оригіналу (російською). 

Абревіатури та їх розшифрування до списку скорочень внесені мовою оригіналу (російською). Надруковано опис. 

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

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД            Наталя ЛАРІНА 

24.10.2022 р. 



 

Список скорочень 

 

ВАТ   – Відкрите акціонерне товариство 

ЕПК   – експертно-перевіряльна комісія 

ЗХВ   – Завод хімічного волокна 

НАФ   – Національний архівний фонд 

НТД   – науково-технічна документація 

ОАО   – Открытое акционерное общество 

ПЕ   – поліетилен 

ПЕВС   – поліетилен високого тиску  

ПП   – поліпропіленового 

ПрАТ   – Приватне акціонерне товариство 

СП   – спільне підприємство 

СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УКРГІПРОШТУВ – Український генеральний інститут по проєктуванню підприємств штучного волокна 

УРСР   – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ЦДНТА України – Центральний науково-технічний архів України 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

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: «Житомирський завод хімічного волокна»      

   

Проєкт: «Робочий проєкт цеху пошиття потужністю 1 

млн. мішків (м'яких контейнерів) на рік на 

СП "Житомир-Полісакс"» 

     

1 279 Арх. 28833 
Общая пояснительная записка. Приложения. Основные 

чертежи. Сводный сметный расчет и объектная смета 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 35 -  

2 280 
42.36.000.00-

АС-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

3 281 
42.36.000.00-

АС-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». План на 

отметке 0.000  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

Фонд  № P-248 

Група-комплекс № 1-572 

Опис № 6 
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4 282 
42.36.000.00-

АС-3 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». План на 

отметке 0.000 в осях 87-85, К/2-П/1. Виды, сечения, 

спецификации 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

5 283 
42.36.000.00-

АС-4 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». План полов 

и отделки 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

6 284 
42.36.000.00-

АС-5 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

крепления воздуховода к перекрытию на отметке 4.800 

в осях К-Н/2 у оси 87 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

7 285 
42.36.000.00-

АС-6 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Крепление 

труб дымоудаления к существующему покрытию в осях 

86-88, К/2-П/1 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

8 286 
42.36.000.00-

АС-7 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

расположения стакана и фундамента под вентилятор на 

пересечении осей 87 и К/2 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

9 287 
42.36.000.00-

ТХ-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

10 288 
42.36.000.00-

ТХ-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Общекомпоновочный чертеж. План на отметке 0.000 в 

осях И-С/2, 80-94 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

11 289 
42.36.000.00-

ТХ-3 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

разводки сжатого воздуха. План на отметке 0.000 в осях 

К/2-П/2, 84-87 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

12 290 
42.36.000.00-

ОВ-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  
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13 291 
42.36.000.00-

ОВ-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Характеристика отопительно-вентиляционных систем. 

Таблица местных отсосов 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

14 292 
42.36.000.00-

ОВ-3 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Таблица 

тепловоздушных балансов производственных цехов и 

помещений  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

15 293 
42.36.000.00-

ОВ-4 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Вентиляция. План на отметке 0.000. Фрагменты планов 

на отметке 0.000, 4.800, 8.400 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000  1  

16 294 
42.36.000.00-

ОВ-5 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Установка 

систем В612, В612а. Разрез 1-1. Установка системы 

В660. Разрез 2-2 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

17 295 
42.36.000.00-

ОВ-6 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Вентиляция. Схемы воздуховодов систем В612, В612а, 

В660, П611, П612, В617, В618, ШД 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

18 296 
42.36.000.00-

ОВ.С1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Спецификация оборудования 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 2 -  

19 297 
42.36.000.00-

ЭО-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

20 298 
42.36.000.00-

ЭО-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Принципиальная схема питающей сети 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

21 299 
42.36.000.00-

ЭО-3 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». План 

расположения оборудования и прокладки электрических 

сетей 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

22 300 
42.36.000.00-

ЭО.С1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Спецификация оборудования  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 2 -  

23 301 
42.36.000.00-

ВК-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  
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24 302 
42.36.000.00-

ВК-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». План на 

отметке 0.000 с сетями ВК. Схемы систем В1, Т3, К1 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

25 303 
42.36.000.00-

ЭС-1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Общие 

данные 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

26 304 
42.36.000.00-

ЭС-2 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». ПР31, 

ПР32. Схема электрическая принципиальная 

распределительной сети 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

27 305 
42.36.000.00-

ЭС-3 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

принципиальная распределительной сети 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

28 306 
42.36.000.00-

ЭС-4 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

электрическая принципиальная управления 

электрическими двигателями в/с В612, В612а 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

29 307 
42.36.000.00-

ЭС-5 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

подключения эл. двигателей в/с В612, В612а 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

30 308 
42.36.000.00-

ЭС-6 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

электрическая принципиальная блокировок вентиляции 

В612, В612а, В660 и дымовых клапанов 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

31 309 
42.36.000.00-

ЭС-7 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Схема 

подключения электрических приводов вентиляционной 

системы В660 и дымовых клапанов 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

32 310 
42.36.000.00-

ЭС-8 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Технология. План расположения электрического 

оборудования и прокладки электрических сетей на 

отметке 0.000 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  

33 311 
42.36.000.00-

ЭС-9 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Вентиляция. План расположения электрического 

оборудования и прокладки электрических сетей на 

отметке 0.000÷8.400 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 - 1  
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34 312 
42.36.000.00-

ЭС-10 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». Кабельный 

журнал 

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 1 -  

35 313 
42.36.000.00- 

ЭС.С1 

Главный корпус ОАО «Житомирский ЗХВ». 

Спецификация оборудования  

ОАО «Укргипроив»  

г. Киев 
2000 4 -  

 

До опису внесено 35 (тридцять п’ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  279 по № 313 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 30 (тридцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД Наталя ЛАРІНА 

(посада)           (підпис)                                             (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Дата 24.10.2022 р.   
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Прийнято на державне зберігання 35 (тридцять п’ять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  279 по № 313 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п’ять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 30 (тридцять) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

 

Провідна спеціалістка/ старша зберігачка фондів/ 

завідувачка архівосховищем 

 

           Вероніка КАШИРОВА 

(посада)                    (підпис)                                 (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів Юлія ЧЕРНЯХОВСЬКА 

(посада) (підпис)                                   (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата  

 



 

Аркуш - засвідчувач опису № 6 група-комплекс № 1-572 Фонд № Р-248 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 11 (одинадцять) аркуш 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 
 

Зміни до облікових даних внесені: Архівістка І категорії   Оксана ДУБОВИК 

Сектор довідкового апарату та обліку документів (підпис)                               (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата  

 


