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П Е Р Е Д М О В А  
 До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2014р. надійшли звіти за темами науково-

дослідних робіт за 1992-2008 рр. згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ 

України» (Протокол ЕПК № 01 від 21.01.1986р.) від Приватного акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут паперу" 

(без відомчої підлеглості), м. Київ. 

 Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості заснована у 1931 році і за 

період існування мала наступні перейменування: 

 з 1931 – 1941 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа) Наркомату  паперової промисловості, м. Київ; 

 з 1941 – 1943 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа) припинила свою діяльність; 

 з 1944 – 1955 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа)  Міністерства паперової промисловості, м. Київ 

 з 1955 – 1957 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства паперової 

та деревообробної промисловості УРСР, м. Київ; 

 з 1957 – 1962 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Відділу нової техніки 

науково-дослідних і проектних організацій Держплану УРСР, м. Київ; 

 з 1962 – 1963 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Держкомітету Ради 

Міністрів СРСР з лісової, целюлозно-паперової, деревообробної промисловості та лісового господарства, м. Київ; 

 з 1963 – 1966 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Держкомітету лісової, 

целюлозно-паперової, деревообробної промисловості та лісового господарства при Держплані СРСР, м. Київ; 

 з 1966 – 1968 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Головного управління 

целюлозно-паперової промисловості Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1968 –1977 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства 

целюлозно-паперової промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1977 – 1980 рр. - Українське науково-виробниче об'єднання целюлозно-паперової промисловості «УкрНВОпапірпром» Міністерства 

целюлозно-паперової промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1980 – 1988 рр. - Українське науково-виробниче об'єднання целюлозно-паперової промисловості «УкрНВОпапірпром» Міністерства 

лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1988 – 1991 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства лісової 

промисловості УРСР, м. Київ; 

 з 1991 – 1998 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Української корпорації 

«Укрпапірвторпром», м. Київ; 
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 з 1998 – 2010 рр. - Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. 

Київ; 

 з 2010 – 2013 рр. - Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. 

Київ; 

 в 2013 році - Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. Київ 

ліквідовано згідно з Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2013р. у зв’язку з банкрутством. 

 Інститут займався науковими дослідженнями в галузі розроблення тонких електроізоляційних та інших видів паперу; переробки 

вторинної сировини,  паперу та картону з недеревинних волокон, очистки стічних вод та водокористування тощо. 

 Від інституту на державне зберігання надійшло 142 звіта за 9 проблемами: 

 Проблема 1: «Создание новых  и совершенствование технологии целлюлозы  и электроизоляционных видов бумаги». 

 Проблема 2: «Создание новых и совершенствование технологии технических видов бумаги». 

 Проблема 3: «Композиционные материалы». 

 Проблема 4: «Разроботка малоотходной технологии, использование отходов ЦБП, химической промышленности и химических 

вспомогательных веществ». 

 Проблема 5: «Разработка технологии, переработки вторичных ресурсов (макулатуры), технологии производства картонно-бумажной 

продукции с максимальным использованием макулатуры, создание оборудования». 

 Проблема 6: «Разроботка рациональных схем водопотребления и очистки сточных вод». 

 Проблема 7: «Метрологическое обеспечение отрасли». 

 Проблема 8: «Экономические исследования в соответствии со специализацией института». 

 Проблема 9: «Охрана труда и защита от статического электричества». 

 Опрацювання науково-технічної документації було проведено відповідальним за архів Приватного акціонерного товариства 

«Український науково-дослідний інститут паперу», в ході якого документи було відсистематизовано за проблемами та хронологією в межах 

проблем. Надруковано опис. Фізичний стан документів задовільний.  

 

Відповідальна за технічний архів            Ю.П. Дюкарева 
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Фонд Р-113 

Опис № 7 

Група-комплекс № 3-38 

 

№  

з/п 

№ 

од.зб. 

у 

межах 

компле

ксу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація-

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

текст граф. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 

Проблема 1. «Создание новых и 

совершенствование технологии целлюлозы и 

электроизоляционных видов бумаги» 

     

1 1594 арх.№12 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0071611107: «Разработать 

программное обеспечение для периодической 

сульфатной варки целлюлозы по H-фактору с 

использованием мини- ЭВМ»  

Руководитель:                            Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 34 -  

2 1595 арх.№15 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0015201203: «Получение 

экспериментальных данных для математического 

моделирования процесса сульфатной варки 

целлюлозы в аппарате «Камюр»  

Руководитель:                            И.К.Мороз 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 14 -  



6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 1596 арх.№22 

№ г/р 

01890005318 

Отчет по теме № 001089007: «Исследование влияния 

постоянного и переменного магнитного поля на 

волокнистую суспензию»  

Руководитель:                          Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 38 -  

4 1597 арх.№46 

№ г/р 

01900050070 

Отчет по теме №0471201101: «Поиск возможных пу-

тей улучшения сжимаемости волокон электроизоля-

ционной целлюлозы »  

Руководитель:                          Л.А.Коптюх  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 161 -  

5 1598 арх.№47 

№ г/р 

01900050064 

Отчет по теме № 0007500202: «Исследовать процесс 

очистки различных видов электроизоляционной цел-

люлозы от костры на гидродинамической установке 

конструкции УкрНИИБ с целью совершенствования 

технологической схемы сортирования»  

Руководитель:                          Л.А.Коптюх  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 76 -  

6 1599 арх.№2 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0210222101: «Разработать технолог-

гию и организовать производство металлизированной 

конденсаторной бумаги»  

Руководитель:                          Л.А.Коптюх  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 39 -  

7 1600 арх.№3 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0019215101: «Разработать технолог-

гию производства специальной конденсаторной 

бумаги с высокой электрической прочностью 100-

125мв/м, плотностью 1,35-1,50 г/см
3 

для импульсных 

конденсаторов с высокой удельной энергией» 

Руководитель:                          Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 50 -  

8 1601 арх.№26 

№ г/р 

01880072195 

Отчет по теме № 0000881202: «Создание отечествен-

ных иглопробивных сукон для производства 

конденсаторной бумаги»  

Руководитель:                         Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 76 -  

9 1602 арх.№42 

№ г/р 

01900065689 

Отчет по теме №0002401203: «Разработка технологии 

производства малопотерьной термостойкой конден-

саторной бумаги с повышенными электроизоляцион-

ными свойствами для спецавтоматики»  

Руководитель:                         Л.А.Коптюх  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 48 -  
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10 1603 арх.№53 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0100300201: «Разработать научно-

обоснованные нормы расхода сырья и химикатов на 

производство целлюлозы на 1991 год (номенклатура 

Госплана СССР)» 

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 37 -  

11 1604 арх.№58 

№ г/р 

01900050081 

Отчет по теме №0015091202: «Выполнить 

лабораторные и опытно-промышленные работы по 

определению возможности использования 

тонкомерной сосновой древесины диаметром 6-12см 

в производстве электроизоляционной целлюлозы»  

Руководитель:                         Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 57 -  

12 1605 арх.№79 

№ г/р 

0193U011233 

Отчет по теме № 0061922106: «Исследование 

субмикроскопической структуры волокнистых 

полуфабрикатов из механически поврежденной 

древесины с целью последующего создания способов 

эффективной переработки низкосортного сырья и 

отходов на предприятиях ЦБП» 

Руководитель:                           Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 43 -  

13 1606 арх.№92 

№ г/р 

01900065686 

Отчет по теме №0011902103: «Разработать в 

лабораторних условиях окислительную 

органосольвентную технологию целлюлозы из 

предварительно радиализованной древесины и выдать 

исходные данные на проектирование опытной 

варочной установки. Отработать в лабораторних 

условиях технологические режимы получения 

целлюлозы из древесины хвойних и лиственных 

пород модифицированными спиртовыми и 

щелочными способами варки с предварительным 

радиолизом щепы. Книга 2»  

Руководитель:                          Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 126 -  

14 1607 арх.№93 

№ г/р 

01900065686 

Отчет по теме №0011902103: «Разработать в лабора-

торных условиях окислительную органосольвентную 

технологию целлюлозы из предварительно 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 119 -  
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радиализованной древесины и выдать исходные дан-

ные на проектирование опытной варочной установки. 

Исследовать изменения структуры, физико-химичес-

ких и бумагообразующих свойств волокнистого по-

луфабриката в зависимости от радиационной обра-

ботки щепы. Создать опытную установку варки 

целлюлозы в павильоне УкрНИИБ на Херсонском 

ЦБК.Книга 3» 

Руководитель:                          Л.И.Галов 

15 1608 арх.№97 

№ г/р 

01900065686 

Отчет по теме №0011902103: «Разработать в лабора-

торных условиях окислительную органосольвентную 

технологию целлюлозы из предварительно радиа-

лизованной древесины и выдать исходные данные на 

проектирование опытной варочной установки. Отра-

ботать в лабораторних условиях технологические 

режимы получения целлюлозы из древесины хвойних 

и лиственных пород уксусно-кислым способом варки 

с предварительным радиолизом щепы. Книга 1» 

Руководитель:                        Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 109 -  

16 1609 арх.№101 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0073233107: «Исследовать возмож-

ность отбелки осиновой целлюлозы, полученной 

уксусно-кислым способом варки, без использования 

реагентов, содержащих хлор»  

Руководитель:                        Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 28 -  

17 1610 арх.№103 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0072733107: «Изучение возможнос-

ти замены шерстяных сушильных сукон на 

синтетические» 

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 13 -  

18 1611 арх.№104 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0072633107: «Изучение причин 

износа иглопробивных прессовых сукон при 

эксплуатации на БДМ с целью разработки 

эффективных мер по увеличению срока службы» 

Руководитель:                          Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 15 -  
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19 1612 арх.№115 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0012411402: «Выполнить опытно-

промышленные работы и разработать рекомендации 

по уменьшению содержания металлических 

включений в целлюлозе для конденсаторной бумаги 

на основе технической диагностики технологического 

потока, определения источников включений и 

анализа их сезонной периодичности» 

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 30 -  

20 1613 арх.№140 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0002133302: «Разработать 

мероприятия по снижению числа токопроводящих 

включений в конденсаторной бумаге и устранению 

явления межслоевого склеивания при сушке » 

Руководитель:                          Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 41 -  

21 1614 арх.№148 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0070133107: «Вивчити умови 

одержання і дослідити властивості термомеханічної 

маси з відходів сільськогосподарського виробництва» 

Керівник:                                   І.К.Мороз 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 19 -  

22 1615 арх.№31 

№ г/р 

0193U031281 

Звіт з теми № 0092536109: «Бактеріальна целюлоза 

для целюлозно-паперового виробництва, виробництва 

мембран та штучних тканин»  

Керівник:                                    В.П.Світельский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 77 -  

23 1616 арх.№39 

№ г/р 

0193011220 

Звіт з теми № 0090127149: «Розробка способів 

одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи і 

технології їх переробки в виробництві паперу і 

картону різного призначення» 

Керівник:                                    І.К.Мороз 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 35 -  

24 1617 арх.№53 

№ г/р 

0196U001701  

Отчет по теме № 0504446108: «Исследование свойств 

различных видов полуфабрикатов из кенафа» 

Руководитель:                            А.П.Дюкарев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1996 59 -  
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25 1618 арх.№70 

№ г/р 

0193U031282  

Звіт з теми № 0090127159: «Розробити технологію 

виробництва хіміко-термомеханічної маси з одноріч-

них луб’яних культур в дослідних умовах та видати 

вихідні дані для організації промислового 

виробництва» 

Керівник:                                   О.П.Дюкарев 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 48 -  

26 1619 арх.№71 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0090127119: «Провести дослідження 

сортів повнозрілих конопель, одержаних із селекцій-

ного банку УкрНДІЛК, з метою відбору сорту, спеціа-

льно призначеногодля целюлозно-паперової 

промисловості » 

Керівник:                                    Л.І.Галов 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 21 -  

27 1620 арх.№86 

№ г/р 

0193U026477  

Звіт з теми № 0070355107: «Провести дослідження з 

метою розширення застосування в композиції паперу 

для пакування медичних виробів потенційної 

сировинної бази України» 

Керівник:                               О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 22 -  

28 1621 арх.№102 

№ г/р 

0193U031280 

Звіт з теми № 0090226139: «Розробити прикладні асе-

кти використання деревної сировини з одночасним 

зниженням забруднення навколишнього середовища» 

Керівник:                                Л.І.Галов 

 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 284 -  

29 1622 арх.№81 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0017411203: «Исследовать возмож-

ность получения волокнистого полуфабриката из 

сорго сахарного» 

Руководитель:                        А.А.Макаренко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

2001 26 -  

30 1623 арх.№124 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Провести дослідження лісокористування 

та розробити пропозиції по удосконаленню норматив-

но-правової бази стосовно науковообгрунтованих 

віків рубки лісостанів» 

Керівник:                               Г.Ф.Гуменюк 

 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2006 70 -  
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31 1624 арх.№126 

№ г/р 

- 

Звіт з теми №0003356203: «Вивчити вплив сезонності 

на зміну складу виробничої води та на друкарсько-

технічні властивості паперу» 

Керівник:                              О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2006 16 -  

32 1625 арх.№163 

№ г/р 

0193U031280 

Звіт з теми № 0009067203: «Визначення та 

дослідження можливості використання луб’яних 

волокон із льону у виробництві банкнотного паперу, 

розробка практичних рекомендацій по застосуванню 

даної сировини  в плані підвищення зносостійкості 

банкнотного паперу» 

Керівник:                               О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2008 6 -  

   Проблема 2. «Создание новых и 

совершенствование технологии технических видов 

бумаги» 

     

33 1626 арх.№19 

№ г/р 

01900065688 

Отчет по теме № 009401102: «Исследовать 

возможность получения каландровой бумаги, не 

содержащей в композиции асбестовое волокно» 

Руководитель:                     А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 50 -  

34 1627 арх.№25 

№ г/р 

01900050073 

Отчет по теме  №009101203: «Провести 

исследования, изготовить и испытать опытную 

партию бумаги для бытовых электростатических 

воздухоочистителей» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 32 -  

35 1628 арх.№41 

№ г/р 

- 

Отчет по теме  №23107: «Исследовать 

эксплуатационные свойства фильтровальных 

материалов из фторопластового волокна в системе 

регенерации сульфатного щелока» 

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 23 -  

36 1629 арх.№116 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0506423108: «Провести 

исследование по использованию отходов кожевенной 

промышленности при производстве различных видов 

бумаги и картона» 

Руководитель:                        А.М.Сахарова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 87 -  
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37 1630 арх.№117 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0510434108: «Исследовать 

возможность разработки технологии и организации 

производства липкого материала на предприятии 

ЦБП Украины» 

Руководитель:                        А.М.Сахарова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 47 -  

38 1631 арх.№149 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0507323218: «Освоїти технологію 

виробництва етикеткового паперу з поліпшеним 

проклеюванням» 

Керівник:                              Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 41 -  

39 1632 арх.№17 

№ г/р 

0194U017857 

Звіт з теми № 0001835103: «Провести дослідження, 

підібрати склад, розробити технологію виробництва 

пакувального паперу підвищеної якості (типу паперу 

«пергафоль») та організувати його промисловий 

випуск» 

Керівник:                              Л.А.Коптюх 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1995 45 -  

40 1633 арх.№18 

№ г/р 

0193U009209 

Отчет по теме № 0090326139: «Разработать и освоить 

технологию производства экологически чистой 

каландровой бумаги взамен асболатексной» 

Руководитель:                        Т.А.Анникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1995 231 -  

41 1634 арх.№21 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0507335228: «Розробити технологію 

виробництва вологоміцного етикеткового паперу для 

пиво-безалкогольної лікеро-горілчаної та вино-

коньячної промисловості » 

Керівник:                              Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1995 37 -  

42 1635 арх.№23 

№ г/р 

0195U026449 

Отчет по теме № 0005255203: «Провести 

исследования и разработать технологию производства 

регенерированной кожи» 

Руководитель:                        А.М.Сахарова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1995 33 -  

43 1636 арх.№35 

№ г/р 

0196U014033 

Звіт з теми № 0007467203: «Провести дослідження і 

розробити склад та технологію виготовлення 

етикеткового паперу для пакування дріжджів, 

організувати промислове виробництво» 

Керівник:                               А.М.Сахарова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 36 -  
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44 1637 арх.№37 

№ г/р 

0196U013149 

Отчет по теме № 0504157208: «Разработать 

каландровую бумагу, которая используется для 

изготовления валов суперкаландров, работающих при 

температуре выше 200
0
С» 

Руководитель                         Т А.Анникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1996 61 -  

45 1638 арх.№38 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0009147205: «Розробити та освоїти в 

Україні технологію виробництва офсетного паперу 

для шкільних підручників різної маси площі кв.м та 

форзацного масою площі кв.м 120г» 

Керівник:                                Л.А.Коптюх 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 99 -  

46 1639 арх.№40 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0090326179: «Виконати дослідження по 

визначенню шляхів підвищення якості 

високозольного клеєного паперу для друку» 

Керівник:                                О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 36 -  

47 1640 арх.№59 

№ г/р 

0196U023323 

Звіт з теми № 0006567202: «Розробити технологію 

виробництва етикеткового паперу для загортання 

цукерок у закрутку » 

Керівник:                                 А.М.Сахарова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 29 -  

48 1641 арх.№60 

№ г/р 

0196U014033 

Звіт з теми № 0007367203: «Провести дослідження, 

розробити склад, технологію виготовлення, 

організувати промислове виробництво етикеткового 

паперу для пакування цукерок в «носок» 

Керівник:                              А.М.Сахарова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 14 -  

49 1642 арх.№82       

№ г/р 

0194U027966 

 

Звіт з теми № 0094246109: «Розробити склад та 

технологію виготовлення довговічного безкислотного 

паперу масою 1м
2
 від 60 до 80г для архівного 

зберігання та оформлення документів тривалого 

терміну зберігання» 

Керівник:                               Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 24 -  

50 1643 арх.№85 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0501267208: «Провести дослідження і 

розробити склад та технологію виготовлення 

біостійкої клейової стрічки» 

Керівник:                               Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 20 -  
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51 1644 арх.№87 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0009446205: «Розробити технологію і 

освоїти виробництво в Україні палітурного картону» 

Керівник:                               Л.А.Коптюх 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 149 -  

52 1645 арх.№90 

№ г/р 

0193U025477 

Звіт з теми № 0002245205: «Освоєння технології 

промислового виготовлення паперу для пакування 

голок та шприців одноразового використання з 

подальшою стерилізацією радіаційним методом » 

Керівник:                                 О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 92 -  

53 1646 арх.№100 

№ г/р 

0194U027965 

Звіт з теми № 0094446109: «Розробити технологію 

виготовлення реставраційних видів паперу для 

доповнень (для підклеювання)» 

Керівник:                                 Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 18 -  

54 1647 арх.№101 

№ г/р 

0194U027967 

Звіт з теми № 0094346109: «Розробити склад та 

технологію виготовлення тонкого прозорого 

безкислотного реставраційного паперу» 

Керівник:                                  Є.М.Макушин 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 19 -  

55 1648 арх.№110 

№ г/р 

0196U001597 

Звіт з теми № 0002677302: «Удосконалення 

технології виробництва облицьовувального картону 

для гіпсокартонних листів» 

Керівник:                                   Л.А.Коптюх 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1997 34 -  

56 1649 арх.№127 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0005666202: «Визначення принципової 

можливості розроблення технології виготовлення 

паперу для акцизних марок» 

Керівник:                                  О.У.Рильский 

 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2006 8 -  

57 1650 арх.№159 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Провести комплекс робіт по встановлен-

ню впливу змін умов кондиціювання банкнотного па-

перу зі значень відносної вологості 65% та температу-

ри 20
0
С на відносну вологість 50% та температуру 

23
0
С на зміну значень його фізико-механічних 

показників» 

Керівник:                                   О.У.Рильский 

 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2007 6 -  
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58 1651 арх.№161 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Проведення науково-дослідної роботи з 

встановлення впливу збільшення непрозорості 

банкнотного паперу на його фізико-механічні, 

оптичні та друкарсько-технічні властивості» 

Керівник:                               О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2007 6 -  

   Проблема 3. «Композиционные материалы»      

59 1652 арх.№5 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0023211103: «Исследовать 

возможность получения теплоизоляционного 

материала толщиной 0,5-0,7мм. Изготовить опытную 

партию материала» 

Руководитель:                             О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 23 -  

60 1653 арх.№8 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0071211107: «Исследовать 

возможность изготовления облегченных 

радиопоглощающих материалов на основе 

неорганических волокон» 

Руководитель:                             В.И.Столяров 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 31 -  

61 1654 арх.№42 

№ г/р 

01910047512 

Отчет по теме № 0027411302: «Исследовать 

возможность получения силиконизированных бумаг с 

использованием экологически чистого 

безрастворного силиконового состава для нанесения 

покрытия» 

Руководитель:                              О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 50 -  

62 1655 арх.№43 

№ г/р 

01910047583 

Отчет по теме № 0021711303: «Разработать 

технологию производства бумаги антиадгезионной 

для литья керамической ленты с применением 

катализатора на основе органического соединения 

олова» 

Руководитель:                             О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 28 -  

63 1656 арх.№32 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0090326189: «Дослідити можливість 

виготовлення ізоляційнного композиційного 

матеріалу на основі неорганічних волокон, який 

використовується при температурі вище 200
0
С» 

Керівник:                                      Т.А.Аннікова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 40 -  
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   Проблема 4. «Разроботка малоотходной 

технологии, использование отходов ЦБП, 

химической промышленности и химических 

вспомогательных веществ» 

     

64 1657 арх.№1 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0070111107: «Исследовать возмож-

ность получения модифицированных клеев на основе 

крахмала (декстрина) для производства гофрирован-

ного и многослойного склеенного картона» 

Руководитель:                             Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 15 -  

65 1658 арх.№41 

№ г/р 

01880069545 

Отчет по теме № 003170202: «Усовершенствование 

режима отбелки сульфитных и сульфатных целлюлоз 

с использованием для обессмоливания отходов произ-

водства гипсофосфита натрия на Котласском ЦБК» 

Руководитель:                             Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 70 -  

66 1659 арх.№45 

№ г/р 

01900050009 

Отчет по теме № 831201101: «Изучить возможность 

получения таблетированных противокоррозионных 

материалов с использованием производных целлюло-

зы и летучих ингибиторов коррозии металлов» 

Руководитель:                             Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 50 -  

67 1660 арх.№28 

№ г/р 

01900053164 

Отчет по теме № 0003391102: «Провести 

исследования по подбору химических реагентов для 

проклейки, окраски и придания влагнопрочности 

образцам бумаги для ободка» 

Руководитель:                            А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 70 -  

68 1661 арх.№47 

№ г/р 

01890052881 

Отчет по теме № 013089002: «Разработать 

ресурсосберегающую технологию проклейки писчей 

бумаги, обеспечивающую отлив ее в нейтральной или 

близкой к нейтральной среде» 

Руководитель:                              В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 70 -  

69 1662 арх.№54 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0017122203: «Разработка 

требований к качеству вибрационно обработанного 

бентонита для производства бумаги» 

Руководитель:                              В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 65 -  
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70 1663 арх.№89 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 007112202: «Отработать технологию 

ресурсосберегающей проклейки бумаги для печатных 

книжно-журнальных изданий» 

Руководитель:                               В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 50 -  

71 1664 арх.№100 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Разработка нового способа 

изготовления искусственной вощины» 

Руководитель:                               В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 45 -  

72 1665 арх.№102 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №0073133107: «Отработка методики 

определения хлора, связанного с органическими 

веществами, по ступеням очистки сточных вод» 

Руководитель:                              Т.Б.Вишнякова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 8 -  

73 1666 арх.№125 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0071833107: «Исследовать возмож-

ность получения лигносульфонатов, удовлетворящих 

требованиям ТУ 13-0281036-05-89, из гидролизного 

лигнина применительно к условиям Украины» 

Руководитель:                               Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 24 -  

74 1667 арх.№129 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0500423118: «Разработать 

технологию проклейки в нейтральной среде 

эмульсией димера алкилкетена ряда видов бумаги, 

выпускаемых на Украине» 

Руководитель:                               А.М.Сахарова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 124 -  

75 1668 арх.№146 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №00702331107: «Разработка нового 

способа изготовления искусственной вощины» 

Руководитель:                                 В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 22 -  

76 1669 арх.№42 

№ г/р 

0196U014034 

Звіт з теми № 0004467202: «Провести роботу по 

удосконаленню технології проклеювання тарного 

картону з метою зниження кислотності поверхневого 

шару» 

Керівник:                                         О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 32 -  

77 1670 арх.№44 

№ г/р 

0196U001596 

Звіт з теми № 0507856208: «Розробка та освоєння 

виробництва модифікованого клею на базі ВАТ 

«Краситель» 

Керівник:                                          О.У.Рильский 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 39 -  
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78 1671 арх.№103 

№ г/р 

0196U001898 

Звіт з теми № 001996303: «Удосконалити склад 

пігментної суміші з метою підвищення якості 

пігментованого картону» 

Керівник:                                     А.М.Сахарова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 53 -  

79 1672 арх.№113 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0117178109: «Розробити технологію 

знебарвлення макулатурної маси флотаційним 

способом з використанням вітчизняних 

флотореагентів»   

Керівник:                                        А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1997 28 -  

   Проблема 5. «Разработка технологии, переработки 

вторичных ресурсов (макулатуры), технологии 

производства картонно-бумажной продукции с 

максимальным использованием макулатуры, 

создание оборудования» 

     

80 1673 арх.№2 

№ г/р 

01900049999 

Отчет по теме № 006193103: «Разработать исходные 

данные для проектирования и технологию 

производства бумаги для гофрирования с 

содержанием 80% макулатуры» 

Руководитель:                                  Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 118 -  

81 1674 арх.№6 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №0070791107: «Исследование 

возможности повышения эффективности очистки 

макулатурной массы от легких включений в вихревых 

очистителях при использовании режима 

электрохимической флотации» 

Руководитель:                                Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 42 -  

82 1675 арх.№20 

№ г/р 

01890055565 

Отчет по теме № 001189002: «Разработать 

технологию производства бумаги двухслойной 

обойной с массовой долей макулатуры в композиции 

основного (нижнего) слоя 30-50%»  

Руководитель:                               А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 132 -  

83 1676 арх.№21 

№ г/р 

01850021460 

Отчет по теме № 391250231: «Разработать и 

изготовить опытные образцы гидропланок с 

алюмооксидным покрытием, отсасывающих ящиков с 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 61 -  



19 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

алюмооксидными элементами, установки промывки 

сеток, сукон БДМ с применением сканирующих 

спрысков высокого давления»  

Руководитель:                             Л.А.Коптюх 

84 1677 арх.№24 

№ г/р 

01880069559 

Отчет по теме № 001981202: «Разработать техноло-

гию производства искусственных органо-минераль-

ных удобрений из твердых и жидких отходов 

Балахнинского ЦБК и испытать их на 

сельскохозяйственных культурах»  

Руководитель:                           Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 89 -  

85 1678 арх.№39 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 004501502: «Разработать материалы 

для подготовки нормативно-технической документа-

ции на постоянный выпуск тарного плоского 

склеенного картона с использованием макулатуры в 

композиции поверхностного слоя»  

Руководитель:                             А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 64 -  

86 1679 арх.№7 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0500922108: «Определить влияние 

обработки волокнистого материала из макулатуры в 

многозонном магнитном поле на его физико-

механические свойства»  

Руководитель:                            А.А.Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 27 -  

87 1680 арх.№33 

№ г/р 

01850022705 

Отчет по теме № 391025221: «Разработать и изгото-

вить конструкцию напускного устройства массы низ-

кой концентрации для производства специальных ви-

дов конденсаторной бумаги, обеспечивающее более 

высокую равномерность массы 1м
2
 бумажного полот-

на по ширине БДМ и точность регулирования 

данного параметра»  

Руководитель:                           Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 43 -  

88 1681 арх.№45 

№ г/р 

0193U011340 

Отчет по теме № 0502522108: «Исследование разма-

лывающей способности лабораторных образцов гар-

нитуры из недефицитных износостойких материалов»  

Руководитель:                            М.И.Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 39 -  
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89 1682 арх.№46 

№ г/р 

01910052804 

Отчет по теме № 0021911202: «Разработать 

технологию производства макулатурной массы для 

газетной бумаги, включая систему водопользования и 

локальной очистки сточных вод. Раздел I. Исходные 

данные для проектирования линии обецвечивания 

производительностью 100тыс.т в год»  

Руководитель:                             А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 51 -  

90 1683 арх.№50 

№ г/р 

01880069560 

Отчет по теме № 131288001: «Разработать макетное 

устройство конденсационного метода нанесения 

ингибиторов атмосферной коррозии металлов и 

биоцидов на бумагу-основу, исключающего 

использование воды и органических растворителей 

при производстве противокоррозионной бумаги»  

Руководитель:                              Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 49 -  

91 1684 арх.№52 

№ г/р 

01890052875 

Отчет по теме № 0361291201: «Создать размалываю-

щую гарнитуру с ножами из алмазосодержащих 

композиционных материалов диаметром 800, 1000 и 

1068 мм для дисковых мельниц»  

Руководитель:                               М.И.Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 66 -  

92 1685 арх.№57 

№ г/р 

01900049999 

Отчет по теме № 006189103: «Разработать исходные 

данные для проектирования унифицированных пред-

приятий Госснаба СССР по производству продукции 

ЦБП. Выполнить технологические расчеты формую-

щей части КДМ мощностью 140 тыс.т продукции в 

год с учетом особенностей свойств макулатурной 

массы»  

Руководитель:                               Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993      36 -  

93 1686 арх.№80 

№ г/р 

0193U011345 

Отчет по теме № 0502422108: «Разработка способа 

удаления клейких включений из макулатурной 

массы» 

Руководитель:                                А.А.Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 47 -  

94 1687 арх.№82 

№ г/р 

Отчет по теме № 0501223108: «Исследование возмож-

ности использования битумированной макулатуры в 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 58 -  
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0193U011219 композиции тароупаковочных видов бумаги и 

картона »  

Руководитель:                                А.А.Макаренко 

95 1688 арх.№113 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0500123208: «Разработать и 

внедрить технологию, создать опытнопромышленную 

установку (ОПУ) для приготовления новых видов 

клеев и их применения в производстве картонной 

тары и других нужд предприятий Украины»  

Руководитель:                                 В.Н.Мороз 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 81 -  

96 1689 арх.№123 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0501423208: «Розробити та освоїти 

технологію виготовлення картонної тари з 

поліпшеними властивостями за допомогою зміцнення 

ребер ящика і технологію виробництва нових видів 

картонної тари замість дерев’яної»    

Керівник:                                         В.М.Мороз 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 84 -  

97 1690 арх.№137 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0072233107: «Исследовать возмож-

ность повышения эффективности промывки целлюло-

зы на вакуум-фильтрах на основе предварительной 

кавитационной обработки» 

Руководитель:                                Р.А.Солоницын 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 28 -  

98 1691 арх.№141 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0501823108: «Усовершенствование 

гарнитуры с ножами из алмазосодержащего компози-

ционного материала с целью повышения технологич-

ности изготовления и снижения стоимости» 

Руководитель:                                  М.И.Кулеш 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 61 -  

99 1692 арх.№142 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0509933108: «Изучить износостой-

кость недефицитных материалов с целью определе-

ния экономической целесообразности их использова-

ния для изготовления гарнитуры дисковых мельниц» 

Руководитель:                                    М.И.Кулеш 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 27 -  
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100 1693 арх.№144 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0509734308: «Розробити технологію 

переробки важкорозпускної макулатури на базі 

вітчизняного устаткування» 

Керівник:                                           А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 38 -  

101 1694 арх.№145 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 070800107: «Разработать 

конструкцию макета пароструйного диспергатора для 

термообработки макулатурной массы» 

Руководитель:                                   Р.А.Солоницын  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 25 -  

102 1695 арх.№147 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0502324208: «Провести 

исследования и разработать способы утилизации 

неиспользуемых отходов производства бумаги на 

предприятиях Украины. 

Изготовить и испытать опытные партии бумаги 

различного назначения с использованием отходов 

синтетических видов бумаги» 

Руководитель:                                    Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 49 -  

103 1696 арх.№41 

№ г/р 

- 

 

 

Звіт з теми № 0005736303: «Проведення дослідів по 

технології знебарвлення макулатурної маси та 

визначення ефективності роботи експериментального 

зразка флотаційної установки» 

Керівник:                                           А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 52 -  

104 1697 арх.№47 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 003788402: «Розробити рекомендації з 

розпуску і наступної переробки важкорозпускної 

макулатури»   

Керівник:                                            А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 21 -  

105 1698 арх.№50 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0509835108: «Создать мельницу с 

осевым движением волокнистой суспензии для 

размола и диспергирования макулатурной массы 

роизводительностью до 50 т/сутки» 

Руководитель:                                   М.И.Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1996 39 -  
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106 1699 арх.№58 

№ г/р 

0194U020271 

Звіт з теми № 0094546109: «Розширення сировинної 

бази ЦПП України за рахунок використання 

коротковолокнистих текстильних відходів та 

розробка технології виробництва нових видів 

картонно-паперової продукції»   

Керівник:                                           А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 54 -  

107 1700 арх.№74 

№ г/р 

0193U031280 

Звіт з теми № 0090226119: «Розробити технологію 

переробки важкорозпускної макулатури на базі 

вітчизняного обладнання»    

Керівник:                                           А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 192 -  

108 1701 арх.№76 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0506856208: «Разработка гарнитуры 

со сменными ножами для дискових мельниц» 

Руководитель:                                   М.И.Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1996 56 -  

109 1702 арх.№112 

№ г/р 

0197U014709 

Звіт з теми № 0117378109: «Розробити склад та 

технологію виготовлення матеріалу шкіряного з 

відходів взуттєво-шкіряного виробництва»   

Керівник:                                           В.М.Грицуляк 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1997 25 -  

   Проблема 6. «Разроботка рациональных схем 

водопотребления и очистки сточных вод» 

     

110 1703 арх.№40 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №0006922202: «Провести 

исследования по замене коагулянта – серно-кислого 

алюминия с целью увеличения степени очистки 

сточных вод и повторного использования их взамен 

свежей воды с выдачей исходных данных на 

проектирование системы оборотного водоснабжения» 

Руководитель:                                   В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 40 -  

111 1704 арх.№124 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0500723108: «Исследование 

возможности утилизации хлорорганических 

соединений из сточных вод отбельных цехов 

целлюлозных заводов Украины » 

Руководитель:                                  Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 57 -  
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112 1705 арх.№43 

№ г/р 

0193U031280 

Звіт з теми № 0090226169: «Підготувати дослідну 

партію коагулянту для знебавлення лігніновмісних 

стічних вод і виконати дослідження по знебарвленню 

води» 

Керівник:                                      В.М.Коврижкін 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 99 -  

   Проблема 7. «Метрологическое обеспечение 

отрасли» 

     

113 1706 арх.№13 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0082211205: «Метрологическое 

обеспечение предприятий ЦБП УССР» 

Руководитель:                                П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 31 -  

114 1707 арх.№37 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0070411107: «Разработать методики 

определения массовой доли частиц размером более 

30мм в искусственных органо-минеральных 

удобрениях и провести метрологическую експертизу 

и метрологическую аттестацию» 

Руководитель:                                 Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 18 -  

115 1708 арх.№126 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0503133208: «Метрологическое 

обеспечение предприятий ЦБП  Украины» 

Руководитель:                                 П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 59 -  

116 1709 арх.№128 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0071233107: «Розроблення, 

виготовлення і дослідження макетів комплектних 

пристроїв для повірки вимірювачів 

повітропроникненення»   

Керівник:                                        П.М.Сидорченко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 15 -  

117 1710 арх.№16 

№ г/р 

0196U001003 

Звіт з теми № 0507955308: «Розробити, виготовити і 

впровадити контрольні зразки для повірки 

випробувача продавлення»   

Керівник:                                        П.М.Сидорченко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1995 16 -  

118 1711 арх.№25 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0502855208: «Метрологическое 

обеспечение предприятий ЦБП Украины» 

Руководитель:                                 П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1995 61 -  
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119 1712 арх.№56 

№ г/р 

0196U013594 

Звіт з теми № 0002757322: «Розробити методичні 

рекомендації по метрологічному забезпеченню 

безпеки праці на підприємствах ЦПП» 

Керівник:                                    П.М.Сидорченко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 46 -  

120 1713 арх.№75 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0500656108: «Відробити застосування 

методу ЯМР-релаксації для дослідження  гідрофоб-

них властивостей  матеріалів на целюлозній основі» 

Керівник:                                    Т.Б.Вишнякова 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 20 -  

121 1714 арх.№78 

№ г/р 

0196U014036 

Отчет по теме № 0010133303: «Разработать типовую 

программу метрологической аттестации 

измерительных каналов  автоматизированных систем 

управления технологическим  потоком» 

Руководитель:                             П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1996 102 -  

122 1715 арх.№99 

№ г/р 

0196U001603 

Звіт з теми № 0502866208: « Метрологічне 

забезпечення підприємств ЦПП України» 

Керівник:                                     П.М.Сидорченко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 137 -  

   Проблема 8. «Экономические исследования в 

соответствии со специализацией института» 

     

123 1716 арх.№23 

№ г/р 

01900050058 

Отчет по теме № 003400202: «Основные направления 

научно-технического прогресса в народном хозяйстве 

на 1996-2015г.г.по разделу «Лесопромышленный 

комплекс» (по специализации института)» 

Руководитель:                         Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 80 -  

124 1717 арх.№127 

№ г/р 

0193U011226 

Отчет по теме № 0090326159: «Изучить резервы 

возможных к сбору ресурсов макулатуры на Украине. 

Книга 1» 

Руководитель:                          Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1994 92 -  

   Проблема 9. «Охрана труда и защита от 

статического электричества» 

     

125 1718 арх.№7 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 0070911107: «Отработать методику 

определения бактерицидного действия прибора-

электрофильтра-аэроионизатора воздуха «Евшан» 

Руководитель:                            В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1992 15 -  
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126 1719 арх.№43 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 22107: «Разработать методику 

определения статического электричества на 

поверхности бумаги из минеральных и синтетических 

волокон » 

Руководитель:                             Т.А.Анникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 32 -  

127 1720 арх.№67 

№ г/р 

01910052806 

Звіт з теми № 0081413105: «Дослідження електризації 

на шліфувальних верстатах та вибір засобів боротьби 

з нею на підприємствах деревообробної 

промисловості » 

Керівник:                                     В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1993 64 -  

128 1721 арх.№69 

№ г/р 

01910052806 

Звіт з теми № 0081512105: «Провести дослідження і 

розробити способи захисту від запалюючих розрядів 

електрики,що виникають при опорядженні меблів 

поролоном (на прикладі Чернівецької меблевої 

фабрики)» 

Керівник:                                      В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1993 47 -  

129 1722 арх.№78 

№ г/р 

0193U011336 

Отчет по теме № 0500822108: «Провести 

исследования с целью изучения возможности 

использования электрического способа стерилизации 

бумаги из макулатуры, предназначенной для 

упаковки пищевых продуктов »  

Руководитель:                              А.А.Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1993 29 -  

130 1723 арх.№154 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0509133208: «Гігієнічні вимоги і 

методи контролю мікробіологічних показників якості 

паперу і картону, призначених для пакування сухих 

харчових продуктів» 

Керівник:                                     А.О.Макаренко 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1994 23 -  

131 1724 арх.№48 

№ г/р 

- 

Звіт з теми № 0090268189: «Розробити технологічні 

процеси, що забезпечують зниження техногенного 

навантаження навколишнього середовища та 

підвишення якості продукції» 

Керівник:                                     О.У.Рильский  

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 24 -  
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132 1725 арх.№96 

№ г/р 

0196U023328 

Звіт з теми № 0008966308: «Провести дослідження і 

розробити рекомендації щодо захисту від статичної 

електрики на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості» 

Керівник:                                         В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

1996 49 -  

133 1726 арх.№152 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Виготовлення і апробація у 

виробничих умовах нейтралізаторів статичної 

електрики. Том 5» 

Керівник:                                         В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2004 16 -  

134 1727 арх.№153 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Здійснити вибір конструкції 

нейтралізатора статичної електрики при роботі з 

пінополіуретаном та антиелектростатичного покриття 

ДВП для розрізних столів. Том 4» 

Керівник:                                        В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2004 19 -  

135 1728 арх.№144 

№ г/р 

- 

Звіт з теми: «Методика запобігання вибухів і пожеж 

від розрядів статичної електрики у виробництві 

меблів» 

Керівник:                                        В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 23 -  

136 1729 арх.№145 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Розробка остаточної редакції 

методики» 

Керівник:                                         В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 16 -  

137 1730 арх.№146 

№ г/р 

01950003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Доопрацювання методики за 

зауваженнями, подання її на  затвердження. Етап 

10.4» 

Керівник:                                    В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 16 -  
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138 1731 арх.№147 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Розробка остаточної редакції 

методики. Етап 10.3» 

Керівник:                                   В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 16 -  

139 1732 арх.№148 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Розробка першої редакції 

методики. Етап 10.2» 

Керівник:                                   В.А.Сологуб  

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 30 -  

140 1733 арх.№149 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. Приймальні випробування 

установки та методики контролю електропровідності 

покриттїв підлог» 

Керівник:                                  В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 23 -  

141 1734 арх.№150 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. 

Розроблення конструкторської документації на 

виготовлення експериментальної установки для 

контролю електричних характеристик покриттів 

підлог» 

Керівник:                                  В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 17 -  

142 1735 арх.№151 

№ г/р 

01050003770 

Звіт з теми: «Розроблення методики запобігання 

вибухів і пожеж від розрядів статичної електрики у 

виробництві меблів. 

Розробка остаточної редакції методики контролю 

електричних характеристик покриттїв підлог для 

вибухопожежонебезпечних приміщень» 

Керівник:                                       В.А.Сологуб 

УкрНДІП, 

м.Київ 

2005 43 -  
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До опису внесено 142 (сто сорок дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1594 по № 1735 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 142 (сто сорок дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Графічних од. зб. - (-) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Укладач опису Відповідальний за архів  

Приватного акціонерного товариства  

"Український науково-дослідний інститут паперу"                                                                                   Ю.П.Дюкарева 

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 29.04.2014 р. 
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І М Е Н Н И Й    П О К А Ж Ч И К  

                                                                                                      

П.І.Б № одиниці зберігання 
 

1 2 

Анников О.В. 1652, 1654, 1655 

Анникова Т.А. 1633, 1637, 1656, 1719 

Богомол Г.М. 1657, 1673, 1685 

Вишнякова Т.Б. 1665, 1713 

Галов Л.И. 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1619, 1621, 1658, 1666, 1677, 1704, 1707 

Грицуляк В.Н. 1702 

Гуменюк Г.Ф. 1623 

Дюкарев А.П. 1617, 1618 

Ковба В.А. 1662, 1703, 1718 

Коврижкин В.М. 1705 

Коптюх Л.А. 
1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1610, 1611, 1612, 1613, 1627, 1628, 1632, 1638, 1644, 

1648, 1676, 1680, 1695 

Кулеш М.И. 1681, 1684, 1691, 1692, 1698, 1701 

Ледовская Н.Т. 1716, 1717 

Макаренко  А.А. 1622, 1672, 1679, 1686, 1687, 1693, 1696, 1697, 1699, 1700, 1722, 1723 

Макушин Е.М. 1631, 1634, 1642, 1643, 1646, 1647, 1659, 1683 

Макушина А.В. 1626, 1660 

Мороз В.Н. 1688, 1689 

Мороз И.К. 1595, 1614, 1616 

Потапенко А.П. 1675, 1678, 1682 

Рильский О.У. 1620, 1624, 1625, 1639, 1645, 1649, 1650, 1651, 1669, 1670, 1724 

Сахарова А.М. 1629, 1630, 1635, 1636, 1640, 1641, 1667, 1671 

Свительский В.П.  1615 
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1 2 

Сидоренко В.И. 1661, 1663, 1664, 1668 

Сидорченко П.М. 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715 

Сологуб В.А. 1720, 1721, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735 

Солоницын Р.А. 1674, 1690, 1694 

Столяров В.И. 1653 
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Прийнято на державне зберігання 142 (сто сорок дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1594 по № 1735 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 142 (сто сорок дві) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Графічних од. зб. - (-) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

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

 

Архівіст І категорії  Н.В. Ларіна 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості 

документів                                                                                                                          Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 23.01.2015 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису  № 7  група-комплекс № 3-38  Фонд Р-113 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 32 (тридцять два) аркуша 

 (числом)  (словами)  

В тому числі:    

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Відповідальна у відділі за 

облік документів І.В. Дудко 

(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 26.01.2015 р. 

 

 


