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П Е Р Е Д М О В А 

 

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

решения складчатых покрытий с подвесным транспортом для зданий І- ІІ районов снеговой нагрузки (шаг подвески 6 м)», згідно з 

«Переліком проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає віднесенню до складу Національного архівного фонду 

України» (Протокол засідання ЕПК ЦДАНТД України від 10.06.1992 р. №5) та Актом приймання-передавання документів від 01.10.2019 від 

державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ДП НДІБК, м. Київ. 

Основними напрямками діяльності інституту є дослідження і розробка методів розрахунку і конструктивних рішень будівель і споруд, 

що зводяться в складних інженерно-геологічних умовах, вдосконалення методів дослідження і контролю якості будівельних конструкцій, а 

також розробка і дослідження конструкцій одно- і багатоповерхових будівель і споруд з укрупненими сітками колон, переважно з 

високоміцних важких і легких бетонів і інших ефективних матеріалів.  

Технічні рішення складчастих покриттів з підвісним транспортом розроблені лабораторією конструкцій одноповерхових будівель 

«НИИСК» та Бюро впровадження «НИИСК» та призначені для застосування в І- ІІ районах з вагою снігового покриву. До складу проєкту 

увійшли: пояснювальна записка, монтажні схеми плит та ферм складчастих покриттів, схеми розміщення підвісних шляхів та зав’язків, 

робочі кресленики залізобетонних плит покриття, а також таблиці  основних техніко-економічних показників 

Документи надійшли до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з «Планом приймання НТД на державне зберігання на 

2020 р.» 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи систематизовано за зростаючими архівними 

номерами. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання проставлені штамп та шифр, складено титульний 

аркуш та аркуш-засвідчувач. На проєкт надруковано опис. 

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

Завідувачка сектору Е та ОНТД                                                                                                           Наталя ЛАРІНА 

 

2020 р. 
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Фонд  P-179  

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-611 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Покриття з підвісним 

транспортом для будівель» 
     

   

Проект: «Технические решения складчатых 

покрытий с подвесным транспортом для зданий 

І- ІІ районов снеговой нагрузки (шаг подвески 

6 м)» 

     

1 1 БВ-68-79 

Технические решения складчатых покрытий с 

подвесным транспортом для зданий с сеткой 

колонн 18*12 м и 24*12 м для І-ІІ районов 

снеговой нагрузки (шаг подвески 6 м) 

Госстрой СССР 

НИИСК 

Бюро внедрения 

1979 12 -  

 

До опису внесено   1 (одна) од. зб. 

 (числом)  (словами)  
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з №  1 по № 1 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (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.) 

 

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

 (підпис)             (розшифрування підпису) 

 2020   
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Прийнято на державне зберігання 1 (одна) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 1 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (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.) 

 

 

Старша зберігачка фондів/ завідувачка архівосховищем   Ірина КУПАВЦЕВА 

(посада) (підпис),                                                   (розшифрування підпису) 

 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                            Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис)                                               (розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 

 



 
 

Аркуш - засвідчувач опису №1 група-комплекс № 1-611 Фонд Р-179 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 6 (шість) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 
 

Зміни до облікових даних внесені:   Оксана ДУБОВИК 

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій (підпис)                 (розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 

 

 

 


