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П Е Р Е Д М О В А 

 

У Центральний державний науково-технічний архів України у 2010 році надійшли науково-дослідні роботи згідно з «Переліком 

проектів, науково-технічна документація  яких підлягає внесенню  до складу НАФ України”, затвердженим ЕПК ЦДАНТД УСРС (протокол 

№ 05 від 10.06.1992) та Актом приймання-передавання (б/н від 02.2010 р.) від Державного підприємства «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій» м. Київ, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. На час розробки проекту мав назву: 

«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК), м. Київ. 

Науково-дослідна робота надійшла на зберігання по одній темі № НП-18 «Разработать и внедрить эффективные специализированные 

конструкции покрытий с изготовлением изделий на механизированных линиях из тяжелых и легких бетонов для промышленных, 

гражданских и сельскохозяйственных зданий» з додатками. 

Метою виконання роботи є забезпечення розширення, впровадження збірно-монолітних покриттів, освоєних і перевірених при  

експериментальному проектуванні і будівництві. До них відносяться розробка рекомендацій щодо розрахунку та проектуванню збірно-

монолітних сталезалізобетонних покриттів для I та II снігових районів. 

У 1982 р. приділено увагу  розробці та дослідженню рішень сталезалізобетонних покриттів на так званих "сухих" стиках, у зв'язку з 

небажанням ряду будівельних організацій переробляти сталеві форми плит (відсувати торцеве ребро), а також з метою скорочення "мокрих" 

процесів на монтажі. 

Додаток 1. Справжні методичні рекомендаціі призначаються для проектування сталезалізобетонних покриттів, що включають сталеві 

кроквяні ферми та залізобетонні плити покриття, об'єднані для спільної роботи. Розглядаються покриття прольотами 30-36 метрів з кроком 

6метрів і 12 метрів. 

Додаток 2. Метою цієї роботи є узагальнення накопиченого досвіду проектування та будівництва сталезалізобетонних покриттів, що 

підтверджує ефективність даного рішення і забезпечує більш широке його застосування. 
Додаток 3. Метою патентно-інформаційних досліджень є виявлення опублікованих даних в області сталезалізобетонних покриттів які 

можуть бути використані при подальшому вдосконаленню цих покриттів. 
Додаток 4. Альбом: “Конструкции сталежелезобетонных покрытий одноэтажных зданий с применением "сухих" стыков”розроблен на 

підставі авторського свідоцтва № 3370630129 від 01.06.1982. У складі альбому виконані робочі креслення досвідченого зразка. 
Конструкторська документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом комплектування архіву на 2011  рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого за звітом додатки відсистематизовано за зростанням 

інвентарних номерів. Всі текстові одиниці зберігання пронумеровано, на кожну текстову одиницю зберігання оформлено титульний аркуш та  

аркуш-засвідчувач.  На всі документи складено опис. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                                                 Т.О. Гук 

10.07.2011 
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дати 
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Научно-исследовательские работы. 

Проблема: «Исследование в области созда- 

ния и разработки эффективных конструк-

ций одноэтажных производственных зда-

ний 

     

1 3-60 30 

№ гос. Рег. 

 81048505 

Инв. №4169 

Отчет по теме №НП-18:»Разработать и внед- 

рить эффективные сталежелезобетонные кон-  

струкции покрытий с изготовлением изделий 

на механизированных линиях из тяжелых и  

легких бетонов для промышленных, граж-

данских и сельскохозяйственных зданий». 

Руководитель: А. Д. Либерман. 

НДІБК 

г. Киев 
1982 42   

2  31 Инв. №4170 

Приложение 1.Методические рекомендации 

по расчету и проектированию сборномоно-

литных сталежелезобетонных покрытий 

промзданий пролетом 30 и 36 метров. 

То же 1982 7   

3  32 Инв. №4172 
Приложение 2. Сталежелезобетонные сборно-          

монолитные покрытия одноэтажных произ-
То же 1982 138   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

водственных зданий пролетом 30 и 36метров 

и плитами 3х6 и 3х12м (материалы для про- 

ектирования). 

4 3-60 33 Инв. №4174 
Приложение 3.Отчет о проведении патентно-

информационных исследований. 

НДІБК 

г. Киев 
1982 10   

5  34 Инв. №4176 

Конструкции сталежелезобетонных покрытий 

одноэтажных зданий с применением «сухих» 

стыков. Железобетонные плиты размером 

3х6м с подрезкой продольных ребер. Альбом-

пояснительная записка и чертежи. 

То же 1982 18   

 

До опису внесено   5 (п'ять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 30 по № 34 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (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.) 
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Укладач опису 

 

Архівіст 1 категорії                                                                                           Т.О.Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 06.07.2011 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                               Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 05.08.2011 
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Прийнято на державне зберігання 5 (п'ять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 30 по № 34 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 5 (п'ять) 

 (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   О.В. Омельковець 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                               Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 30.09.2011 р. 



Аркуш - засвідчувач опису №2 група-комплекс № 3-60 Фонд Р-179 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 7 (сім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     К.О. Підрепна 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 04.10.2011 р. 

 


