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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  «Дослідження 

і розробка методів розрахунку і конструктивних рішень будівель і споруд, що зводяться на просідаючих грунтах і підроблюваних територіях», 

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

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

11.01.2017 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.  

До складу проєкту увійшли науково-технічні звіти за 1978, 1979, 1981 та 1983 рр. В звітах містяться відомості про науково-дослідні  

роботи з проєктування та експлуатації одноповерхових промбудівель, а також про хід впровадження вдосконалених конструктивних рішень 

великопанельних житлових будинків при будівництві їх на просадних грунтах. Такими рішеннями є різні способи вирівнювання будівлі: підйом 

за допомогою різних силових пристроїв, застосування регульованих термопластичних елементів, вибурювання грунту основи з-під підошви 

фундаменту.  

Звіти надійшли до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання НТД на державне зберігання на 2018 рік.” 

Документи відсистематизовано за зростаючими архівними номерами. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю 

зберігання складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

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

 

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                  Валентин КІЗІЛОВ  
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Фонд  P-179  

Опис № 4 

Група-комплекс  № 3-60 

 

№№ 

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: «Звіти про науково-дослідні роботи 

НДІ будівельних конструкцій» 
     

   

Проект: «Исследования и разработка методов 

расчета и конструктивных решений зданий и 

сооружений, возводимых на просадочных грунтах и 

подрабатываемых территориях» 

     

1 37 2530 

Отчет о ходе внедрения законченных научно-

исследовательских работ по теме № ВГ-I: «9-этажные 

крупнопанельные жилые здания для строительства на 

просадочных грунтах района среднего Приднепровья 

и Молдавской СССР» 

Руководитель темы: Клепиков С. Н. 

НИИСК, 

г. Запорожье 
1978 17 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 38 2652 

Научно-технический отчет по теме НГ-7: 

«Разработать и внедрить новые конструктивные 

решения каркасных промышленных и гражданских 

зданий для строительства на просадочных грунтах и 

подрабатываемых территориях». 

Раздел Н-7-I «Провести научно-исследовательские 

работы и подготовить предложения по 

совершенствованию конструкций, узлов и элементов 

одноэтажных каркасных зданий для строительства на 

просадочных грунтах П типа» 

Руководитель темы: Метелюк Н. С. 

НИИСК, 

г. Киев 

г. Запорожье 

 

1978 57   

3 39 2811 

Научно-технический отчет по теме № НГ-6-1: 

«Разработать методы расчета и устройства оснований 

и фундаментов на просадочных грунтах в условиях 

сложного рельефа и сейсмики выдать задание на 

проектирование фундаментов под колонны 

промышленных зданий 

Руководитель темы: Рыжов А. М. 

НИИСК, 

г. Киев 
1978 38   

4 40 2951 

Научно-технический отчет по теме № Н-14, разделы 

1,2,3: «Разработать и внедрить комплексную 

автоматизированную систему для зашиты зданий, 

построенных в сложных горно-геологических 

условиях, включающую элементы фундаментной 

части здания, систему оповещения неравномерных 

осадок, исполнительные регулировочные устройства, 

обеспечивающие реализацию различных методов 

компенсации» 

Руководитель: Шумовский В. П. 

НИИСК, 

г. Киев 
1978 53   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 41 3073 

Научно-технический отчет по теме № Н-14-1: 

«Провести научно-исследовательские работы и 

разработать автоматизированную домкратную 

систему на основе плоских домкратов для 

периодической корректировки положения 

эксплуатируемых зданий и сооружений» 

Руководитель: Шуповский В. П. 

НИИСК, 

г. Киев 
1978 23   

6 42 2792 

Отчет о ходе внедрения законченных научно-

исследовательских работ по теме № ВГ-2 «Жилые 

дома различных конструктивных схем высотой до 9 

этажей для строительства на подрабатываемых 

территориях Украинской СССР" 

Руководители темы: Григорьев Г. М., Трегуб А. С. 

НИИСК, 

г. Киев 
1979 10   

7 43 2905 

Отчет о ходе внедрения законченных  научно-

исследовательских работ по теме № В-3: «9-этажные 

крупнопанельные жилые дома серии I-464Д для 

строительства на просадочных грунтах I типа с 

безростверковыми фундаментами из нового типа 

набивных свай» (авторские свидетельства № 581190 и 

№ 509692) 

Руководитель темы: Метелюк Н. С. 

НИИСК, 

г. Киев 
1979 6   

8 44 2952 

Отчет о ходе внедрения законченных научно-

исследовательских работах по теме № ВГ-25: 

«Усовершенствованные типовые конструкции 

многоэтажных производственных и общественных 

зданий и технология их изготовления» 

Руководитель темы: Буракас А. И. 

НИИСК, 

г. Киев 
1979 145   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 45 3862 

Научно технический отчет № НГ-2-3: «Провести 

натурные исследования экспериментального 

крупнопанельного дома серии 96 на просадочных 

грунтах П типа В г. Никополе с подготовкой 

основания 2-х стадийным замачиванием и выдать 

задания на разработку технической документации для 

повторного применения» 

Руководители темы: Григорьев Г. М., Трегуб А. С.  

НИИСК, 

г. Киев 
1981 31   

10 46 4744 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме № 

НП-5: «Осуществить строительство 

экспериментальных бескаркасных зданий на 

просадочных грунтах и подрабатываемых 

территориях, провести натурные испытания, 

обобщить опыт строительства и выдать задание на 

разработку технической документации для 

повторного применения» 

Руководитель темы: Клепиков С. Н. 

НИИСК, 

г. Киев 
1983 109   

 

 

До опису внесено   10 (десять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  37 по № 46 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 10 (десять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. - - 

 (числом)  (словами) 
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Літерні №№ - (-) од. зб. () 

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

Пропущені №№ - (-) од. зб. () 

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

 

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                                                    Валентин КІЗІЛОВ 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 

 

Завідувачка сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 2020 
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Прийнято на державне зберігання 10 (десять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  37 по № 46 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.) 

 

 

Старша зберігачка фондів/ завідувачка архівосховищем                                                                                            Ірина Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

 

Начальниця відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

 

Дата  
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Аркуш - засвідчувач опису №4 група-комплекс №3-60 Фонд Р-179 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 10 (десять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) () 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

Зміни до облікових даних внесено:  

Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій                                                       Марина Броннікова 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата  10.06.2020 

 

 


