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СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

АЕС — атомна електростанція. 

ВДНГ — Виставка Досягнень Народного Господарства. 

Гіпротракторосільхозмаш — Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, 

автомобільного та сільськогосподарських машинобудування. 

Гіпроцемент — Головний науково-дослідний та проектний інститут цементної 

промисловості. 

ДРЕС — державна районна електростанція. 

НДІОхім — науково-дослідний інститут основної хімії. 

НТСБІ— науково-технічна спілка учасників будівельної індустрії. 

НТС — науково-технічна спілка. 

смт — селище міського типу. 

СРСР— Союз Радянських Соціалістичних Республік. 

США – Сполучені Штати Америки. 

ТОВ ХПКІ — Товариство з обмеженою відповідальністю Харківський проектно-

конструкторський інститут. 

ТЕЦ — теплоелектростанція. 

ТЭЦ – теплоэлектростанция. 

УкрВодгео — Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, 

водовідведення та охорони довколишнього природного середовища. 

УРСР— Українська Радянська Соціалістична Республіка. 
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П Е Р Е Д М О В А 

У даний опис включено документи особового походження Кранцфельда Якова 

Львовича – конструктора, винахідника та раціоналізатора у галузі будівництва енергетичних 

об'єктів, кандидата технічних наук. 

Яков Львович Кранцфельд народився 3 листопада 1933 року у м. Харкові. 

Батько — Кранцфельд Лев (Лео) Яковлевич, інженер-гідротехнік, кандидат технічних 

наук, засновник Харківського відділення ВодГЕО (УкрВодгео). Загинув на фронті під 

Харковом у травні 1942 року
1
. 

Мати — Кранцфельд (Бройтман) Сіма Ісааківна, померла у 1975 році. 

Дитячі роки Л.Я. Кранцфельда пройшли у м. Харкові. У 1951 році після закінчення школи 

вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту, який у 1956 році закінчує з 

відзнакою за спеціальністю промислове та цивільне будівництво
2
. 

З 1956 року починається трудова біографія Я.Л. Кранцфельда. Він працює в інституті 

Гіпротракторосільхозмаш інженером,  в інституті Гіпроцемент старшим інженером, в 

інституті НДІОхім- керівником групи 
3
. 

З березня 1961 року Я.Л. Кранцфельд працює у Харківському відділенні інституту   

Атоменергопроект старшим інженером, керівником групи, завідувачем сектора, з 1972 року - 

головним інженером проекту по експериментальному проектуванню
4
. З 1973 року 

Я.Л. Кранцфельд одночасно виконує обов'язки головного конструктора відділу типового 

проектування 
5
. 

За час роботи у відділенні під керівництвом та за участю Якова Львовича були  

виконані проекти будівельної частини найбільших теплових електростанцій СРСР, таких як: 

Зміївська, Слов'янська, Старобешівська ДРЕС, Одеська ТЕЦ (реконструкція), Харківські 

електростанції, а також енергоміст — м. Енергодара Запоріжської області, смт. Щелкіно 

Кримської області, селища Солоніцевка Харьківської області
6
 

З 1976 року Я.Л. Кранцфельд один із технічних керівників проектування у 

Харківському відділенні Атоменергопроекта
7
. 

Роботи, виконані Л.Я. Кранцфельдом, неодноразово експонувалися на ВДНГ СРСР та 

були нагороджені медалями ВДНГ СРСР. Розробки нових конструкцій фундаментів під 

турбоагрегати, виконані Я.Л. Кранцфельдом, відмічені Почесною грамотою на конкурсі 

                                                 
1
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1, арк. 1. 

2
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 2,  арк. 3. 

3
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 1. 

4
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14,  док. 1, арк. 1. 

5
 ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14,  док. 1, арк. 4. 

6
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 1-2. 

7
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 2. 
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Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
1
. 

Роботу на виробництві Я.Л. Кранцфельд поєднує з науковою діяльністю, займаючись 

роботами по узагальненню досвіду радянського та закордонного енергетичного будівництва, 

та є автором більш ніж 180 друкованих видань, у тому числі 14 книжкових видань
2
. 

Я.Л. Кранцфельд приймає участь у багатьох всесоюзних та міжнародних нарадах, 

конференціях, симпозіумах
3
. 

Яков Львович Кранцфельд користується великим авторитетом як спеціаліст по 

фундаментам під машини енергетичного обладнання та консультує по цим питанням інші 

організації, є раціоналізатором виробництва та винахідником. На його рахунку  близько 45 

винаходів
4
. 

Роботи Я.Л. Кранцфельда перекладалися на англійську, чеську та іспанську мову, 

видавалися у США, Чехії та Кубі
5
. 

Продовжуючи працювати у Харківському відділенні інституту Атоменергопроект Яков 

Львович приймає участь у громадському житті, є вченим секретарем Ради НТСБІ та 

громадським кореспондентом центру Інформенерго Міністерства енергетики та 

електрифікації СРСР
6
. 

У 2006 році Кранцфельд Яков Львович нагороджений званням "Почесний енергетик 

України".  Продовжував працювати у складі ХПКІ Енергопроект, а з 2007 року у складі ТОВ 

ХПКІ Теплоелектропроект-Союз по питанням енергетичних об'єктів України та Росії. У 

2010-2013 рр. паралельно виконував обов'язки головного спеціаліста — експерта по 

сейсмостійкості обладнання АЕС України, Росії, Болгарії, Ірану, Індії у складі Державного 

центру регулювання якості поставок та послуг Держінспекції ядерного регулювання України. 

Приймав участь у міжнародних конференціях у Санкт-Петербурзі (2007 р., з доповіддю); у 

Києві (2008 р., з доповіддю); у Ялті (2008 р.); у Сочі (2009 р., з доповіддю); у Москві (2011 

р.). Активно співпрацює з науковими виданнями України, Росії, США (журнали: 

"Сейсмостойкое строительство и безопасность сооружений", "Электрические станции", 

"Строительная механика и расчет сооружений", "Основания фундаментов и механика 

грунтов", "Промислове будівництво та інженерні споруди", "Sail mechanics and Foundation 

Engineering") та ін. 

Документи Я.Л. Кранцфельда надійшли до Центрального державного архіву науково-

технічної документації УРСР 28 грудня 1990 року. Після науково-технічного опрацювання з 

                                                 
1
.ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 15, док. 1-6, арк. 1-6. 

2
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 2. 

3
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1, арк. 2. 

4
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 2. 

5
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 1,  арк. 2. 

6
. ЦДНТА України, Р-178, оп.1, од. зб. 14, док. 3,  арк. 4. 
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них сформовано 23 одиниці зберігання, які включено в опис постійного зберігання. У зв'язку 

з тим, що опис постійного зберігання № 1 складено по формі, яка не відповідає вимогам 

методичних рекомендацій “Робота з документами особового походження” (К., 2009), крім 

того, в описі не облікована кількість документів фонду у межах одиниць зберігання, мова 

опису – російська – опис № 1 у 2013 році удосконалено. Робота проведена згідно плана 

роботи ЦДНТА України на 2013 рік. 

Порядок систематизації у новому опису залишився незмінний, а саме: 

1. Творчі документи. 

2. Документи біографії Я.Л. Кранцфельда. 

3. Епістолярій. 

4. Виступи, повідомлення. 

5. Неопубліковані роботи Я.Л. Кранцфельда. 

Документи у розділах об’єднанні по хронологічних, тематичних ознаках. 

До складу розділу “Творчі документи” входять документи  дисертації Я.Л. 

Кранцфельда, перша публікація Я.Л. Кранцфельда у журналі “Будівнича механіка та 

розрахунок споруд” - “Про розрахунок плоскої обшивки”, статті, розділи книг про 

конструкцію та експлуатацію фундаментів енергетичного обладнання ТЕС, зарубіжні 

публікації, статті про академіка Є.В. Тарле. Документи розділу складаються із чотирьох 

підрозділів та об'єднані за тематичними ознаками. 

У розділі “Документи біографії Я.Л. Кранцфельда розміщені наступні документи: 

автобіографія, копія диплому з відзнакою про закінчення Харківського інженерно-

будівельного інституту, характеристика Я.Л. Кранцфельда, копії  свідоцтв учасника ВДНГ 

Кранцфельда Я.Л., копії посвідчень про нагородження Я.Л. Кранцфельда медалями ВДНГ. 

Документи розташовані у хронологічній послідовності. 

У розділі “Епістолярій” знаходяться документи, які характеризують Я.Л. Кранцфельда 

як конструктора та громадського діяча. Представлене листування Якова Львовича з прессою 

по Кримській, Башкирській, Татарській атомних електростанціях по сейсмозахисту, з 

приводу положення в смт. Щелкіно та Леніно Кримської області. Документи цього розділу 

розміщені у хронологічній послідовності. 

У розділ “Виступи, повідомлення” увійшли тексти виступів, повідомлень, доповідей 

на всесоюзних та міжнародних конференціях і симпозіумах. Документи розміщені у 

хронологічному порядку. 

Документи розділу “Неопубліковані роботи Я.Л. Кранцфельда” розміщені по 

тематичним ознакам. До нього увійшли статті, пробні розділи та неопублікована книга Я.Л. 
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Кранцфельда “Експлуатація та ремонт фундаментів та опор під  обладнання на теплових 

електростанціях”. 

В результаті удосконалення опису документів фонду особового походження: вивірено 

та перекладено на українську мову заголовки одиниць зберігання, уточнені крайні дати, 

проведено уточнення одиниць зберігання у межах фонду Р-178, підраховано кількість 

документів та номерів аркушів в межах одиниць зберігання. Відділом довідкового апарату та 

обліку документі в ЦДНТА України згідно “Основних правил роботи державних архівів 

України”,  Методичного посібника “Робота з документами особового походження” (К., 2009 

р.) схваленим на засіданні нормативно-методичної комісії Держкомархіву України (протокол    

№ 5 від 22.12.2009 р.)  та  Методичними вказівками “Удосконалення та перероблення описів 

НТД”, схваленими Науково-методичною радою ЦДНТА України 29.05.2009 р., протокол     № 

5, складений новий опис. До удосконаленого опису складено титульний аркуш, зміст, список 

скорочених слів, передмову, аркуш-засвідчувач. Проведена робота по шифруванню 

документів. Всі документи (і аркуші документів) перенумеровані. Нумерація одиниць 

зберігання в межах документів фонду особового походження після удосконалення не 

змінилася. 

Українською мовою складена передмова та перекладені описові статті (назва 

документу вказується на мові оригіналу — російською). 

В удосконалений опис включено 24 од. зб. з № 1 по № 24, переукладений опис 

документів особового походження включено останньою справою № 24 удосконаленого 

опису № 1. 

Доступ до документів особового походження фонду Р-178 необмежений, включаючи 

право експонування і консультації. 

Фізичний стан документів задовільний. 

                                                                                                   

Передмову склав архівіст I категорії                                                       А. О. Домніч 
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Фонд 

  

Р- 178 

Опис № 1 

 

№ 

з.п

. 

№ од.зб. 

у межах 

фонду 

Заголовок од. зб. 
Дати 

од. зб. 

Кількіс

ть од. 

зб. 

Кількість 

документ

ів 

Кількіст

ь 

аркушів 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. Творчі документи      

  
1.1. Документи по дисертації 

Я.Л. Кранцфельда 

     

1 1 

Автореферат дисертації на 

здобуття ступеню кандидата 

технічних наук. 

Машинописний  рукопис 

1975 1 1 25 

 

 

2 2 

Дисертаційна робота 

“Экспериментальные и 

теоретические исследования 

несимметричной вибрации 

опорных строительных 

конструкций (фундаментов) 

для турбоагрегатов”. 

Друковане видання 

1975 1 1 133 

 

 

Оправ 

лено 

3 3 

Протокол спільного засідання 

будівельної секції технічної 

ради та Ради НТС 

Харківського відділення 

інституту 

Атоменергопроект”, відгуки 

на дисертаційну роботу Я.Л. 

Кранцфельда. 

Машинопис 

1975 1 3 12 

 

  
1.2. Публікації, рукописи, 

книги 
    

 

4 4 

Перша публікація Я.Л. 

Кранцфельда у журналі 

“Строительная механика и 

расчет сооружений” - “О 

расчете плоской обшивки”. 

Журнальна стаття 

1959- 

1960 
1 1 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 5 

Книга Кранцфельда Я.Л. та 

Кривошеїна Д.І. 

“Конструкции главных 

корпусов тепловых 

электростанций”. 
Друковане видання 

1977- 

1978 
1 1 151 

 

 

 

6 6 

Книга Кранцфельда Я.Л. 

Осоловського В.П., 

Венгеровського Д.П. 

“Эксплуатация фундаментов 

энергетического 

оборудования ТЭС”. Москва 

“Энергия”. 

Друковане видання 

1980 1 1 
167 

стор. 

 

 

Оправ 

лено 

7 7 

Книга Кранцфельда Я.Л. та 

співавторів “Строительство 

крупных тепловых 

электростанций”, м. Київ, 

“Будівельник”. 

Друковане видання 

   1983 1 1 92 стор. 

 

 

Оправ 

лено 

8 8 

Книга Кранцфельда Я.Л. 

“Строительство крупных 

тепловых электростанций”. 

Друковане видання 

1981 1 1 168 

 

 

 

  1.3. Зарубіжні публікації      

9 9 

Перша зарубіжна публікація у 

Чехословаччині “К вопросу о 

выборе расчетных схем при 

динамическом расчете 

фундаментов паровых 

турбоагрегатов”. 

Машинописний рукопис та 

друковане   видання 

1968 1 2 5 

 

10 10 

Статті Кранцфельда Я.Л. 

опубліковані у 

Чехословаччині: “К вопросу о 

надежности сейсмозащитных 

систем” та “Роль сухого 

трения в системе “машина-

фундамент”. 

Друковане видання 

1989 1 4 6 

 

  
1.4. Публікації про академіка 

Є.В. Тарле 
    

 

11 11 

Листи Кранцфельда Я.Л. до 

видавництва “Кортієр”, 

Австрія та директору 

інституту історії Угорської 

Академії наук академіку 

1977- 

1978 
1 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Жигменту П. Паху з приводу 

публікацій про Є.В. Тарле. 

 Рукопис, машинопис 

12 12 

Стаття Л. Прокопенко “Где 

акварели Лермонтова?” та 

стаття у відповідь 

Кранцфельда Я.Л. “Как он 

чувствует Кавказ!”. 

Друковане видання 

1985 1 2 2 

 

13 13 

Стаття Кранцфельда Я.Л. 

“Рабочий день Евгения 

Викторовича Тарле”, 

опублікована у книзі “Из 

литературного наследия 

академика Е.В. Тарле”. 

Москва, “Наука”.      

Машинописний рукопис                                     

1981 1 1 21 

 

  
2. Документи біографії Я.Л. 

Кранцфельда 
    

 

14 14 

Автобіографія Я.Л. 

Кранцфельда, копія диплому 

з відзнакою про закінчення 

Харківського інженерно-

будівельного інституту, 

характеристика Я.Л. 

Кранцфельда для подання за 

місцем захисту дисертації. 

 Рукопис, машинопис 

1975, 

1990 
1 3 4 

 

15 15 

Копія свідоцтва учасника 

ВДНГ Кранцфельда Я.Л., 

копії посвідчень про 

нагородження Кранцфельда 

Я.Л. медалями ВДНГ. 

 Машинопис 

1969, 

1970, 

1978, 

1982, 

1984, 

1985 

1 6 6 

 

  3. Епістолярій      

16 16 

Листи, відгуки по науковим 

роботам. 

Рукопис, машинописний 

рукопис 

1966- 

1987 
1 

1 21 стор. 
Оправ 

лено 

4 7  

17 17 

Листування з Всесоюзним 

агентством з авторських прав. 

Машинописний рукопис, 

рукопис 

1988- 

1990 
1 5 5 

 

18 18 

Листування з пресою по 

Кримській, Башкирській, 

Татарській АЕС по 

сейсмозахисту. Статті, листи, 

1976- 

1989 
1 33 66 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

заяви. 

 Машинописний рукопис 

19 19 

Листування з приводу 

положення смт. Щелкіно та 

Леніно Кримської області. 

Машинописний рукопис 

1985- 

1989 
1 8 16 

 

  4. Виступи, повідомлення      

20 20 

Доповіді, тексти виступів та 

повідомлень на всесоюзних 

та міжнародних конференціях 

і симпозіумах. 

Машинописний рукопис, 

брошури 

1965- 

1989 
1 7 69 

 

  
5. Неопубліковані роботи 

Я.Л. Кранцфельда 
    

 

21 21 

Статті. Рукописи, чернетки. 

Машинописний рукопис, 

рукопис 

1976- 

1985 
1 5 45 

 

22 22 
Пробні розділи книг. 

Машинописний рукопис 

1972- 

1976 
1 2 50 

 

23 23 

Неопублікована книга Я.Л. 

Кранцфельда “Эксплуатация 

и ремонт фундаментов и опор 

под оборудование на 

тепловых электростанциях 

(ТЭС)”. 

Машинописний рукопис 

1974 1 1 243 

 

24 24 

Переукладений опис № 1 

документів особового 

походження. 

Машинопис 

1990 1 1 10 

 

 

 

 

Всього до опису включено 1 (один) фонд Р-178 

 

До опису внесено 24 (двадцять чотири) од. зб. з  № 1 по  №  24 

В тому числі: 98 (девяносто вісім) документів 

 (числом) (словами)  

 

 1048 (одна тисяча сорок вісім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

 280 (двісті вісімдесят) сторінок 

 (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 I категорії                                                                А.О. Домніч 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 14.05.2013 р. 

 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів 

 

                        Н.С. Маєвська 

                                (посада)               (підпис, розшифрування підпису) 

        

Дата 14.05.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 24 ( двадцять чотири) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 98 (дев'яносто вісім) документів 

 (числом) (словами)  

 1048 (одна тисяча сорок вісім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 280 (двісті вісімдесят) сторінок 

 (числом) (словами)  

            

 

До опису внесені од.зб. з № 1 по № 24 у тому числі: 

 

 

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. Омельковец 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості 

документів Л. А. Ястреб 

                              (посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 05.06.2013 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису № 1 Фонд Р-178 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 13 ( тринадцять) 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                     Н.С. Маєвська 

(посада)    (підпис,    розшифрування підпису) 

 

Дата  07.06.2013 р. 

 

 


