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1. Документи наукової та творчої діяльності 6 

2. Біографічні документи 7 

3. Документи громадської діяльності 7 

4. Зображувальні документи 7 

Аркуш-засвідчувач                                                                                                        7-9 
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СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

АЭС - атомная электростанция 

НАФ - Національний архівний фонд 

ТЭС - теплоэлектростанция 

ЦДНТА - Центральний державний науково-технічний архів України 

ШОА - голокост 
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П Е Р Е Д М О В А 

 

До Центрального державного науково-технічного архіву України у 2020 році надійшли, 

додатково, документи особового походження Кранцфельда Якова Львовича – конструктора, 

винахідника та раціоналізатора у галузі будівництва енергетичних об'єктів, кандидата 

технічних наук, письменника. 

Документи у кількості 138 (сто тридцять вісім), у тому числі 9 (дев'ять) книжкових 

видань,  надійшли згідно з Актом приймання-передавання документів на постійне зберігання 

від 05.03.2019 р. № 2 (Протокол № 1) від Лосієвського І.Я. Після науково-технічного 

опрацювання з них було сформовано 19 (дев’ятнадцять) одиниць зберігання, зі 132 (ста 

тридцяти двох) документів, які включені в опис № 3 постійного зберігання. 

Книжкові видання відповідно до Акту приймання-передавання видань до бібліотечного 

фонду від 05.03.2019 р., з урахуванням рекомендацій методичного посібника “Робота з 

документами особового походження” (К.,2009 р.) відділ формування НАФ та діловодства 

ЦДНТА України передав з фонду особового походження Р-178 Кранцфельда Я.Л. 

(прийнятого до ЦДНТА України за актом приймання-передавання документів на постійне 

зберігання від 05.03.2019 р. № 2), а відділ використання інформації документів ЦДНТА 

України прийняв до бібліотечного фонду. 

У статтях та книжкових виданнях, які надійшли на державне зберігання, 

Кранцфельд  Я. Л. використовував псевдонім Лео Яковлев. 

Систематизація документів проводилася по чотирьох розділах. Документи об'єднані по 

хронологічних та тематичних ознаках. 

До розділу “Документи наукової та творчої діяльності” входять статті в журналах, 

доповіді, рукописи, навчальний курс (лекції)відгуки на творчі роботи (рецензії, статті), 

наукові розробки. 

У розділі “Біографічні документи” розміщені особисті документи: атестат, диплом, 

закордонний паспорт, посвідчення, довідки та інше. 

У розділі “Документи громадської діяльності” знаходиться папка із документами по 

Фонду «Пережившие ШОА». 

У розділі “Зображувальні документи” знаходяться особисті фотографії та портрети 

Кранцфельда Я.Л. 

До опису складено титульний аркуш, зміст, список скорочень, передмова, аркуш-

засвідчувач. Проведена робота по шифруванню документів. Усі документи (аркуші 

документів) пронумеровані. 

Обробка документів особового фонду Кранцфельда Я.Л проводилась відповідно до  

плану роботи ЦДНТА України на 2020 рік. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

Завідувачка сектору Е та ОНТД     Наталя ЛАРІНА 

2020 р. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДНТА України 

_________Марат БАЛИШЕВ 

“____”_____________2020 р. 

 

Фонд 

   

Р- 178 

Опис № 3 

 

 

№ 

з.п. 

№ од. 

зб. у 

межах 

фонду 

 

Заголовок одиниці зберігання 

Крайні 

дати 

доку-

ментів 

Кіль-

кість 

доку-

ментів 

Кількість 

аркушів 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1. Документи  наукової та творчої 

діяльності 
    

1 46 

Я. Л. Кранцфельд, Д. И Кривошеин 

“Конструкции главных корпусов 

тепловых электростанций”, Москва 

«Энергия», 1979 р. 

1979 1 
104 

стор. 
 

2 47 

Я. Л. Кранцфельд, Д. П. Венгеровский, 

В. П. Осоловский «Эксплуатация 

фундаментов энергетического 

оборудования ТЭС», Москва «Энергия», 

1980 

1980 1 
168 

стор. 
 

3 48 
Авторські свідоцтва на винаходи   1978-

1993 
64 228  

4 49 

Доклад Кранцфельда Я. Л. «Об оценке 

запаса сейсмостойкости комплектных 

электротехнических изделий, входящих в 

системы управления и безопасности 

АЭС», 2010 р. 

2010 1 11  

5 50 

Стаття Кранцфельда Я. Л. «Гумометалеві 

сейсмоізолюючі опори»  в журналі 

“Промислове будівництво та інженерні 

споруди”, №4 2010р. (варіант для 

виправлень) 

2010 1 4  

6 51 
Рукопис «Расчет сейсмостойкости 

здания» (на чернетках) 
б/д 1 11  

7 52 

Рукопис  «Расчет сейсостойкости группы 

шкафов, относящихся к комплексу 

электрооборудования системы 

управления и защиты реактора 

энергоблока №1 АЭС “Бушер”» (на 

чернетках) 

б/д 1 24  
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1 2 3 4 5 6 7 

8 53 

Навчальний курс «Расчетные методы 

оценки запаса сейсмостойкости 

конструкций крепления 

электротехнических изделий, элементов 

информационно- управляющих систем и 

контрольно измерительной аппаратуры 

на атомных электростанциях» (Лекції) 

2008 1 141  

  2. Біографічні документи     

9 54 Атестат зрілості 1951 1 1  

10 55 
Диплом з  випискою із залікової 

відомості 
1956 2 4  

11 56 Закордонний паспорт 2007 1 18  

12 57 Довідка № 05-28 від 01 серпня 1975 р. 1975 1 1  

13 58 Характеристика 1975 1 1  

14 59 
Сертифікат Відкритого університету, 

Ізраїль 
2000 2 2  

15 60 Посвідчення 
1961-

2011 
6 16  

16 61 Вітання з ювілеями 
2003, 

2013 
7 19  

  3. Документи громадської діяльності     

17 62 
Папка із документами по Фонду 

«Пережившие Шоа» 
1998 6 7  

  4. Зображувальні документи     

18 63 Фотографії б/д 31 31  

19 64 Портрет, шарж   1976 3 3  

 

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

До опису внесено 19 (дев’ятнадцять) од. зб.             з № 46 по № 64 

В тому числі: 132 (сто тридцять два) документи 

 (числом) (словами)  

 522 (п’ятсот двадцять два) аркуші 

 (числом) (словами)  

 272 (двісті сімдесят дві) сторінки 

 (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 Завідувачка сектору Е та ОНТД                                            Наталя ЛАРІНА 

 (посада)                                         (підпис)                                     (розшифрування підпису) 

 

Дата      2020 р. 

 

Завідувачка сектору експертизи та опрацювання НТД                                                                             Наталя ЛАРІНА 

(посада) (підпис)          (розшифрування підпису) 

 

Дата     2020 р. 
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Прийнято на державне зберігання 19 (дев’ятнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 132 (сто тридцять два) документи 

 (числом) (словами)  

 522 (п’ятсот двадцять два) аркуші 

 (числом) (словами)  

 272 (двісті сімдесят дві) сторінки 

 (числом) (словами)  

 

 

До опису внесені од. зб. з № 46 по № 64 у тому числі: 

 

Літерні №№ - ( - ) од. зб. ( - ) 

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

Пропущені №№ - ( - ) од. зб. ( - ) 

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

 

 

Старша зберігачка фондів/ 

завідувачка архівосховищем 

 

(посада)    (підпис)         (розшифрування підпису) 

 

Дата _______________ 

 

Начальниця відділу забезпечення 

збереженості документів Лариса ЯСТРЕБ 

(посада)    (підпис)                               (розшифрування підпису) 

 

Дата _______________ 
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Аркуш - засвідчувач опису № 3 Фонд Р -178 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев’ять) 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 

 

Оксана ДУБОВИК 
 (підпис)                             (розшифрування підпису) 

 

 

Дата ________________ 

 

 


