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П Е Р Е Д М О В А 

 
Фукс Георгій Борисович – інженер-будівельник, спеціаліст у галузі проектування 

мостів, кандидат технічних наук, професор, Заслужений будівельник України. 

Фукс Г.Б. народився 3 грудня 1927 року
1
 (див. Вікіпедія) у м. Києві. У 1949 році 

закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З 1951 року працював у Київський 

філії Державного інституту з розвідування і проектування автомобільних доріг 

“Укрдорпроект”. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Розробка, 

дослідження та впровадження нових прогресивних конструкцій автодорожніх та міських 

мостів великих прогонів (на прикладах балкових комбінованих систем)”. 

Практичну діяльність Георгій Борисович поєднує з педагогічною роботою. 

Викладач-професор, він читав лекції у Київському інженерно-будівельному інституті.  

Помер Фукс Г.Б. 10 березня 2008 року. Похований у м. Києві на Байковому 

кладовищі.  

Його значний вклад у мостобудування характеризується цілим рядом показників: 

Фукс Георгій Борисович – автор 40 публікацій, 16 авторських винаходів у галузі 

мостобудування, він був головним інженером по 11-ти об’єктах будівництва (ЦДНТА 

України, Р-224, од. зб. 5, арк. 1-3). 

“После двух лет работы на производстве, с конца 1951 года, я посвятил себя 

проектированию мостов” – пише у своїй автобіографії Фукс Г.Б.
2
 . 

Про виробничі, творчі досягнення Георгія Борисовича свідчить факт його діяльності 

на посадах головного інженера проектів. Це такі проекти як: типовий проект прямокутних 

водопропускних труб під автомобільними дорогами (1959 р.), в якому вперше у збірному 

залізобетоні знайдені та впроваджені рішення по членуванню та об’єднанню елементів у 

прямокутні рамні конструкції; типовий проект споруджень для пішохідного руху крізь 

автомобільні дороги, тунелі та мости – це був перший проект таких споруджень у 

вітчизняній практиці.  

Ще на початку 60-х років розроблено унікальний проект мосту-метро через р. Дніпро 

у м. Києві. Даний проект – досягнення вітчизняного мостобудування, перший приклад 

застосування арочно-консольної схеми мосту під суміщеним рухом 2-х видів транспорту – 

автодорожнього та метрополітену (ЦДНТА України, наглядова справа №248, Перелік 

проектів, стор. 10). 

Міст побудовано у 1965 році. Група творців цього проекту, головним інженером 

якого був Фукс Г.Б., відмічена премією Ради Міністрів СРСР (Документи проекту цього 

моста передано на державне зберігання у ЦДНТА України у ____ році.). 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Р-224, од. зб.6, арк.. 9. 

2
 ЦДНТА України, Р-224, од. зб. 6, арк. 1 
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У 1970 р. Фукс Г.Б. приймає участь у проектування та будівництві великого моста 

через р. Неман у м. Гродно. У проекті прийнято ряд нових конструкторсько-технологічних 

рішень. Автори, в тому числі і головний інженер Фукс Г.Б, за цю роботу були удостоєні 

Почесної Грамоти Президії Верховної Ради Білорусії.  

В цей же період, під керівництвом Фукса Г.Б. – головного інженера проекту, 

почалось проектування комплексу споруджень Московського (північного) мостового 

переходу через р. Дніпро у м. Києві. Найбільшу зацікавленість цього проекту становлять 

конструкції мостів через головне русло р. Дніпро. Міст являє собою унікальне інженерне 

спорудження прольотом 300 м.  

Міст такої конструкції був першим у Радянському Союзі. Московський міст увійшов 

у десятку найкрупніших вантових мостів Європи. Спорудження мосту стало значним 

етапом науково-технічного прогресу вітчизняного мостобудування. Фукса Георгія 

Борисовича було відмічено Премією Ради Міністрів СРСР та нагороджено орденом. 

У 1978 році Фукс Г.Б. – один з головних розробників проекту вантового мосту через 

р. Даугаву у м. Ризі. Міст органічно вписався в облік старої Риги. За цю роботу Фукс Г.Б. 

був удостоєний Державної премії СРСР та нагороджений Почесною Грамотою Президії 

Верховної Ради Латвії.  

Плодом багаторічної роботи була розробка Фуксом Г.Б. гнучкої (універсальної) 

технології будівництва автодорожніх та міських мостів, відмічена Державною премією 

СРСР у 1990 році.  

А ще Фукс Г.Б. створив проект Подільсько-Воскресеньского мостового переходу 

через р. Дніпро. Його будівництво почалося ще в 1993 р., однак станом на початок 2010 

року роботи з будівництва були повністю зупинені
3
. 

У 1991 році – Фуксу Г.Б. було присвоєно звання “Заслужений будівельник України” 

та нагороджено Будівельною палатою України медаллю “Золота кельма”. 

Документи Фукса Георгія Борисовича надійшли у ЦДНТА України особисто від 

фондоутворювача. Документи пройли науково-технічне опрацювання у 2004 році згідно 

“Методических рекомендаций по работе с документами личного происхождения” М., 

1990. 

Згідно плану роботи на 2013 рік проводилось удосконалення опису Р-224 – 

документи фонду особового походження Фукса Григорія Борисовича, кандидата 

технічних наук, професора, заслуженого будівельника України. 

Удосконалення опису проводилось у зв’язку з необхідністю: уточнення облікових 

даних, а саме підрахунок документів; удосконалення заголовків одиниць зберігання; 

складнання передмови, як недосконало складеної та приведення форм опису постійного 

                                                 
3
 Вікіпедія 
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зберігання до вимог існуючої нормативно-методичної бази; переклад опису на українську 

мову. 

Всього в удосконалений опис включено 21 одиниця зберігання. Перескладений опис 

включено в даний опис під №21. 

Пересистематизація документів опису не проводилась, але назви розділів та 

підрозділів змінено.  

Схема систематизації виглядає таким чином: 

1. Творчі документи. 

2. Біографічні документи. 

3. Зображувальні документи.  

У результаті удосконалення опису документів постійного зберігання     Р-224 

проведено наступні роботи: 

- складено нову передмову (з уточненням біографічних даних); 

- перекладено опис українською мовою (назва документів на мові оригіналу); 

- удосконалено заголовки одиниць зберігання (титульний аркуш не перескладався); 

- обліковані документи опису; 

- зашифровано аркуші документів.  

В опис включена незначна частина біографічних документів, що не дозволяли навіть 

вказати роки життя фондоутворювача. 

У розділ “Творчі документи” включено документи, що повно висвітлюють Фукса 

Г.Б., як творчу людину, що зробила значний внесок у розвиток вітчизняного 

мостобудівництва.  

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів необмежений, 

включаючи право експонування та консультації.  

 

 

Опис склав: 

Головний науковий співробітник       О.М.Мащенко 
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Фонд Р-224 

Опис №1  

№

 

з/

п 

№ од. 

зб. у 

межах 

фонду 

Заголовок од. зб. Дата од. зб. 
К-ть 

од. зб. 

К-ть 

док-

ів 

К-

ть 

арк. 

Примітк

и 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Творчі документи 

1 1  Доповідь Г.Б. Фукса на Міжнародній 

асоціації з виробництва залізобетону на 

конгресі у м. Делі з теми: “Сборный 

железобетон в проектных строениях 

криволинейных эстакад с обратными 

виражами”.  

Брошура. Ротапринт 

1986 1 1 13 оправлено 

2 2  Стаття Г.Б. Фукса, надрукована в 

журналі “Международное 

проектирование зданий и сооружений 

№1” Швейцарія, стор. 6-7. 

Тема статті: “Мост через реку Даугава в 

Риге”, “Южный мост через р. Днепр”, 

“Московский мост через р. Днепр в 

Киеве”. Мова – англійська.                                

Журнал 

1991 1 1 34 оправлено 

3 3  Наукова доповідь на тему дисертації Г.Б. 

Фукса “Разработка, исследование и 

внедрение новых прогрессивных 

конструкций автодорожных и городских 

мостов больших просветов”. 

Брошура. Ротапринт. Мова – російська 

1988 1 1 10 оправлено 

4 4  Список наукових праць та винаходів Г.Б. 

Фукса.  

Машинопис з підписом фондоутворювача  

05.09.1992 1 1 3 розсип 

5 5  “Про основні творчі досягнення Фукса 

Г.Б.” (перелік об’єктів головним 

інженером яких був фондоутворювач).  

Машинопис з підписом фондоутворювача 

05.09.1992 1 1 9 розсип 

2. Біографічна документи 

6 6  Автобіографія Фукса Г.Б. Рукопис з 

підписом автора.  

Рукопис 

25.08.1992 1 1 9 розсип 

7 7  Почесна грамота Президії Верховної 

ради БРСР Фуксу Г.Б. за досягнуті високі 
07.08.1970 1 1 1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

творчі показники та активну участь у 

будівництві мосту на р. Неман у м. 

Гродно.  

Завірена копія  

8 8  Копія свідоцтва про присудження премії 

Ради Міністрів СРСР Фуксу Г.Б. за 

розробку проекту та будівництво мосту 

через р. Дніпро у м. Києві під 

метрополітен та автомобільну дорогу.  

Завірена копія 

07.08.1972 1 1 1 - 

9 9  Копія свідоцтва про присудження премії 

Ради Міністрів СРСР Фуксу Г.Б. за 

розробку проекту та будівництво 

Московського мосту через р. Дніпро у  м. 

Києві.  

Завірена копія 

06.08.1981 1 1 1 - 

10 10  Почесна грамота Президії Верховної 

Ради Латвійської РСР Фуксу Г.Б. за 

успіхи, досягнуті під час будівництва 

мостового переходу через р. Даугаву у м. 

Рига.  

Завірена копія 

08.10.1981 1 1 1 - 

11 11  Посвідчення про нагородження Фукса 

Г.Б. знаком “Почесний транспортний 

будівельник”.  

Завірена копія 

30.12.1981 1 1 1 - 

12 12  Диплом про присудження Державної 

премії СРСР Фуксу Г.Б. за комплекс 

міжнародних споруджень по трасі 

Московського переходу через р. Даугаву 

у м. Рига.  

Завірена копія 

27.10.1983 1 1 1 - 

13 13  Посвідчення Державної премії СРСР 

Фуксу Г.Б. за розробку гнучкої 

(універсальної) технології будівництва 

автодорожніх та міських мостів.  

Завірена копія 

13.10.1989 1 1 1 - 

14 14  Посвідчення про присвоєння почесного 

звання “Заслуженный строитель 

Украинской ССР” Фуксу Г.Б.  

Завірена копія 

09.08.1991 1 1 1 - 

3. Зображувальні документи 

15 15  Індивідуальна фотографія Г.Б. Фукса у 

колі колег та співробітників  
1981-1991 1 3 3 - 

16 16  Фотографії Московського мосту у м. 

Києві 
1976 1 2 2 - 

17 17  Фотографія мосту через р. Десенку у   м. 

Києві 
1976 1 1 1 - 

18 18  Фотографія мосту через р. Даугаву у   м. 

Рига  
1981-1982 1 1 1 - 

19 19  Фотографії Південного моста у м. Києві 1989-1991 1 3 3 - 

20 20  Фотографії креслень мостового переходу б/д 1 2 2 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

через р. Дніпро у м. Києві 

21 21  Перескладений опис постійного 

зберігання документів особового 

походження Р-224 

2004 1 1 8 оправлено 

 

До опису внесено 21 (двадцять одна) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 21  

 

В тому числы: 27 (двадцять сім) документів 

 (числом)  (словами)  

    

з них: 3 (три)      документи розсип; 

 (числом)  (словами)  

 106 (сто шість)       аркушів; 

 (числом)  (словами)  

 - (-) сторінки. 

 (числом)  (словами)  

 

 

Літерні №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

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

Пропущені №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

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

 

Укладач опису Головний науковий співробітник                                            О. М. Мащенко 

                                 (посада,                                 підпис,                          розшифрування підпису)  

Дата 20.05.2013 р. 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів Н.С. Маєвська 

                        (підпис,                            розшифрування підпису) 

Дата 20.05.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 21 (двадцять одна) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

в тому числі: 27 (двадцять сім) документів 

 (числом)  (словами)  

  

з них: 106 (сто шість) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 3 (три)      документи 

розсип; 

(числом)  (словами)  

106 (сто шість)       аркушів; 

 (числом)  (словами)  

 - (-) сторінки. 

   

 (числом)  (словами)  

 

До опису внесені од.зб.  з № 1 по № 21 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 

 (підпис,     розшифрування 

підпису) 

 

Дата 05.06.2013 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису опису №1 Фонд Р-224   

 

Всього в цьому опису пронумеровано 10 (десять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів -                 ( - )                                       од.зб. ( - ) 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - ( - )                      од.зб. ( - ) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та 

обліку документів 

                                                          

Н.С. Маєвська 

  (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 07.06.2013 р. 

 


