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П Е Р Е Д М О В А  

  

 При проведені робіт по переробленню описів фонду Р-31, комплексу 1-19 “Придніпровська ДРЕС” було виявлено три проекти, які по 

схваленню науково-методичною ради ЦДНТА України (Протокол №9 від 30.09.2010р.) було вирішено сформувати як самостійні комплекси. 

Серед них проект “Будинку відпочинку у Нижньому Місхорі (Крим)”. 

 Проект розроблено в 1958 році Харківським відділенням Всесоюзного Державного проектного інституту “Теплоелектропроект”. 

Передана документація на державне зберігання до Центрального державного архіву науково-технічної документації Української РСР 

(ЦДАНТД УРСР) у 1974 році у складі документів комплексу 1-19 “Придніпровська ДРЕС” від Харківського відділення Всесоюзного 

Державного проектного інституту «Теплоелектропроект» Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, м.Харків. З 2010 року інститут має 

назву – Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, м. Харків.  

 У курортних містах та семінарах Криму у 1957-1958 роках розвинуто будівництво будівель-відпочинку за рахунок раднаркомів, 

республіканських міністерств, крупних підприємств та організацій. Будівництво розпочато на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 

14 травня 1958 року №563 “Про будівництво літніх спальних корпусів комплексів для відпочинку трудящих”. Ініціатива була схвалена 

роднаргоспами Харківського, Херсонського, Дніпропетровського, Запорізького і Сталінського економічних адміністративних районів. 

Вирішено проводити будівництво за рахунок надпланових надходжень і місцевих ресурсів будівельних матеріалів.  

 Для відпочинку співробітників Придніпровської ДРЕС, будуправління Придніпровської ДРЕС та Харківського відділення 

«Теплоелектропроект» 16 квітня 1958 року було підготовлено договір з територіальним курортним управлінням Південного берегу Крим про 

будівництво спального корпусу на 100 місць, на ділянці комплексу споруд будинку відпочинку у районі Місхору.  

 Площа будівництва будинку відпочинку примикає своєю північною частиною до нижнього шосе, що проходить від Ялти до Алупки, 

східною та південною ділянками межує з дорогою від санаторію “Красное знамя” до пристані у Місхорі, західна сторона ділянки примикає 

до Місхорського парку.  

 В цілому, будівельну ділянку, що колись використовувалась під виноградники, передбачалось засадити молодим садом з яблунь, груш, 

інжиру, міндаля і т.д. 

 Заплановано дванадцять спальних корпусів. Для робітників та службовців Придніпровської ДРЕС відводиться два спальних корпуси 

на 100 місць.  

 Живописність району, близьке розташування ділянки до моря, близько 300 метрів, молодий сад, наявність живописного Місхорського 

парку, забезпечують гарний відпочинок співробітникам електростанції. 

 Техніко-економічні показники будинку відпочинку: чотири поверхи; площа забудівлі – 269,0 м
2
; будівельна кубатура – 323,0 м

3
; 

кількість кімнат – 50; кількість місць – 100. 

 Проектом передбачені всі необхідні антисейсмічні заходи.  

 Надаючи важливе значення подальшого поліпшення умов відпочинку та оздоровлення трудящих, будівництво будинку відпочинку у 

Місхорі було завершено у 1959 році.  

  Документи комплексу “Будинок відпочинку у Нижньому Місхорі (Крим)” пройшли науково-технічне опрацювання. Складається 
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проект з 9 (дев’яти) од.зб., в тому числі 1 (одна) текстова од.зб. та 8 (вісім) графічних од. зб. Графічні документи систематизовані згідно 

виробничих індексів, внесені у внутрішній опис, зашифровані. Складено опис постійного зберігання. 

 

 

Передмову склав 

Головний науковий співробітник                                                                                                      О. М. Мащенко 

02.09.2011 
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Фонд  № 31 

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-515 

 

№№ 

з/п 

№ 

компле-

ксу 

№ од. зб. у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання Організація -розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
«Будинок відпочинку у Нижньому 

Місхорі (Крим)» 
     

1 5-515 1 2144 

Проектное задание. 

Строительство двух спальных корпусов для 

отдыха рабочих и служащих в Нижнем 

Мисхоре (Южный берег Крыма). 

Пояснительная записка. 

Харьковское отделение 

Всесоюзного 

государственного 

проектного института 

«Теплоэлектропроект» 

1958 31 -  

2  2 ПР-183-900 
Летние спальные корпуса в Мисхоре. 

Ситуационный план 
-//- 1958 - 1  

3  3 ПР-183-901 
Летние спальные корпуса в Мисхоре. 

Генплан 
-//- 1958 - 1  

4  4 ПР-183-902 
Летние спальные корпуса в Мисхоре. 

Вертикальная планировка 
-//- 1958 - 1  

5  5 ПР-183-903 Схема сетей водопровода и канализации. -//- 1958 - 1  

6  6 ПР-183-904 
Схема электроснабжения 2-х спальных 

корпусов в Мисхоре (Крым) 
-//- 1958 - 1  

7  7 ПР-183-905 
Летний спальный корпус в Мисхоре. 

Фасады, разрез 
-//- 1958 - 1  



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 5-515 8 ПР-183-906 
Летний спальный корпус в Мисхоре. 

Планы этажей 

Харьковское отделение 

Всесоюзного 

государственного 

проектного института 

«Теплоэлектропроект»  

1958 - 1  

9  9 ПР-183-907 
Летний спальный корпус в Мисхоре. 

Инженерные профили стройплощадки 
-//- 1958 - 1  

 

До опису внесено   9 (дев’ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 9 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 

 (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  20.10.2011 р.    

    

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

 (посада,     підпис, розшифрування підпису) 

Дата  20.10.2011 р.    
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Прийнято на державне зберігання 9 (дев’ять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1 по № 9 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 1 (одна) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 8 (вісім) 

 (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. Омельковец 

 (посада,     підпис, розшифрування підпису) 

    

    

Начальник відділу забезпечення збереженості документів  Л.А. Ястреб 

 (посада,     підпис, розшифрування підпису) 

Дата  01.11.2011 р.    
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Аркуш – засвідчувач опису №1 група-комплекс 1-515 Фонд  Р-31 

 

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  01.11.2011 р.    

 

 


