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П Е Р Е Д М О В А 

 

 В результаті перероблення документів описів фонду 31, комплексу 1-19 “Придніпровська ДРЕС” було виявлено проект житлового 

будинку “Південенергобуд” у м. Дніпропетровську”, який рішенням науково-методичної ради ЦДНТА України (Протокол №9 від 

30.09.2010р.) був затверджений для формування самостійного комплексу з послідуючим проведенням робіт з науково-технічного 

опрацювання складу його документів. 

 Назва фондоутворювача на момент передачі документів в 1975-1979рр. до Центрального державного архіву науково-технічної 

документації Української РСР (ЦДАНТД УРСР) була Харківське відділення ордена Леніна та ордена Жовтневої революції 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.  

 Документи проекту “Житловий будинок “Південенергобуд” у м. Дніпропетровську” викликали зацікавленість, як архітектурна споруда 

50-х років ХХ ст. Це своєрідний житловий будинок, в якому одночасно вирішуються дві проблеми: в одному будинку розташовані житлова 

частина будинку і виробнича. Крім того, це будівництво є зразком розв’язання проблем соціально-побутового характеру, коли поряд з 

будівництвом Придніпровської ДРЕС у 1952 році, розпочато будівництво селища для робітників ДРЕС, будинку відпочинку у Нижньому 

Міскорі (Крим), а також житлового будинку “Південенергобуду” у м. Дніпропетровськ для керівництва станції.  

 Проект будівництва будівлі узгоджено Головним архітектором міста та начальником місцевої інспекції Державного архітектурного 

будівельного контролю.  

 Автор проекту Кваша головний інженер Томашенко (ініціали у документах не вказані).  

 Розташована будівля у м. Дніпропетровську по проспекту Карла-Маркса на перехресті з вулицею Клари Цеткін. 

 Будівля п’ятиповерхова. На першому поверсі розташовано два спеціалізованих промтоварних магазини. Згідно експлікації одного з 

креслень, на 1-му поверсі будівлі розташована проектна контора, бібліотека, проектний кабінет, технічний архів, виробничі приміщення; 3-й 

поверх тільки виробничі приміщення. Згідно планів 4-го та 5-го поверхів, корисна площа яких 1109,3 м
2
, передбачається будівництво 

житлових приміщень із кількістю квартир: 3-х кімнатних – 4; 2-х кімнатних – 26; 1-но кімнатних – 2.  

 Архітектура будівлі вирішена у простих та ясних формах. Згруповані вертикалі еркерів на фасаді створюють враження зібраності та 

заорганізованості. Монументальність досягається за рахунок ясності та простоти композиції та пропорцій.  

 До складу проекту включено небагато документів: це креслення загального виду, фасади, розрізи, плани по поверхах будинку. Текстові 

документи відсутні.  Креслення відсистематизовані у порядку збільшення виробничих індексів. 

 Складено внутрішні описи на всі одиниці зберігання. В опис постійного зберігання включено 9 (дев’ять) од. зб., в тому числі 9 

(дев’ять) графічних од. зб.,  за 1952 рік. Науково-технічне опрацювання проводив головний науковий співробітник Мащенко О. М. 

 

Передмову склав  

Головний науковий співробітник                                                                                                      О. М. Мащенко 

02.09.2011 
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Фонд  № 31 

Опис № 1 

Група-комплекс  № 1-516 

 

№№ 

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 

    
«Житловий будинок «Південенергобуд» у м. 

Дніпропетровську» 
     

1 1-516 1 10-02 План 1-го этажа 

Харьковское отделение 

Всесоюзного 

государственного 

проектного института 

«Теплоэлектропроект» 

1952 - 1  

2  2 10-03 План 2-го этажа -//- 1952 - 1  

3  3 10-04 План 3-го этажа -//- 1952 - 1  

4  4 10-05 План 4-го и 5-го этажей -//- 1952 - 1  

5  5 10-06 План подвала (1-й вариант) -//- 1952 - 1  

6  6 10-06а План подвала (2-й вариант) -//- 1952 - 1  

7  7 10-07 Разрезы -//- 1952 - 1  

8  8 10-08 Фасады -//- 1952 - 1  

9  9 15-01 Стройгенплан -//- 1952 - 1  
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До опису внесено   9 (дев’ять) од. зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1 по № 9 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 9 (дев’ять) 

 (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. - (-) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб. 9 (дев’ять) 

 (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 1-516 Фонд  Р-31 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 6 (шість) 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  10.11.2011 р.    

 

 


