ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
м. Херсон
Миколаївської області
ФОНД № Р-1149
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1931-1940 роки
№
з/п

Заголовок справ

Крайні дати

1

2

3

Кількість
аркушів
4

1931 рік
Сектор агротехніки
1.

Постанови Колегії Наркомату
землеробства СРСР, ІV Всесоюзної
наради по бавовнику

10 вересня
29 вересня1931 р.

69

2.

Протоколи засідань надзвичайної
городньої трійки, посівної трійки,
технічних нарад при міськраді про
проведення меліоративних робіт,
розвиток парникового господарства
у колгоспах і радгоспах; плани, звіти,
відомості про посів, зрошування, збирання
і реалізацію городина

18 листопада1931р.
28 грудня1932 р.

94

Сектор тваринництва
3.

Постанови, інструкції Українського
ветеринарного управління, листування
з Херсонською філією тресту «Укрм’ясо»
про боротьбу з чумою свиней,
вирощування беконних порід

28 вересня 1931 р.
22 листопада1932 р.

50

4.

Документи (постанови, вказівки,
відомості, листування) про організацію
пунктів штучного запліднення коней,
вилучення племінних коней з фізичних
робіт, належний догляд за кіньми

12 червня1931 р.
16 серпня1932 р.

161

5.

Документи (постанови, інструкції,
відомості, листування) про боротьбу
з хворобами коней, організацію
малеїнових господарств у радгоспах
«Городній велетень», «Циммервальд»,
ім. Косіора

02 вересня1931 р.
20 лютого1935 р.

183

Примітка
5

Сектор землевпорядкування і меліорації
6.

Договір Херсонської міськради з
Одеською землевпорядною конторою
на землевпорядкування населених пунктів
Херсонського району в 1931 році;
листування міського земельного відділу
з конторою, землевпорядниками,
Дар’ївською МТС, приміськими
господарствами про оплату
землевпорядних робіт

21 червня1931 р.
21 вересня 1933 р.

68

7.

Документи (накази, циркуляри, інструкції)
про облік і організацію землекористувань
колгоспів і радгоспів, підвищення
кваліфікації землевпорядників; зведення
про збирання озимих культур по
одноосібному сектору; схема земель ряду
підсобних господарств; списки
одноосібників і колгоспників
Музиківської сільради

20 грудня1931 р.
11 січня1933 р.

85

10 березня
27 травня1932 р.

68

1932 рік
Секретаріат
8.

Документи (протоколи, розрахунки, статті
в газетах) про складання перспективного
плану розвитку сільського господарства
Херсонського району на ІІ п’ятирічку
Сектор агротехніки

9.

Протоколи засідань сільгоспсекції і
посівної трійки Херсонської міськради,
плани, відомості про хід посівної компанії
в Херсонському районі, акти перевірки
залишків посів матеріалу по колгоспах

11 січня
10 жовтня1932 р.

83

10.

Протокол засідань городньої посівної
трійки, плани, відомості про посадку
городина, закладку насінників, розвиток
парникового господарства, здачу сировини
Херсонському консервному заводу
колгоспами, радгоспами і допоміжними
господарствами

04 січня1932 р.
10 квітня1933 р.

132

11.

Циркуляри земвідділу, статзвіти про
підготовку до весняної посівної компанії,
акти перевірки посівного матеріалу по
колгоспах Зеленівської сільради, список
одноосібних господарств

29 грудня1932 р.
20 березня1933 р.

131

12.

Документи (циркуляри, інструкції,
відомості, листування) про впровадження
нових сільгоспкультур, навчання
бригадирів по нових культурах

14 липня1932 р.
21 листопада1933 р.

241

Сектор тваринництва
13.

Циркуляри, інструкції ветеринарного
управління Одеського обласного
земуправдління, Херсонського міського
земвідділу про ветеринарний нагляд за
птахівницькими і кролячими фермами;
інструкція по використанню голубиної
вірус-вакцини Херсонської бацилярної
біофабрики

21 серпня1932 р.
13 лютого 1933 р.

62

14.

Документи (постанови, циркуляри,
01 жовтня1932 р.
листування) про розвиток тваринництва,
26 лютого1933 р.
розукрупнення колгоспних товарних ферм,
виділення коней для фонду «Кінь РСЧА»

32

15.

Документи (постанови, інструкцій
відомості, листування) про боротьбу
з хворобами коней

14 липня1932 р.
08 травня1934 р.

147

16.

Документи (постанови, відомості,
листування) про боротьбу з епізоотіями,
проведення туберкулінізації великої
рогатої худоби

25 серпня
04 грудня1932 р.

79

17.

Протокол наради ветсанінспекторів
при земвідділ, акти обстеження, доповідні
записки міського ветсанлікаря про
необхідність відокремлення ізолятора
для скажених тварин від м’ясоконтрольної
станції, складу шкірзаводу від
утильзаводу; кошторис видатків
Херсонської трихіно станціїна 1932 рік

08 квітня
21 грудня1932 р.

35

Сектор землевпорядкування
і меліорації
18.

Накази постанови, циркуляри РНК УСРР,
Одеського обласного земуправління,
президії Херсонської міськради про
землевпорядкування земель колгоспів,
доселення в колгоспи, переселення євреїв,
наділення землею селян, не охоплених
колгоспами

31 січня1932 р.
31 січня1934 р.

137

19.

Постанови Вищої земельної комісії СРСР
і РРФСР, Республіканської земельної
комісії УСРР, протоколи засідань
Херсонської міської / районної земельної
комісії про впорядкування колгоспного

02 жовтня1932 р.
27 грудня1933 р.

163

землекористування, облік вільних фондів,
відведення землі підприємствам,
установам і організаціям м. Херсон під
приміські господарства; їх заявки
20.

Документи (протоколи, акти, заяви,
списки) про відведення вільних земель
колгоспів підприємствам, установам і
організаціям м. Херсон для організації
підсобних господарств

09 серпня1932 р.
22 березня1933 р.

114

21.

Документи (протоколи, акти, списки,
схема) про обстеження і використання
вільних земель по колгоспах Арнаутської
сільради

17 жовтня1932 р.
15 лютого1933 р.

18

22.

Те саме по колгоспах
Богородицької сільради

31 грудня1932 р.
07 квітня1933 р.

27

23.

Те саме по колгоспах
Кізомиської сільради

01 січня1932 р.
17 лютого1933 р.

20

24.

Те саме по колгоспах
Посад-Покровській сільради

19 серпня1932 р.
20 листопада1933 р.

24

25.

Те саме по колгоспах
Станіславської сільради

19 серпня1932 р.
20 листопада1933 р.

24

26.

Те саме по колгоспах
Цареводарської сільради

11 листопада1932 р.
10 листопада1933 р.

15

27.

Те саме по колгоспах
Чорнобаївської сільради

26 листопада1932 р.
15 лютого 1933 р.

17

28.

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню колгоспів
Богородицької сільради

26 січня1932 р.
23 червня1933 р.

45

04 вересня1932 р.

31

29.

Комісія по розгляду справ
виключених з колгоспів
Протокол засідання районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів
та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до нього

30.

Протокол засідання районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів
та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до нього

16 вересня1932 р.

39

31.

Те саме

08 жовтня
16 жовтня1932 р.

38

32.

Те саме

30 жовтня
20 листопада1932 р.

47

33.

Протокол засідання районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів
та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до нього

27 листопада
25 грудня1932 р.

77

1933 рік
Секретаріат
34.

Інструкція Наркомату земельних справ
УСРР про обладнання посадкових
майданчиків сільгоспавіації, постанова
фракції президії Херсонської міськради
про обладнання, схеми авіа майданчиків
сільгоспавіації під м. Херсон, селами
Посад-Покровськ і Станіслав

08 травня
02 вересня1933 р.

13

35.

Постанови, циркуляри Одеського
обласного земуправління, обласної
контори бджільництва; добові зведення
про хід прополки і ремонту
сільгоспреманенту

01 червня 1933 р.
[1934 р.]

92

Анотація: є відомості про плани і
показники виконання сільгоспробіт
по колгоспах в розрізі МТС за 1931 рік
36.

Циркуляри Одеського обласного земле
управління, Херсонського міського
земвідділу про організацію зимового
відхідництва колгоспників на заробітки;
акти перевірки готовності до весняної
посівної кампанії, ревізії фінансової
діяльності колгоспів

29 вересня1933 р.
03 лютого1934 р.

91

37.

Постанова президії Херсонської міськради, 08 грудня1933 р.
про план хлібоздачі по колгоспах
27 вересня1934 р.
на 1934 рік, циркуляри земвідділу,
відомості про підготовку і проведення
посівної та збиральної кампаній, розвиток
тваринництва

134

38.

Постанови президії Херсонської
міськради, бюро міськпарткому про
планування і проведення сільгоспробіт,
з особового складу земвідділу, а також
надіслані до відома

19 грудня1933 р.
21 січня1935 р.

136

39.

Акти перевірки готовності колгоспів
до весняної посівної кампанії, відомості
обліку коней для фонду «Кінь РСЧА»

02 січня
26 вересня1933 р.

108

40.

Зведена відомість про ремонт
сільгоспреманенту по колгоспах;
квартальні статистичні звіти колгоспів

137

про колективізацію за ІV квартал 1933 –
І квартал 1934 років
Сектор агротехніки
41

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК,
Одеського обласного земуправління,
президії Херсонської міськради про
підготовку і проведення посівної кампанії,
перевірку насіннєвих фондів, боротьбу
з посухами

03 жовтня 1933 р.
04 липня1934 р.

55

42

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради, плани,
зведення про проведення озимої посівної
кампанії, молотьби

14 листопада1933 р.
09 серпня1934 р.

89

43

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу, зведення про впровадження
сівозмін, проведення посівної кампанії,
організацію електромолотьби

16 вересня1933 р.
11 травня1934 р.

67

44

Агротехнічні правила проведення
раннього сіву, інструкція
по снігозатриманню; постанови,
циркуляри Одеського обласного
земуправління, президії Херсонської
міськради, міського земвідділу, плани
проведення посівних кампаній на 19331934 роки

29 грудня1933 р.
16 квітня1934 р.

35

45

Плани осінньої посівної, збиральної
кампаній, хлібоздачі по одноосібному
сектору на 1933/1934 рік

46

Плани, відомості, листування з МТС
і сільрадами про наявність, потребу і
ремонт сільгосптехніки та реманенту

27 жовтня1933 р.
23 грудня1934 р.

49

47

Документи (постанови, циркуляри,
зведення) про проведення осінньої
посівної кампанії, обмін сортовим
насінням між колгоспами

14 березня
01 листопада1933 р.

124

48

Документи (циркуляри, відомості,
листування) про розподіл сортового
насіння, закладку сортових насінників
по колгоспах

15 серпня
08 жовтня1933 р.

185

49

Постанови Одеської обласної,Херсонської
районної комісій прийому якості сіву,
доповідні записки агрономів, акти
бракеражних комісій про обстеження
якості посівів

14 вересня
24 листопада
1933 р.

112

23

50

Документи (постанови, плани, відомості)
про розподіл посівного матеріалу,
обстеження стану посівів по колгоспах;
список приміських господарств на
отримання насіннєвої позики

03 березня
17 травня1933 р.

140

51

Документи (постанови, інструкції, плани)
про проведення збиральної кампанії

07 липня1933 р.
02 січня1934 р.

192

52

Документи (циркуляри, плани,
листування) про вирощування рису в
колгоспах, проведення іригаційних робіт

23 жовтня1933 р.
07 квітня1934 р.

44

53

Документи (вказівки, плани, листування)
04 грудня1933 р.
про впровадження нових культур, розподіл 15 листопада1934 р.
насіння

169

54

Документи (постанови, плани, зведення)
про розвиток садівництва, виноградарства
і ягідництва в колгоспах

20 грудня1933 р.
26 листопада1934 р.

174

55

Протоколи засідань бюро сівозмін, комісій
відділу по затвердженню сівозмін у
колгоспах; схеми типових сівозмін

11 лютого1933 р.
08 жовтня1935 р.

57

56

Витяги з протоколів засідань бюро
сівозмін відділу, протоколи засідань
правлінь, паспорти, схеми сівозмін
колгоспів

11 лютого
14 вересня1933 р.

218

57

Те саме колгоспів зони обслуговування
Дар’ївської МТС

25 лютого1933 р.
10 березня1934 р.

112

58

Постанови президії Херсонської
міськради, відомості, листування з
колгоспами та МТС про боротьбу зі
шкідниками сільського господарства,
забезпечення отруйними препаратами

13 липня1933 р.
09 листопада1934 р.

96

59

Документи (циркуляри, відомості,
листування) про розподіл
короткотермінових кредитів між
колгоспами для проведення агротехнічних
заходів, забезпечення Херсонського
консервного заводу ім. Сталіна сировиною

21 листопада1933 р.
27 січня1934 р.

51

60

Вказівки, телефонограми земвідділу
колгоспу «Авангард» Зелінівської
сільради про організацію і проведення
сільгоспробіт

05 липня1933 р.
24 грудня1934 р.

98

61

Постанови посівної трійки, вказівки
земвідділу колгоспу «Червона Україна»
Надеждівської сільради про організацію
і проведення сільгоспробіт

29 січня1933 р.
10 січня1934 р.

387

Сектор тваринництва
62

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міської ради про стан
і розвиток тваринництва

22 травня1933 р.
15 січня1935 р.

80

63

Постанови, інструкції Одеських обласних
земуправління, об’єднання колгоспних
товарних тваринницьких ферм про
організацію зоотехнічних пунктів,
розвиток племінного тваринництва,
порядок вибраковки суспільної худоби;
відомості про залучення корів до посівної
кампаній, здачу молочного і м’ясного
податків по колгоспах

02 липня1933 р.
20 січня1935 р.

47

64

Постанови, циркуляри Одеського
обласного земуправління і управління
тваринництва, президії Херсонської
міськради, плани, відомості
про організацію тваринницької кормової
бази в колгоспах

01 листопада1933 р.
25 січня1935 р.

143

65

Постанови Одеського обласного
земуправління, президії Херсонської
міськради про підготовку тваринництва
до зимівлі; плани, зведення про
будівництво, стан і роботу колгоспних
товарних тваринницьких ферм

15 листопада1933 р.
08 грудня1934 р.

130

66

Постанови президії Херсонської міськради
про стан і розвиток тваринництва
в Херсонському районні

21 січня
28 грудня1933 р.

86

67

Постанови президії Херсонської
міськради, відомості, листування з
ветлікарями, колгоспами про стан
кінського поголів’я в Херсонському
районні, проведення злучної компанії,
підготовку тяглової сили до весняної
посівної кампанії

01 червня1933 р.
07 жовтня1934 р.

136

68

Документи (постанови, плани, листування)
про організацію колгоспних товарних
тваринницьких ферм, проведення злучної
кампанії, виробництво м’яса, забезпечення
безкорівних колгоспників теплицями

03 березня
15 листопада1933 р.

61

69

Документи(постанови, циркуляри,
листування) про облік худоби, організацію
роботи колгоспних товарних ферм,
співпрацю земвідділів з об’єднанням
колгоспних товарних ферм

03 листопада1933 р.
08 січня1935 р.

83

70

Звіти акти, листування з колгоспами
про придбання племінних коней,
проведення злучних кампаній, наявність
птиці по колгоспах

29 грудня1933 р.
13 грудня1934 р.

172

71

Документи (постанови, плани, акти,
відомості обліку) про виділення коней
для фонду «Кінь РСЧА», боротьбу з сапом

14 квітня
29 листопада1933 р.

74

72

Документи (постанови, інструкції,
відомості, листування) про боротьбу
з хворобами коней

22 лютого1933 р.
14 червня1934 р.

161

21 грудня 1933 р.
14 липня1934 р.

23

Анотація: є плакати ветеринарносанітарної тематики, випуски газет
«Чорноморська Комуна»
і «Наддніпрянська правда» за 1933 рік,
бланкова карта Херсонського округу
73

Постанови циркуляри Одеського
обласного земуправління, президії
Херсонської міської ради, Херсонського
міського земвідділу, плани вирощування
бичків на волів на 1934 рік

74

Інструкція Наркомату землеробства СРСР, 10 січня1933 р.
циркуляри ветеринарного управління
25 січня1934 р.
Одеського обласного земуправління,
Херсонського міського земвідділу про
боротьбу з чумою свиней, акти обстеження
свиного поголів’я колгоспів і
свинорадгоспу «Радянська земля»

50

75

Циркуляри, інструкції Українського
ветеринарного управління, Одеського
обласного земуправління про боротьбу
з хворобами овець

19 червня1933 р.
09 березня1934 р.

27

76

Документи (постанови, інструкції,
листування) про розвиток вівчарства
у колгоспах та одноосібному секторі,
придбання племінних баранів, визначення
породності каракуля

12 грудня1933 р.
31 грудня1934 р.

57

77

Документи (циркуляри, інструкції,
листування) про розвиток птахівництва,
роботу інкубаторів

01 червня1933 р.
07 жовтня1934 р.

68

78

Акти обстеження санітарного стану
Херсонських боєнь, листування з
ветеринарним сектором Одеського
обласного земуправління про обстеження
м’ясних підприємств м. Херсон,
матеріальний стан закладів ветмережі,
рух кадрів

04 березня
12 грудня1933 р.

27

79

Документи (постанови, відомості,
листування) про стан і роботу
Херсонського утильзаводу, ветлікарні
і м’ясоконтрольної станції, епізоотію
свиней у радгоспі «Радянська земля»

03 січня1933 р.
26 червня1933 р.

48

Сектор землевпорядкування
і меліорації
80

Накази, постанови, інструкції Наркомату
землеробства СРСР, РНК УСРР, Одеських
обласних виконкому і земуправління
про облік сільгоспземель, акти перевірки
обліку в Херсонському районі

22 червня1933 р.
26 вересня1934 р.

90

81

Накази, циркуляри управління
землевпорядкування і меліорації
Одеського обласного земуправління
про порядок і підвищення оплати праці
землевпорядників; постанова президії
Херсонської міськради про план
землевпорядних робіт з метою видачі
колгоспам Державних актів на вічне
користування землею

07 березня1933 р.
20 листопада1935 р.

9

82

Вказівки управління земфондів і
землекористування Одеського обласного
земуправління, протоколи засідань, звіт
про роботу районної земельної комісії
за 1933 рік, заяви до неї

11 грудня1933 р.
21 грудня 1934 р.

100

83

Постанови президії Херсонської
міськради, листування з сільрадами
про позбавлення недіючих одноосібних
господарств землекористування; списки
одноосібників по сільрадах

16 вересня1933 р.
28 травня1934 р.

83

84

Протоколи засідань президії, посів трійки
12 квітня
Херсонської міськради про пересів
27 червня1933 р.
загиблих посівів і використання покинутих
та виморочних земель; зведені відомості
про землекористування колгоспів
по сільрадах

30

85

Документи (постанови, акти, довідки)
про зміни в землекористуванні колгоспів

04 лютого1933 р.
25 грудня1934 р.

115

86

Документи (плани, акти, службові записки, 04 січня
листування) про землевпорядкування
31 березня1933 р.
земель колгоспів

50

87

Документи (постанови, акти, листування)

141

Анотація: є списки радгоспів і приміських
господарств

25 березня

про землевпорядкування земель колгоспів,
проведення контрольних обмірів посівних
площ, перевірку правильності
землевідводів одноосібних господарств

19 жовтня1933 р.

88

Документи (циркуляри, інструкції,
29 жовтня1933 р.
відомості, листування) про переселення
31 серпня1934 р.
людей у колгоспи, переселення євреїв з
м. Херсон до Калініндорфського району
і Біробіджану, охорону геодезичних знаків,
насадження полезахисних лісосмуг, облік
планів землевпорядкування

60

89

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню (встановленню
сівозмін) колгоспів «Спільна думка»,
«Червоний хлібороб», ім. Богданова,
ім. Будьонного Антонівської сільради

25 січня
23 липня1933 р.

62

90

Те саме колгоспів «Єднання»,
«Комінтерн», «Хвиля революції»,
ім. Ворошилова Арнаутської сільради

18 лютого
19 жовтня1933 р.

57

91

Те саме колгоспів «15-річччя Жовтня»,
«Батрак», «Червоний куток», «Шлях до
соціалізму», ім. Будьонного,
ім. Паризької комуни Білозерської
сільради

22 березня
13 серпня1933 р.

23

92

Те саме і списки одноосібників
Білозерської сільради

28 січня
20 червня1933 р.

53

93

Те саме колгоспів «Авангард», «Пам’ять
Ілліча», ім. Міськпарткому, ім. Сталіна
Зеленівської сільради

31 січня
21 червня1933 р.

58

94

Те саме колгоспів«13-і роковини
Жовтневої революції», «Вільна праця»,
ім. Ворошилова,
ім. Міськпартконференції,
ім. Шевченка Киселівської сільради

31 січня
30 червня1933 р.

42

95

Те саме колгоспів «Маяк», «Нове життя»,
«Червоний барвінок», «Червоний колос»,
«Червоний сівач», «Червоний степ»,
«Червоний хлібороб», ім. Молотова,
ім. Франка Музиківської сільради

25 січня1933 р.
10 вересня1934 р.

85

96

Те саме колгоспів «Червона Україна»,
«Червоний прапор», ім. Кагановича,
ім. Калініна Надеждівської сільради

26 лютого
04 листопада1933 р.

128

97

Те саме колгоспів «Індустрія», «Червона
Україна» Понятівської сільради

15 лютого
14 липня1933 р.

23

98

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню (встановленню
сівозмін) колгоспів «6 умов тов. Сталіна»,
«Червоний незаможник», комуні
ім. Петровського Посад-Покровської
сільради

03 лютого
06 вересня1933 р.

51

99

Те саме колгоспів «Вільне життя»,
«Заповіт Ілліча», ім. Будьонного,
ім. Сталіна Роксандрівської сільради

24 січня
04 вересня1933 р.

63

100

Те саме колгоспів «Воля», «Проміні»
Садівської сільради

28 лютого
20 червня1933 р.

28

101

Те саме колгоспів «3-й Станіславський»,
«Серп і молот», ім. Молотова,
ім. Політвідділу, комуні ім. Чубаря
Станіславської сільради;
список членів колгоспу «Серп і молот»

23 лютого 1933 р.
03 червня1934 р.

67

102

Те саме колгоспу «Радянське село»
Токарівської сільради

10 лютого
15 липня1933 р.

24

103

Те самеколгоспів«1 Травня», «Шлях до
соціалізму» Федорівської сільради

24 січня
06 серпня1933 р.

40

104

Те саме колгоспів «Трудова Вірменія»,
«Червоний Жовтень», «Червоний
хлібороб», ім. Ворошилова, ім. Сталіна
Цареводарської сільради

25 січня
05 липня1933 р.

51

105

Те саме колгоспів «Інтенсивник»,
«Червона Зірка», «Червоний маяк»
Чорнобаївської сільради

28 січня
24 вересня1933 р.

43

106

Те саме колгоспів «Прибій», «Прогрес»,
П’ятирічка», ім. Паризької комуни,
ім. Шмідта Широкобалківської сільради

09 лютого
12 червня1933 р.

64

107

Те саме колгоспів «Нове життя»,
«Червоний боєць», «Червоний Жовтень»
Шкурино-Загорянівської сільради

13 лютого
23 червня1933 р.

31

108

Постанова президії Херсонської міськради
про проведення контрольного обміру
посівів району; акти відомості, абриси,
схеми контрольного обміру посівів
Чорнобаївської сільради

29 травня
15 червня1933 р.

81

109

Акти обміру, схеми озимих посівів
по колгоспах і Херсонському
випрозсаднику

06 жовтня
25 листопада1933 р.

34

110

Справа про проведення контрольних
обмірів посівних площ

29 травня
09 червня1933 р.

49

Кізомиськоїсільради
111

Справа про проведення контрольних
обмірів посівних площ Садівської сільради

06 травня
08 червня1933 р.

48

Анотація: є список власників садиб
112

Постанови президії Херсонської
міськради, заяви підприємств, установ
і організацій м. Херсон, листування з ними
про відведення вільних земель колгоспів
для організації підсобних господарств;
список шкіл по сільрадах на отримання
землі

16 грудня1933 р.
14 липня1934 р.

138

113

Документи (циркуляри, протоколи, заяви,
списки) про відведення вільних земель
колгоспів підприємствам, установам і
організаціям м. Херсон для організації
підсобних господарств

31 січня1933 р.
23 січня1934 р.

196

114

Документи (акти, відомості, експлікації,
листування) про перевірку
внутрішньогосподарського
землекористування колгоспів району,
відведення землі підприємствам,
установам і організаціям м. Херсон

12 січня
31 грудня1933 р.

211

115

Документи (постанови, акти, схема) про
вилучення землі колгоспів Антонівської
і Садівської сільради для потреб
45-го стрілецького полку

28 січня
25 квітня1933 р.

27

116

Протокол засідання районної земельної
комісії, акт, проект, план відведення
земельної ділянки колгоспу «Інтенсивник»
при с. Степанівка Чорнобаївської сільради
під бутовий кар’єр тресту «Будмат»

26 вересня1933 р.
10 квітня1934 р.

7

117

Документи (протоколи, акти, списки,
схема) про обстеження і використання
вільних земель по колгоспах Білозерської
сільради

30 січня
15 лютого1933 р.

25

118

Те саме по колгоспах Зеленівської
сільради
Анотація: є список одноосібних
господарств, позбавлених
землекористування

05 лютого
16 березня1933 р.

17

119

Те саме по колгоспах Музиківської
сільради
Анотація: є список одноосібних
господарств, позбавлених
землекористування

15 січня
17 лютого1933 р.

16

120

Документи (протоколи, акти, списки,
схема) про обстеження і використання
вільних земель по колгоспах
Роксандрівської сільради схема, проект
відведення вільних земель в користування
держдрукарні «Наддніпрянська правда»

13 лютого
17 лютого1933 р.

9

02 лютого
17 лютого1933 р.

14

Анотація: є список одноосібних
господарств, позбавлених
землекористування
121

Те саме по колгоспах
Широкобалківської сільради
Анотація: є список одноосібних
господарств, позбавлених
землекористування

122

Документи (протоколи, акти, скарги)
про переселення сіл Варламівка
і Новоукраїнка з земель зернорадгоспу
ім. Косіора на територію ПосадПокровської сільради

23 квітня1933 р.
07 березня1934 р.

31

123

Документи (протоколи, акти, схеми,
списки) про розукрупнення колгоспу
«Червоний незаможник» ПосадПокровської сільради на два нових
колгоспи «Друга п’ятирічка»
та ім. ХVІІ Партз’їзду

30 грудня1933 р.
09 травня1934 р.

47

124

Протоколи засідань Одеської обласної,
Херсонської районної земельних комісій,
акти обстеження обставин земельної
суперечки між колгоспами «13-ї роковини
Жовтня» Киселівської сільради і
«Червноний маяк» Чорнобаївської
сільради; схема землекористування
колгоспу «Червоний маяк»

11 січня
29 травня1933 р.

11+1

125

Постанова, акт, обстеження, висновок
районної земельної комісії по земельній
суперечці між колгоспами «Бойовик»
і «Запорожець» Богородицької сільради;
схема земель сільради

24 березня
29 березня1933 р.

5

126

Протоколи засідань районної земельної
комісії, правлінь колгоспів «Червона
Україна» і «Червоний прапор»
Надеждівської сільради, схема
землекористування, акт обстеження
обставин земельної суперечки між ними

10 лютого
22 квітня1933 р.

16

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
127

Накази Наркомату землеробства СРСР,
циркуляри Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу про порядок складання і здачі
річних звітів колгоспів

16 листопада1933 р.
01 листопада1934 р.

73

128

Постанова Наркомату землеробства СРСР
про порядок встановлення колгоспних
штатів, постанова Наркомату земельних
справ УСРР, циркуляри Одеського
обласного земуправління, Херсонського
міського земвідділу про складання
виробничо-фінансових планів колгоспів
на
1934 рік

05 грудня1933 р.
05 лютого1934 р.

37

129

Постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР,
Наркомату земельних справ УСРР,
циркуляри Одеського обласного
земуправління про організацію обліку
праці в колгоспах

26 листопада1933 р.
19 жовтня1934 р.

84

130

Документи (постанови, циркуляри,
відомості) про перехід колгоспів на нові
форми обліку; основні виробничі
показники колгоспів Білозерської МТС
за 1934 рік

29 листопада1933 р.
10 грудня1934 р.

182

131

Постанови Одеського обласного
земуправління, листування з ним
і сільрадами про діяльність ревізійних
комісій, правильність витрачення і обліку
трудоднів; скарги колгоспників на
порушення в оплаті

20 жовтня1933 р.
19 лютого1934 р.

91

132

Листування з колгоспами про порядок
нарахування і оплати трудоднів; відомості
колгоспів про дебіторську заборгованість

07 квітня
03 листопада 1933 р.

51

15 січня1933 р.
14 травня1934 р.

71

Комісія по розгляду справ виключених
з колгоспів
133

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, постанова президії
Херсонської міськради про роботу
районної комісії по розгляду справ
виключених з колгоспів; протоколи
засідань комісії та документи (витяги з
протоколів, заяви, листування) до них

134

Постанови президії Херсонської міськради
і колегії міської КК-РСІ, повідомлення
колгоспів про чистку членів колгоспів,
(зняття з роботи і виключення з членів
колгоспів), списки виключених

28 грудня1933 р.

182

135

Протокол засідання районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів та
документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до них

08 січня1933 р.

50

136

Те саме

17 січня1933 р.

44

137

Те саме

29 січня1933 р.

23

138

Те саме

09 лютого1933 р.

57

139

Те саме

28 лютого1933 р.

40

140

Те саме

11 березня1933 р.

76

141

Те саме

23 березня1933 р.

110

142

Те саме

09 квітня1933 р.

79

143

Те саме

26 квітня
26 травня1933 р.

62

144

Протоколи засідань районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів
та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до них

27 травня
18 червня1933 р.

80

145

Те саме

13 серпня
18 серпня1933 р.

87

146

Протоколи засідань районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів
та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до них по Цареводарській
сільраді

14 серпня1933 р.

159

147

Те саме по Роксандрівській і Федорівській
сільрадах

20 серпня
21 серпня1933 р.

104

148

Те саме

02 листопада
17 листопада1933 р.

75

22 лютого
27 грудня1933 р.

114

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
149

Документи (акти, кошториси, листування)
про оплату колгоспами землевпорядних
робіт

150

Кошториси вартості робіт з обліку земель
по колгоспах Херсонського району,
листування з сільрадами, установами
і підприємствами про оплату
землевпорядних робіт

21 грудня1933 р.
23 листопада1934 р.

163

151

Перелік обов’язків, характеристики роботи
голів земельних секцій сільрад; списки,
посвідчення землевпорядників,
відряджених до Херсонського району

21 липня
25 грудня1933 р.

54

152

Положення про районні колгоспні школи,
циркуляри Одеського обласного
земуправління про створення Херсонської
районної колгоспної школи, штатний
розпис, кошториси видатків школи і курсів
ветсанітарів на 1934 рік

29 червня1933 р.
26 квітня1934 р.

55

153

Списки працівників відділу, спеціалістів
сільського господарства району на
отримання продовольчих карток і пайків

28 травня1933 р.
02 вересня1934 р.

72

1934 рік
Секретаріат
154

Накази постанови Одеських обласних
виконкому і земуправління, президії
Херсонської міськради про розвиток
окремих галузей сільського господарства,
навчання сільгоспкадрів, розбронювання
страхових фондів для
внутрішньоколгоспних потреб

15 квітня
13 грудня 1934 р.

49

155

Протокол партзборів Херсонської
міськради про роботу партгрупи
земвідділу; листування з колгоспами про
хід сільгоспробіт; посвідчення працівників

17 січня
07 жовтня1934 р.

83

156

Протоколи, акти, листування про
вирощування бавовнику, виявлення
фінансових порушень, рух кадрів
земвідділу, призначення і звільнення голів
колгоспів

04 травня1934 р.
25 грудня1935 р.

220

Сектор агротехніки
157

Постанови РНК СРСР і УСРР, Одеського
обласного земуправління, президії
Херсонської міськради про хід
сільгоспробіт у колгоспах

23 травня
15 жовтня1934 р.

92

158

Постанови Наркоматів землеробства СРСР
і УСРР, Одеського облвиконкому,
інструкції, листування з Одеським

15 грудня1934 р.
10 листопада1935 р.

209

обласним земуправлінням про боротьбу
зі шкідниками сільського господарства
159

Накази Наркомату земельних справ УСРР, 09 січня
проект, листування про відведення землі
20 серпня1934 р.
Українській запальній бавовняній станції
для організації селекційної станції з земель
Херсонського сільгоспінституту,
сільгоспколонії ім. Полякова і радгоспу
ім. Косіора

46

160

Постанова Одеського облвиконкому
і обкому КП (б) України, агротехнічні
правила, плани осінньої посівної кампанії
1934/1935 року по колгоспах, МТС і
сільгоспколонії ім. Полякова

17 червня
15 грудня1934 р.

44

161

Постанови Одеського облвиконкому,
циркуляри обласного земуправління про
хід зяблевої оранки, збирання бавовнику,
внесення мінеральних добрив; протокол
наради спеціалістів по боротьбі
зі шкідниками сільського господарства
при відділі

26 червня1934 р.
10 січня1935 р.

69

162

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради, відомості,
листування про підготовку і проведення
посівної, просапнної та збиральної
компаній

15вересня1934 р.
20 листопада1935 р.

50

Анотація: є місячний звіт про стан
колгоспу «Червоний Жовтень» ШкуриноЗагорянівської сільради на 01 серпня
1932 року
163

Постанови Одеського обласного
земуправління, обласної трійки по
боротьбі зі шкідниками сільського
господарства про обстеження і складання
прогнозів зараженості посівів; акти
перевірки готовності колгоспів
до осінньої посівної кампанії

01 червня
07 вересня1934 р.

13

164

Інструкція Одеського обласного
земуправління, протокол засідання
районної комісії по визначенню
врожайності

25 квітня
11 липня1934 р.

11

165

Постанова президії Херсонської міської
ради про затвердження плану контрактації
бавовни по району; зведення про посіви
культур по сільрадах

19 лютого
05 березня1934 р.

26

166

Зведені плани посівної, збиральної
кампаній по колгоспах району
і городньому радгоспу ім. Косіора
на 1934 рік

167

План агрозаходів на весняну посівну
кампанію; плани, зведення, листування
про облік і парування коней по колгоспах,
передачу коней до фонду «Кінь РСЧА»

15 березня1934 р.
20 жовтня1935 р.

136

168

План, листування з сільрадами про посів
озимих по одноосібному сектору на
1934/1935 рік, списки одноосібних
господарств по сільрадах

01 серпня
29 грудня1934 р.

108

169

Документи (постанови, плани, зведення)
про проведення посівних кампаній озимих
культур

17 січня1934 р.
28 серпня1935 р.

69

170

Документи(постанови, доповідні записки,
01 січня1934 р.
листування) про збереженість насіннєвих
02 січня1935 р.
фондів, матеріально-технічне забезпечення
колгоспів, здачу сільгосппродукції
заготконторам

181

171

Документи (постанови, інструкції, звіти,
листування) про перевірку якості
насіннєвих фондів, висадку насінників,
хід посівних кампаній

05 червня
07 грудня1934 р.

81

172

Документи (постанови, інструкції,
листування) про боротьбу зі шкідниками
сільського господарства, просапування
посівів, посадку білоруської картоплі

01 травня
29 грудня1934 р.

194

173

Документи (вказівки, доповідні записки,
відомості) про виявлення і боротьбу
зі шкідниками сільського господарства
в колгоспах

28 червня
01 грудня1934 р.

47

174

Документи (циркуляри, плани,
листування) про розвиток городництва,
садівництва і виноградництва,
забезпечення посадковим матеріалом

10 січня1934 р.
21 грудня1935 р.

181

16 грудня1934 р.
18 грудня1935 р.

251

23

Сектор тваринництва
175

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, його ветеринарного
управління, Херсонського міського
земвідділу, листування з колгоспами про
роботу товарних тваринницьких ферм,
придбання і розподіл корів та бичків

є копія
документа за
1932 рік

176

Циркуляри управління тваринництва
Одеського обласного земуправління
про розвиток племінного тваринництва,
контрактацію великої рогатої худоби;
акт перевірки роботи Херсонської філії
Племзаготтресту; відомості про наявність
племінної худоби, кормовий баланс
колгоспів Херсонського району

02 березня1934 р.
14 січня1935 р.

59

177

Циркуляри про стан обліку у колгоспному
тваринництві; півмісячні статистичні звіти
колгоспу «ІІІ Станіславський»
Станіславської сільради про стан і роботу
тваринницьких ферм

05 січня1934 р.
03 листопада1935 р.

36

178

Документи (циркуляри, інструкції, плани,
відомості) про проведення злучних
кампаній по колгоспах та одноосібному
сектору

08 січня
20 січня1934 р.

87

179

Циркуляри, інструкції Одеських обласних
земуправління, управління конярства;
листування з ними про проведення злучної
кампанії, звільнення племінних коней
від важкої роботи, покращення пасовищ;
план підготовки до районної виставки
тваринництва

16 січня
10 вересня1934 р.

51

180

Циркуляри Одеського обласного
управління конярства, Херсонського
міського земвідділу про відбір коней
у фонд «Кінь РСЧА»; зведення про
наявність і стан кінського поголів’я по
колгоспах Херсонського району

20 січня
25 жовтня1934 р.

16

181

Циркуляри, інструкції Одеського
обласного управління конярства про відбір
коней у фонд «Кінь РСЧА»; списки
відібраних коней по установах м. Херсон
і колгоспах Херсонського району

22 вересня1934 р.
15 серпня1935 р.

35

182

Постанови, резолюції президії
Херсонської міськради і міськпарткому
про стан кінського поголів’я в
Херсонському районі, охорону жереб них
маток і молодняки; програма курсів
конюхів; відомості про потребу в кормах
по колгоспах і одноосібному сектору
на 1934 рік

16 лютого
25 лютого1934 р.

20

183

Постанови президії Херсонської
міськради, акти, листування з
ветеринарним управлінням Одеського
обласного земуправління про обстеження
малеїнових господарств

05 грудня1934 р.
28 жовтня1935 р.

70

184

Документи (постанови, циркуляри,
листування) про розвиток конярства,
проведення злучної кампанії коней, участь
коней у весняній посівні кампанії

16 грудня1934 р.
14 вересня1935 р.

99

185

Постанова Одеського облвиконкому
про розукрупнення колгоспних
свинарських товарних ферм, циркуляри
управління тваринництва Одеського
обласного земуправління, план,
листування з колгоспами про проведення
злучної кампанії свиноматок

10 січня1934 р.
28 січня1935 р.

45

186

Постанови, циркуляри Одеської обласної
контори бджільництва, листування з нею
про розвиток бджільництва

27 червня
10 грудня1934 р.

85

Сектор землевпорядкування і меліорації
187

Накази, постанови, циркуляри Наркомату
земельних справ УСРР, Одеського
обласного земуправління про проведення
землевпорядних робіт у колгоспах

10 січня
18 грудня1934 р.

74

188

Документи (циркуляри, відомості,
листування, схеми)
про землевпорядкування колгоспів,
облік земель по категоріях, відведення
колгоспних земель радгоспу «Городній
велетень»

04 березня
05 грудня1934 р.

86

189

Документи (циркуляри, плани,
листування) про планування
і проведення землевпорядних робіт
у колгоспах

21 жовтня1934 р.
10 жовтня1935 р.

46

190

Документи (плани, відомості, листування)
про проведення агролісомеліоративних
робіт у колгоспах

09 червня1934 р.
16 серпня1935 р.

134

191

Витяги з протоколів засідань президії
Херсонської міськради, відомості,
листування з управлінням
землевпорядкування і меліорації
Одеського обласного земуправління
про зміни в землекористуванні колгоспів

23 серпня1934 р.
15 грудня1935 р.

89

192

Доповідні записки, відомості, листування
про земельний баланс і визначення меж
Херсонського району по р. Дніпро, проект
територіальних змін, розподілення землі
по угіддях і землекористувачах

29 травня1934 р.
14 грудня1935 р.

68

193

Постанови президії Херсонської
міськради, клопотання підприємств,

04 березня
07 грудня1934 р.

112

установ і організацій м. Херсон про
відведення, повернення і перенесення
земельних ділянок для підсобних
господарств; їх списки
194

Постанови президії Херсонської
міськради, клопотання підприємств,
установ і організацій м. Херсон про
відведення, повернення і перенесення
земельних ділянок для підсобних
господарств; схема землекористування
колгоспу «Червона Україна»
Надеждівської сільради

21 листопада1934 р.
25 грудня1935 р.

195

Заява Карантинно-острівського
рибколгоспу «1 Травня» про закріплення
за ним садиб по р. Кошова; схеми, акти
нарізки садибних ділянок при рибальських
хатах

12 березня
29 березня1934 р.

5

196

Протокол засідання районної земельної
комісії, листування з колгоспами «Хвиля
революції», ім. Комінтерну Арнаутської
сільради про можливість передачі між
ними земельної ділянки

08 лютого
12 квітня1934 р.

6

197

Постанова районної земельної комісії,
акт обстеження обставин захоплення
радгоспом «Городній велетень» земельної
ділянки колгоспу ім. 15-річчя Жовтня
Білозерської сільради

22 березня
28 березня1934 р.

5

198

Постанови президії Херсонської
міськради, протокол засідання президії
Широкобалківської сільради, акт, проект
передачі земельної ділянки колгоспу
«Прогрес» радгоспу «Радянська земля»

25 лютого
15 березня1934 р.

10

199

Документи (протоколи, економічні
характеристики, листування) про зміну
землекористування колгоспів
ім. Яковенка Кізомиської сільради,
«Прибій» і «Прогрес» Широкобалківської
сільради та радгоспу «Городній велетень

12 липня
09 листопада1934 р.

30

200

Документи (протоколи, економічні
характеристики, схема) про ліквідацію
черезсмужжя в колгоспах Богородицької
і Шкурино-Загорянівської сільради

31 березня
20 листопада1934 р.

53

201

Постанова районної земельної комісії про
передачу земельної ділянки колгоспу
«Червоний Жовтень» до колгоспу «Нове
життя» Шкурино-Загорянівської сільради

15 лютого
20 лютого1934 р.

7

171

Сектор будівництва
202

Постанови президії Херсонської міськради
про затвердження планів капітального
будівництва в колгоспах на 1935 рік,
титульні списки об’єктів

19 квітня1934 р.
03 серпня1935 р.

23

203

Документи (витяги з протоколів, титульні
списки, листування) про будівництво
господарських споруд у колгоспах

30 грудня1934 р.
03 серпня1935 р.

57

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
204

Накази, циркуляри Одеського обласного
земуправління, листування
з ним про впорядкування фінансового
обліку, складання річних звітів колгоспів
та преміювання кращих рахівників;
баланси колгоспів

27 листопада1934 р.
03 серпня1935р.

205

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, постанови президії
Херсонської міськради, листування з МТС
і колгоспами про призначення і звільнення
голів колгоспів, навчання кадрів

27 квітня1934 р.
19 березня1936 р.

67

206

Постанови президії Херсонської міськради
про пролонгацію платежів по кредитах
колгоспів; скарги МТС і колгоспників,
листування з колгоспами про своєчасну
оплату трудоднів

10 лютого
31 грудня1934 р.

99

207

Документи (інструкції, протоколи, акти,
відомості) про перевірку
взаєморозрахунків між МТС і колгоспами

15 квітня
29 травня1934 р.

92

208

Документи (циркуляри, плани, відомості,
списки) про підготовку кадрів для
колгоспів, радгоспів та МТС

12 січня
31 грудня1934 р.

141

209

Документи (циркуляри, протоколи,
списки, анкети) про підвищення
кваліфікації рахівників колгоспів

13 грудня1934 р.
08 жовтня1935 р.

97

210

Листування з колгоспами, МТС,
установами і організаціями м. Херсон
про забезпечення колгоспів кадрами
рахівників, заяви про прийняття на роботу

05 січня
11 грудня1934 р.

109

04 лютого1934 р.

186

Комісія по розгляду справ
виключених з колгоспів
211

Протокол засідання районної комісії по
розгляду справ виключених з колгоспів

є
докумен
ти за
1931 рік

та документи (витяги з протоколів, заяви,
листування) до нього
212

Те саме

04 березня
15 квітня1934 р.

70

213

Документи (витяги з протоколів, довідки,
листування) про виключення з колгоспів,
розгляд скарг виключених

1934-1935 рр.

200

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
214

Списки працівників відділу, спеціалістів
сільського господарства району,
листування з Одеським обласним
земуправлінням, райспоживспілкою
про умови роботи та видачу продовольчих
пайків

13 квітня
27 листопада1934 р.

119

215

Документи (постанови, відомості,
листування) про додаткове асигнування
відділу на витрати по проведенню посівної
кампанії, паспортизацію коней,
підвищення зарплати працівникам;
зведення відділу з праці і зарплати

27 листопада1934 р.
15 січня 1936 р.

86

216

Навчальні програми, списки, атестаційні
відомості, посвідчення, листування
про соціально-побутове забезпечення
курсантів Херсонської районної
колгоспної школи

01 грудня 1934 р.
20 липня1935 р.

272

1935 рік
Секретаріат
217

Постанова президії Херсонської міськради
про підсумки виявлення племінної худоби
в районні, протокол засідання конкурсної
комісії на краще проведення весняної
посівної кампанії; циркуляри, листування
з сільрадами, колгоспами і МТС про
матеріально-технічне забезпечення
розслідування недбалості в роботі;
списки працівників земвідділу,
трактористів колгоспів

11 січня
21 березня1935р.

183

218

Звіт Херсонської міськради перед
виборцями в галузі сільського
господарства; виробничі показники
колгоспів за 1935 рік; схема обстеження
відсталих колгоспів; списки хатлабораторій, колгоспних курсів і семінарів

28 грудня1935 р.
04 червня1936 р.

69

є документи за
1933 рік

219

Циркуляри відділу, протоколи наради
голів колгоспів, загальних зборів членів
колгоспів про підготовку до весняної
посівної кампанії; листування
про призначення і звільнення голів
та бригадирів колгоспів; посвідчення
працівників відділу

04 жовтня1935 р.
31 січня1936 р.

131

220

Плани посівної кампанії по колгоспах
і МТС на 1935 рік; листування
з управлінням тваринництва Одеського
обласного земуправління про проведення
злучної кампанії, конкурсів молочності
корів

27 січня
16 квітня1935 р.

60

Анотація: є випуск газети
«Наддніпрянська правда» за 21.09.1934
221

Документи (постанови, відомості,
листування) про видачу колгоспам
насіннєвої, продовольчої і фуражної
позики, надання приміським
господарствам посадкової картоплі,
навчання трактористів; довідки,
посвідчення працівників

21 січня
25 квітня1935 р.

136

222

Список учасників районного зльоту
трактористів-працівників Білозерської,
Дор’ївської і Киселівської МТС

11 лютого1935 р.

10

з анкетними
даними

є документ за
1933 рік

Сектор агротехніки
223

Резолюція пленуму ЦК КП/б) У, постанови 05 лютого
Одеського облвиконкому, президії
04 липня1935 р.
Херсонської міськради, випуски газети
«Наддніпрянська правда» про проведення
сільгоспробіт у колгоспах і оплату праці
трактористів

39

224

Інструкції по вирощуванню нових культур
в Україні, яровизацію бавовни, ліквідацію
страхових витрат від загибелі посівів;
агроправила весняного посіву по
Херсонському району на 1935 рік;
прогноз появи шкідників сільського
господарства на 1936 рік

02 лютого1935 р.
01 лютого1936 р.

143

225

Протоколи засідань районної комісії по
розподіленню колгоспів на групи
врожайності; статистичні звіти колгоспів
про види на врожай

28 травня
19 липня1935 р.

313

226

Постанова президії Херсонської міськради
про підготовку до яровизації, акти
перевірки посівів бавовнику по колгоспах,

16 січня
31 березня1935 р.

45

листування з Херсонською лабораторією
про перевірку якості посів матеріалу;
списки сіячів надраннього сіву
по колгоспах
227

Постанови президії Херсонської
міськради, агротехнічні заходи, плани
весняної посівної кампанії, виділення
насіннєвих ділянок у районі

18 грудня1935 р.
20 червня1936 р.

228

Документи (інструкції, відомості,
06 січня
листування, наряди) про підготовку і обмін 08 березня1935 р.
посів матеріалу, пересів загиблих посівів

152

229

Документи (постанови, інструкції,
листування) про яровизацію зернових
культур, перевірку якості насіння,
підготовку полів до посівної кампанії

11 січня
28 серпня1935 р.

54

230

Документи (циркуляри, плани, договори,
листування) про забезпечення колгоспів
сортовим насінням, закладку насінників,
затвердження мережі насінницьких
колгоспів

19 вересня1935 р.
23 жовтня1936 р.

119

231

Зведення, листування з Херсонським
пунктом «Заготзерно» про видачу
колгоспам продовольчої позики
і посівного матеріалу

21 листопада1935 р.
28 червня1936 р.

164

232

Накази, постанови Наркомату земельних
справ УСРР, Одеського обласного
земуправління про підготовку до збирання
бавовнику; плани збиральної компанії
по колгоспах у розрізі МТС

26 липня1935 р.
04 січня1936 р.

35

233

Циркуляри, плани, зведення, листування
з колгоспами і МТС про збір і здачу
бавовнику

03 січня
20 грудня1935 р.

113

234

Циркуляри про організацію праці
в колгоспах, норми і розцінки на збиранні
бавовнику; плани посівів по одноосібному
сектору на 1936 рік; заяви одноосібників
Кізомиської сільради про відмову від
польової землі

20 травня1935 р.
10 січня1936 р.

41

235

Інструкція по закладці дослідних
удобрених ділянок під бавовник;
акти перевірки посівів і якості збирання
бавовнику по колгоспах

31 грудня1934 р.
21 серпня1935 р.

18

236

Відомості, листування з МТС
про планування посівів, збирання і здачу
бавовнику

05 вересня
01 грудня1935 р.

24

114

237

Документи (накази, постанови, інструкції,
листування) про яровизацію, посів
і збирання бавовнику, підготовку
до Всеукраїнської конференції-виставки
з бавовництва в м. Херсон, організацію
Херсонської селекційної бавовницької
станції

04 січня
15 жовтня1935 р.

238

Документи (протоколи, акти, відомості,
25 січня1935 р.
листування) про проведення посівної
04 січня1936 р.
кампанії, збирання бавовнику, врожайність
по колгоспах по зонах діяльності МТС

127

239

Документи (постанови, інструкції,
відомості, листування) про контрактацію
і посів городніх культур, розвиток
парникового господарства

01 вересня1935 р.
25 грудня1936 р.

122

240

Документи (агроправила, витяги
з протоколів, плани, листування)
про закладку насінників городніх культур,
вирощування овочів у парниках,ремонт
водних споруд

15 вересня1935 р.
13 листопада1936 р.

64

241

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу, відомості про наявність
апаратури і отрутохімікатів по МТС,
листування з Херсонським відділенням
Держбанку СРСР, колгоспами про
розподіл кредитів на боротьбу
зі шкідниками сільського господарства

20 грудня1935 р.
10 жовтня1937 р.

105

242

Документи (постанови, циркуляри,
інструкції, листування) про боротьбу
зі шкідниками сільського господарства

16 грудня1935 р.
27 вересня1936 р.

117

243

Плани, відомості, листування з колгоспами 15 лютого
і МТС про забезпечення отрутохімікатами, 15 листопада1935 р.
боротьбу зі шкідниками сільського
господарства

75

244

Те саме

23 грудня1935 р.
13 червня1936 р.

130

245

Документи (інструкції, плани, методики,
листування) про роботу колгоспних хатлабораторій, проведення агрокультурних
дослідників; списки завідувачів
хат-лабораторій

29 листопада1935 р.
01 липня1936 р.

88

212

Сектор тваринництва
246

Накази, постанови, інструкції Наркомату
землеробства СРСР, Одеського обласного
земуправління і його ветеринарного
управління про проведення ветеринарнопрофілактичних і протиепізоотичних
заходів, вибраковку худоби, використання
решток сільгосптварин і риби

28 січня1935 р.
16 вересня1936 р.

205

247

Постанови Української економічної
наради, Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради про
розвиток тваринництва

16 січня1935 р.
03 січня1936 р.

102

248

Постанови Одеського облвиконкому,
накази, циркуляри обласного
земуправління та його ветеринарного
управління про боротьбу з хворобами
сільгосптварин

15 листопада1935 р.
26 грудня1936 р.

68

249

Накази, циркуляри Одеського обласного
земуправління, його управління
тваринництва, листування з ними про
розвиток племінної справи в колгоспах

16 січня1935 р.
02 січня1936 р.

148

250

Накази Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу про внесення породистих
і поліпшених сільгосптварин до Державної
та районної племінних книг

31 липня1935 р.
08 жовтня1936 р.

31

251

Інструкції управління тваринництва
Одеського обласного земуправління про
догляд і використання корів-рекордисток,
проведення парувальної кампанії овець,
ведення районної племінної книги

19 січня1935 р.
29 січня1936 р.

21

252

Циркуляри ветуправління Одеського
обласного земуправління про боротьбу
з хворобами коней і худоби; протокол
наради при обласній конторі
Сільгоспбанку про фінансування
будівництва ветеринарних об’єктів

28 січня
23 грудня1935 р.

22

253

Документи (інструкції, плани, відомості)
про виконання державного плану розвитку
тваринництва в колгоспах; характеристики
ударників по тваринництву

09 лютого
16 листопада1935 р.

58

254

Циркуляри відділу, витяги з протоколів
31 травня1935 р.
загальних зборів членів колгоспів про
22 січня1936 р.
виконання планів розвитку тваринництва;
відомості про вирощування молодняка,
роздачу телиць безкорівним колгоспникам;

113

відомості про здачу іспитів із
зооветмінімуму робітниками тваринництва
255

Постанова районної конкурсної комісії
про визначення кращої колгоспної
товарної ферми; підсумки конкурсу
по колгоспах за 1935 рік; акти перевіряння
стану тваринництва, списки тваринників
по колгоспах

30 листопада1935 р.
18 травня1936 р.

85

256

Протокол, відозва районної наради голів
та завідуючих фермами колгоспів
про розвиток тваринництва; журнал
реєстрації учасників

17 лютого1935 р.

21

257

Протоколи засідань тваринницьких секцій
сільрад, соцзобов’язання колгоспних
тваринницьких бригад; списки
тваринників району, характеристики
стахановців сільського господарства

11 листопада1935 р.
30 жовтня1937 р.

188

258

План будівництва тваринницьких ферм
16 вересня
по колгоспах на 1936 рік, списки, журнали, 27 листопада1935 р.
посвідчення про реєстрацію ферм; виписки
зі статистичних відомостей про розвиток
тваринництва Херсонської губернії і
повіту за 1878-1915 роки

48

259

Документи (постанови, протоколи,
листування) про проведення парувальної
кампанії овець, ліквідацію безкорівності
колгоспників; списки тваринників
по колгоспах

09 вересня1935 р.
26 грудня1936 р.

213

260

Документи (інструкції, акти, зведення,
листування) про боротьбу з оводом,
туберкулінізацію худоби

22 травня1935 р.
08 грудня1936 р.

96

261

Постанови РНК УСРР, президії
Херсонської міськради, циркуляри
Одеського обласного управління
конярства про облік і парування коней,
підсумки Всесоюзного перепису худоби
в районі станом на 01 січня 1936 року;
державний план розвитку конярства по
колгоспах на 1936 рік

02 березня1935 р.
15 вересня1936 р.

136

262

Зведені плани проведення злучної кампанії
коней по колгоспах та одноосібному
сектору на 1935 рік

263

Документи (постанови, акти, листування)
про мобілізацію жеребців підприємств,
установ і організацій м. Херсон для
злучної кампанії і тимчасову передачу їх

14

31 січня
02 серпня1935 р.

50

колгоспам
264

Документи (постанови, акти, списки) про
виділення коней до фонду
«Кінь РСЧА»

19 лютого1935 р.
23 грудня1937 р.

85

265

Акти обстеження кінського поголів’я по
колгоспах, листування з колгоспами,
підприємствами і організаціями про
необхідність дбайливого ставлення до
коней, забезпечення кормами

03 січня
20 лютого1935 р.

27

266

Фінансовий звіт про перевірку коней на
сап у ряді сіл Херсонського району,
розписки в отриманні грошей

15 травня
25 червня1935 р.

12

267

Постанова президії Херсонської міської
ради, інструкція, план проведення
декадного перевірки молочності корів
Херсонського району

13 січня
03 липня1935 р.

13

268

Документи (постанови, інструкції, акти,
листування) про запровадження
карантинів у зв’язку з чумою свиней

21 січня1935 р.
03 лютого1937 р.

81

269

Циркуляри управління тваринництва
Одеського обласного земуправління
про проведення парувальної кампанії,
зведений план злучної кампанії овець
по колгоспах району на 1936 рік; акти
перевірки фактів недбалого ставлення
до худоби

22 травня1935 р.
08 грудня1936 р.

64

270

Документи (постанови, плани, листування)
про проведення інкубаційної кампанії,
організацію дрібних інкубаторів
у колгоспах

14 січня
02 грудня1935 р.

41

271

Постанова Одеського облвиконкому,
циркуляри обласних земуправління
і контори бджільництва про розвиток
бджільництва; державні плани розвитку
по колгоспах і одноосібному сектору на
1935 рік

20 січня1935 р.
31 липня1936 р.

79

16 січня
20 вересня1935 р.

40

Сектор землевпорядкування
і меліорації
272

Постанова Херсонської міськради про
створення районної земельної комісії,
протоколи засідань комісії про
впорядкування колгоспного
землекористування

273

Постанови президії Херсонської
міськради, протоколи засідань районної
земельної комісії про розгляд проектів
встановлення зовнішніх меж
землекористування колгоспів, дорізку
колгоспникам польової землі в рахунок
присадибних ділянок

27 лютого1935 р.
21 грудня1936 р.

59

є документ за
1935 рік

274

Документи (постанови, протоколи,
відомості, листування) про зміни
в землекористуваннях колгоспів, дорізку
земель малоземельним колгоспах
за рахунок ліквідованих підсобних
господарств підприємств, установ
і організацій; зведені економічні дані
колгоспів

15 серпня1935 р.
15 грудня1936 р.

135

є документи за
1931 рік

275

Документи (протоколи, заяви, листування)
про розгляд порушень землекористувань
колгоспів, земельні суперечки, розподіл
спільних сільгоспугідь

13 лютого
05 грудня1935 р.

73

276

Витяги з наказів з кадрових питань,
циркуляри управління
землевпорядкування і меліорації
Одеського обласного земуправління
про завершення землевпорядкування
колгоспів і видачу їм Державних актів на
вічне користування землею

15 вересня1935 р.
23 грудня1936 р.

149

277

Державні акти на вічну користування
землею колгоспів ім. Сталіна
Новотягинської сільради, «Червоний
боєць» Шкурино-Загорянівської сільради;
плани землекористувань колгоспів
ім. Сталіна Микільської сільради,
«1 Травня» і «Шлях до соціалізму»
Федорівської сільради, «14-річчя Жовтня»
і ім. ЦюрупиЦюрупинської сільради,
«Інтенсивник» і «Червоний маяк»
Чорнобаївської сільради

1935-[1940] рр.

17

278

Справа про встановлення розмірів і точних
меж землекористування колгоспу
ім. Сталіна Микільської сільради

1935-1936 рр.

104

279

Те саме колгоспу
«Маяк» Музиківської сільради

1935-1936 рр.

22

280

Те саме колгоспу
«Нове життя» Шкурино-Загорянівської
сільради

1935-1936 рр.

51

281

Циркуляри, інструкції Одеського
обласного земуправління та його

09 листопада1935 р.
09 грудня1936 р.

57

є
доку-

управління лісонасадження і лісів
місцевого значення, листування з ними
про вирубку лісів, виділення захисних
водоохоронних лісів, складання районної
комісії по передачі плавневих лісових
ділянок колгоспам; промфінплан на лісове
господарство колгоспу «Радсело»
Токарівської сільради

мент за
1934 рік

282

Документи (постанови, відомості,
листування) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах,
інвентаризацію лісонасаджень, навчання
десятників-лісомеліораторів

19 січня1935 р.
05 січня1936 р.

158

283

Документи (постанови, інструкції,
протоколи, акти) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах,
розподіл планів між колгоспами,
проектування полезахисних смуг

13 лютого1935 р.
17 жовтня1936 р.

77

284

Документи (циркуляри, плани, відомості,
листування) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах

04 червня1935 р.
20 червня1936 р.

138

285

Документи (постанови, циркуляри, плани,
листування) про заготівлю лісу й очерету,
відведення колгоспникам плавневих
ділянок під городи

22 листопада1935 р.
05 червня1936 р.

39

Сектор будівництва
286

Циркуляри управління тваринництва,
рибно-ставкового сектора Одеського
обласного земуправління, листування
з ними, колгоспами, постачальними
організаціями про спорудження і
зариблення ставків, забезпечення
колгоспів будматеріалами

19 січня1935 р.
08 січня1936 р.

72

287

Листування з колгоспами, будівельними і
постачальними організаціями про
будівництво господарських споруд,
організацію рибних ставків

02 лютого
14 грудня1935 р.

36

288

Креслення типової колгоспної
бавовносушарки (розробник – Головне
бавовняне управління Наркомату
землеробства СРСР)

10 серпня
15 серпня1935 р.

8

21 вересня1935 р.
25 березня1936 р.

93

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
289

Інструкції Наркоматів землеробства СРСР
і УСРР, циркуляри Одеського обласного

є документ
за1934
рік

земуправління про порядок складання
річних звітів і розподілення грошових
прибутків колгоспів, листування з ними
про пересилання звітності кращих
колгоспів (ім. Будьонного Антонівської
сільради, ім. Петровського Киндійської
сільради)
290

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, листування з колгоспами
про видачу форм і бланків звітності

25 жовтня
20 грудня1935 р.

11

291

Протоколи районних нарад, списки
рахівників і голів ревізійних комісії
колгоспів

30 жовтня1935 р.
03 грудня1936 р.

19

292

Документи (циркуляри, протоколи,
зведення, листування) про кредитування
колгоспів

13 січня
15 грудня1935 р.

229

293

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, оголошення
спеціалізованих навчальних закладів
і курсів про набір і підготовку
тваринницьких кадрів

17 жовтня1935 р.
28 листопада1938 р.

27

294

Постанови президії Херсонської
міськради, листування з Одеським
обласним земуправлінням, районними
колгоспною школою і колбудом про
підготовку колгоспних кадрів; навчальні
програми і кошторис районної колгоспної
школи на 1936 рік

27 жовтня1935 р.
07 липня1936 р.

86

295

Документи (листування, заяви, списики)
про переміщення і навчання рахівників
колгоспників, списки членів ревізійних
комісій колгоспів

14 лютого1935 р.
20 грудня1936 р.

117

296

Довідки, посвідчення членів колгоспів
про відрядження до м. Херсон на
навчальні курси за різними напрямками
діяльності

1935-1936 рр.

342

297

Постанови народного слідчого
Херсонської міської прокуратури, акти,
заяви, листування про розгляд слідчих
матеріалів по обвинуваченню керівних
працівників колгоспів

25 листопада1935 р.
14 вересня1936 р.

59

29 вересня1935 р.
21 березня1936 р.

29

Документи про виключення з колгоспів
298

Протоколи, витяги з протоколів загальних
зборів членів колгоспів про виключення з
колгоспів

299

Документи (постанови, витяги з
протоколів, заяви, листування) про
перевірку правильності виключення
з колгоспів

23 листопада1935 р.
31 січня1937 р.

108

є документ за
1932 рік

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
300

Постанови президії Херсонської міськради
про додаткові асигнування, кошториси
прибутків і видатків відділу на 1935 рік
та звіт про їх виконання

175

301

Штатні розписи, розрахунки заробітної
плати по земвідділу на 1935 рік, списки
працівників

71

302

Листування з Одеським обласним
земуправлінням та його арбітражем
про опротестування судового позову;
звіт про виконання кошторису прибутків
і видатків відділу за І-ІІІ квартали
1935 року, відомості на видачу зарплати і
премій

16 січня
30 грудня1935 р.

132

303

Постанова Херсонської міськради
про трудову мобілізацію колишніх
землевпорядників, їх заяви, медичні
довідки, листи підприємств і організацій
про неможливість їх звільнення

21 червня
25 липня1935 р.

75

304

Документи (постанови, циркуляри, акти,
листування) про організацію і оплату
землевпорядних робіт, мобілізацію
працюючих не за фахом землевпорядників

09 січня
26 грудня1935 р.

64

305

Витяги з наказів управління
землевпорядкування і меліорації
Одеського обласного земуправління
з особового складу, заяви, списки
землевпорядників, мірників і практикантів
відділу

14 червня
09 листопада1935 р.

14

306

Документи (постанови, відомості,
листування, квитанції) про оплату
колгоспами землевпорядних робіт

27 жовтня1935 р.
20 грудня1936 р.

213

16 червня
04 грудня1935 р.

25

Місцевий комітет профспілки
робітників земельних органів
307

Протоколи нарад інженерно-технічної
секції при Херсонському групкомі
профспілки робітників земельних органів;
списки членів секції, працівників відділу

є документ за
1934 рік

1936 рік
Секретаріат
308

Постанови, витяги з протоколів засідань
президії Херсонської міськради про
проведення польових робіт, підготовку
колгоспних кадрів, фінансовий стан
окремих колгоспів; план посівної кампанії
1937 року по колгоспах у розрізі МТС

15 квітня1936 р.
03 жовтня1937 р.

55

309

Документи (постанови, ц2иркуляри,
листування) про підготовку та проведення
посівної і збиральної кампаній,
підвищення кваліфікації колгоспних
кадрів, зміни в правліннях колгоспів;
посвідчення працівників

25 грудня1936 р.
31 січня1937 р.

115

310

Циркуляри, вказівки про розвиток
племінного тваринництва, матеріальнотехнічне забезпечення колгоспів, оплату
праці колгоспних кадрів, направлення
кваліфікації; заяви, посвідчення
працівників

28 лютого
29 травня1936 р.

153

311

План роботи відділу на І квартал
1936 року, хат-лабораторій на зимовий
період; програма агротехнавчання в
колгоспах на 1936 рік; виробничі плани
колгоспів ім. Петровського Киндійської
сільради і «1 Травня» Федорівської
сільради; листування з колгоспами про
планування і проведення польових
сільгоспробіт

01 січня
20 березня1936 р.

105

312

Листування з колгоспами, установами
і організаціями про забезпечення посівним
матеріалом, навчальний план курсів по
підготовці завідувачів злучними пунктами;
відомості про плинність кадрів голів
колгоспів; посвідчення працівників про
відрядження

11 лютого
31 березня1936 р.

179

313

Інструкція Комітету Всесоюзної
сільгоспвиставки про відбір і доставку
експонатів; каталоги, підписні листи,
листування з видавництвами про підписку
на сільгосплітературу

05 липня1936 р.
13 грудня1937 р.

53

314

Виробничі показники господарствучасників, списки експонатів і експонентів
Херсонської міжрайонної виставки
сільського господарства; агропаспорти
експонатів Всесоюзної сільгоспвиставки
1937 року

12 вересня
02 жовтня1936 р.

60

315

Документи (постанови, інструкції, списки,
заявки, листування) про підготовку
господарств Херсонського району до
участі у Всесоюзній сільгоспвиставці
1937 року

22 грудня1936 р.
31 грудня1937 р.

174

316

Витяги з протоколів загальних зборів
членів колгоспів про розподіл натур
частини 1936 року на трудодні; від осоті
про створення насіннєвих і фуражних
фондів по колгоспах

01 липня1936 р.
21 січня1937 р.

332

317

Протокол обласної наради стахановцівбавовнярів, договори на соцзмагання,
соцзобов’язання ланкових, списки,
характеристики передовиків сільського
господарства колгоспів та МТС

30 січня
28 лютого1936 р.

141

318

Оголошення, запрошення на
3-й районний зліт передовиків-стахановців
сільського господарства, списки делегатів

02 жовтня
23 листопада1936 р.

58

319

Акти, заяви, листування з колгоспами,
установами і організаціями про розгляд
конфліктів, розслідування службової
недбалості, направлення працівників
на курси підвищення кваліфікації

21 лютого1936 р.
01 січня1937 р.

138

320

Критичні замітки в газеті «Наддніпрянська
правда», заяви фігурантів, листування
з редакцією і колгоспами про перевірку
вказаних фактів

26 червня1936 р.
11 квітня1937 р.

323

321

Заяви, скарги колгоспників, листування
по їх розгляду

1936-1937 рр.

497

322

Те саме

1936-1937 рр.

257

Сектор агротехніки
323

Накази, постанови РНК СРСР,
Одеськихобласнихвиконкому і
земуправлінняпророзвитокбавовництва,
розподіл насіннєвого фонду, обробку
посівних площ, організацію обласних
трестів приміських радгоспів і радгоспів
фабрично-заводських підприємств

30 грудня1936 р.
05 жовтня1937 р.

48

324

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради,
інструкція, плани снігозатримання,
підготовки і проведення зяблевої оранки

26 вересня1936 р.
14 січня1937 р.

28

325

Постанови Одеського обласного
земуправління, президії Херсонської
міськради, циркуляри міського земвідділу
про планування весняного сіву, догляд
за озимими посівами

19 вересня1936 р.
07 травня1937 р.

59

326

Циркуляри, інструкції Одеського
обласного земуправління, Херсонського
міського земвідділу про збір, зберігання
і застосування місцевих добрив

09 лютого
28 квітня1936 р.

25

327

Постанова президії Херсонської міськради, 19 жовтня1936 р.
відомості, акти, листування з Херсонською 04 травня1937 р.
міжрайонною контрольно-насіннєвою
лабораторією про перевірку якості
посівного матеріалу, апробацію площ
насінників

43

328

Документи (циркуляри, акти, відомості)
про обстеження посівів, боротьбу
з хворобами і шкідниками сільгоспкультур

02 лютого
29 жовтня1936 р.

44

329

Документи (постанови, протоколи, плани,
листування про підготовку і проведення
збиральної кампанії, міжколгоспний
сортообмін посівним матеріалом

15 березня
01 серпня1936 р.

129

330

Документи (відомості, рознарядки,
листування) про забезпечення колгоспів
посівним матеріалом, обмін його на фураж

25 грудня1936 р.
01 червня1937 р.

174

331

Протоколи засідань районної комісії
по розподіленню колгоспів на групи
врожайності

18 липня
20 липня1936 р.

83

332

Наказ Наркомату земельних справ УСРР
про преміювання кращих голів колгоспів
і колгоспників за високі врожаї бавовни в
1936 році (містить список премійованих);
план внесення добрив під посіви
бавовнику

20 жовтня
22 грудня1936 р.

14

333

Документи (циркуляри, доповідні записки,
відомості, листування) про вирощування і
збирання бавовнику, будівництво
бавовносушарок у колгоспах; списки
ланкових і ударників по бавовництву

19 лютого
28 серпня1936 р.

159

334

Документи (постанови, інструкції, плани,
листування) про вирощування і збирання
бавовнику

23 квітня
15 грудня1936 р.

115

335

Документи (накази, прогнози, відомості,
листування) про підготовку до збору
бавовнику; список стахановців по

10 серпня
27 грудня1936 р.

34

колгоспах
336

Постанови Одеського облвиконкому,
плани посіву овочевих культур, закладки
насінників городини, посадки садів і
виноградників, кредитування колгоспів по
садівництву і городництву

02 грудня1936 р.
16 жовтня1937 р.

45

337

Постанова Одеського облвиконкому
про заборону вивозу свіжих фруктів
і овочів за межі Одеського,
Миколаївського і Херсонського районів,
акти карантинного догляду на транспорті;
відомості про виноградні насадження
Херсонського району

02 квітня
23 вересня1936 р.

54

338

Документи (постанови, вказівки, плани,
листування) про вирощування картоплі

29 жовтня1936 р.
20 грудня1937 р.

258

Сектор тваринництва
339

Постанови Одеського облвиконкому і
обкому КП(б)У, президії Херсонської
міськради про розвиток галузей
тваринництва і птахівництва, забезпечення
кормовою базою, закупівлю племінної
худоби

05 лютого
15 грудня1936 р.

87

340

Постанови Одеського облвиконкому,
циркуляри управління тваринництва
Одеського обласного земуправління,
листування з ним про розвиток галузей
тваринництва і птахівництва, закупівлю
племінної худоби

19 травня1936 р.
23 листопада1937 р.

109

341

Циркуляри управління тваринництва
Одеського обласного земуправління,
листування з ним, колгоспами, установами
і організаціями про забезпечення
кормовою базою, хід силосування,
використання пасовищ

29 грудня1936 р.
10 січня 1938 р.

264

342

Постанова президії Херсонської міськради
про затвердження державного плану
розвитку тваринництва по колгоспноселянському сектору району на 1936 рік;
державні плани розвитку окремих галузей
тваринництва по колгоспах

червень
вересень1936 р.

71

343

Циркуляри Головного, Українського
республіканського, Одеського обласного
управлінь конярства про розвиток
конярства у колгоспах, виділення коней до
фонду «Кінь РСЧА»

07 березня1936 р.
22 квітня1938 р.

105

344

Документи (циркуляри, інструкції, заяви,
листування) про огляд і паспортизацію
коней колгоспів, радгоспів району,
підприємств, установ і організацій
м. Херсон

19 січня1936 р.
09 січня1938 р.

96

345

Протоколи загальних зборів членів
колгоспів, акти огляду стану кінського
поголів’я, зведена відомість про аборти
поголів’я по колгоспах

10 травня1936 р.
05 листопада1937 р.

225

346

Накази Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу про внесення і виключення
великої рогатої худоби з Державної
та районної племінних книг, списки,
племінні свідоцтва

28 листопада1936 р.
30 грудня1937 р.

72

347

Документи (постанови, акти, листування,
списки) про попередження і боротьбу
з хворобами великої рогатої худоби

03 січня1936 р.
04 лютого1937 р.

81

348

Циркуляри Одеського обласного
земуправління, його управління
тваринництва, Херсонського міського
земвідділу, листування з колгоспами
і установами про розвиток свинарства,
закупівлю племінних свиней

07 травня1936 р.
30 грудня1937 р.

45

349

Циркуляри управління тваринництва
Одеського обласного земуправління,
Херсонського міського земвідділу
про розвиток вівчарства у колгоспах;
списки колгоспників на придбання овець

28 грудня1936 р.
27 грудня1937 р.

133

350

Документи (постанови,акти, відомості)
про проведення злучної кампанії овець,
влаштування пунктів штучного обсівання

09 квітня1936 р.
11 травня1937 р.

88

351

Документи (постанови, плани, звіти,
листування) про розвиток інкубаторного
птахівництва, бджільництва

06 лютого
19 грудня1936 р.

49

Сектор землевпорядкування і меліорації
352

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради про
затвердження проектів остаточних меж
і розмірів землекористувань колгоспів,
розгляд порушень землекористувань

25 березня1936 р.
03 січня1938 р.

92

353

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради про
прирізку земель малоземельним
колгоспам за рахунок радгоспів і

31 січня
09 вересня1936 р.

123

є документ за
1935 рік

ліквідованих підсобних господарств,
листування з колгоспами про зміни
в землекористуваннях
354

Циркуляри управління
землевпорядкування Одеського обласного
земуправління, листування з ним, виписки
з рахунків, відомості про розподіл між
колгоспами державного асигнування на
проведення землевпорядкування

13 серпня1936 р.
02 жовтня1937 р.

80

355

Постанови президії Херсонської
міськради, звіт про розподіл землі району
по угіддях і землекористувачах станом
на 01 січня 1937 року, відомості
про виділення випасів і вигонів колгоспам

26 грудня1936 р.
15 вересня1937 р.

34

356

Документи (постанови, протоколи,
листування) про землевпорядкування
колгоспів і видачу їм Державних актів
на вічне користування землею

04 січня
17 грудня1936 р.

117

357

Заяви колгоспів і одноосібників
про порушення земельних меж;
листування землевпорядників про
землевпорядкування земель колгоспів;
список одноосібників Кізомиської
і Станіславської сільрад

10 січня
23 грудня1936 р.

97

358

Документи (постанови, відомості,
листування) про дорізку садибної землі
колгоспникам, одноосібникам, членам
Карантинно-острівської рибартілі
«1 Травня»

02 лютого
01 вересня1936 р.

116

359

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню колгоспу «Маяк»
Музиківської сільради

1936-1937 рр.

45

360

Наказ Наркомату землеробства СРСР,
постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради,
циркуляри управління лісонасаджень
Одеського обласного земуправління
про проведення агролісомеліоративних
робіт у колгоспах, радгоспах
та приміських господарствах

03 березня1936 р.
20 листопада1937 р.

105

361

Циркуляри, інструкції управління
лісонасаджень Одеського обласного
земуправління, листування з ним про
проведення агролісомеліоративних робіт
у колгоспах, реорганізацію системи
лісорозсадників

14 січня
30 грудня1936 р.

141

362

Документи (постанови, циркуляри,
інструкції, правила) про проектування
колгоспних полезахисних лісосмуг,
відбір зразків насіння; план
агролісомеліоративних посадок в Одеській
області на 1937 рік

07 лютого1936 р.
07 вересня1937 р.

91

363

Документи (постанови, інструкції,
листування) про проектування колгоспних
полезахисних лісосмуг план
землекористувань колгоспів зони
обслуговування Киселівської МТС;
проект лісосмуг на території району

03 липня
29 грудня1936 р.

29

364

Документи (постанови, плани, зведення,
листування) про насадження полезахисних
лісосмуг, заліснення балок і пісків,
приймання у підпорядкування відділу
Білозерського і Микільського
лісорозсадників

20 серпня1936 р.
28 січня1937 р.

141

365

Документи (циркуляри, плани, відомості,
листування) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах,
навчання десятників лісомеліораторів

11 січня
25 серпня1936 р

189

Анотація: є нормативи лісопосадкових
робіт1935 року
Сектор будівництва
366

Кошторис, договір, акти, звіти про
використання коштів на спорудження
душової установи в Херсонській
ветеринарній лікарні

10 серпня1936 р.
08 травня1937 р.

64

367

Документи (вказівки, кошториси, акти,
листування) про капітальний ремонт
Киселівської і Микільської ветеринарних
амбулаторій

07 січня
30 грудня1936 р.

82

368

Наказ Наркомату землеробства СРСР,
постанови, циркуляри Одеського
обласного земуправління, президії
Херсонської міськради, земвідділу про
складання річних звітів колгоспів за
1936 рік, ведення поточної фінансової
звітності

26 грудня1936 р.
16 листопада1937 р.

154

369

Циркуляри, інструкції Одеського
обласного земуправління, Херсонського
міського земвідділу про проведення
інвентаризації і складання річних звітів
колгоспів за 1936 рік, організацію
добровільних пожежних дружин, роботу

11 травня
23 грудня1936 р.

27

колгоспних кас взаємодопомоги, участь
колгоспних рахівників у переписі
населення
370

Протоколи, витяги з протоколів загальних
зборів членів колгоспів про затвердження
кошторисів, кошториси прибутків
і видатків колгоспів на1936 рік

29 грудня1935 р.
04 вересня1936 р.

371

Зведений та погосподарські звіти
про фінансово-господарську діяльність
колгоспів за 1936 рік

372

Фінансові звіти колгоспів за ІІІ квартал
1936 року, обігові відомості станом на
01 грудня 1936 року

01 жовтня
02 грудня1936 р.

133

373

Акти ревізій колгоспів інспекторомбухгалтером відділу; витяги з протоколів
загальних зборів членів колгоспів про
обрання ревізійних комісій, списки, заяви
членів

05 січня
29 грудня
1936 р.

52

346

709

Анотація: в ряді документів йдеться
про виготовлення і реалізацію лозових
кошиків колгоспами Білозерської сільради
по регіонах СРСР
374

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради,
відомості, листування з Держбанком,
Сільгоспбанком, колгоспами
про кредитування колгоспів

08 січня
20 листопада1936 р.

111

375

Документи (постанови, циркуляри,
відомості, листування) про розподілення
кредитів між колгоспами

09 січня
29 грудня1936 р.

54

376

Документи (протоколи, заявки,
листування) про надання колгоспам
короткотермінових кредитів

10 грудня1936 р.
20 листопада1937 р.

78

377

Циркуляри, вказівки відділу з виробничих
питань, листування з організаціями
і підприємствами про матеріальне
постачання колгоспів; характеристики
голів колгоспів для зарахування на
навчальні курси; посвідчення
колгоспників-делегатів з’їздів
передовиків-стахановців

07 березня
29 листопада1936 р.

159

378

Плани підготовки і перепідготовки
колгоспних кадрів на 1935/1936
навчальний рік, листування з колгоспами
про набір курсантів на підготовку техніків

10 січня
25 жовтня1936 р.

179

тваринництва і лісомеліораторів
Анотація: у справі містяться каталоги
сільськогосподарської та марксистськоленінської літератури
379

Плани, зведення про підготовку
і перепідготовку колгоспних кадрів,
листування з колгоспами до Херсонської
і Цюрупинської районних колгоспних
шкіл, їх посвідчення

25 червня1936 р.
28 квітня1937 р.

103

380

Відомості, листування з Одеським
обласним земуправлінням, організаціями
і підприємствами про матеріальне
постачання колгоспів, ведення поточного
фінансового обліку і взаєморозрахунків

17 грудня1936 р.
10 грудня1937 р.

132

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
381

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР,
НКЗС УСРР, Одеського і Миколаївського
обласних земуправлінь про оплату праці
голів колгоспів і агрозооветпрацівників,
фінансування робіт відділу, проведення
студентської практики

10 жовтня1936 р.
23 грудня1937 р.

73

382

Документи (постанови, циркуляри, акти,
листування) про фінансово-господарську
діяльності відділу

01 січня1936 р.
31 грудня1937 р.

96

Анотація: є графіки відпусток працівників
відділу на 1935 і 1936 роки
383

Документи (постанови, кошториси,
листування, рахунки) про фінансовогосподарську діяльність відділу,
оплату праці

02 січня
30 грудня1936 р.

339

384

Штатні розписи Білозерського і
Микільського лісорозсадників на
1936 – І квартал 1937 року, кошториси,
відомості про оплату колгоспами
технічного обслуговування
агролісомеліоративних робіт; заяви,
довідки лісодесятників

21 вересня1936 р.
26 червня1937 р.

45

385

Кошториси видатків закладів зооветмережі 25 березня
по спец коштах на 1936 рік, звіти
27 грудня1936 р.
про їх виконання, документи первинного
бухгалтерського обліку; відомості
на видачу зарплати працівникам
зооветмережі

251

386

Документи (підписні листи, відомості,
списки, квитанції) про обмін облігації
масових позик на облігації займу
«2-а п’ятирічка» серед працівників відділу

03 лютого1936 р.
23 травня1937 р.

53

1937 рік
Секретаріат
387

Накази, постанови Одеських обласних
виконкому і земуправління, листування
з колгоспами про підготовку до збиральної
кампанії, підготовку колгоспних кадрів,
проведення профільних нарад

31 травня
17 жовтня1937 р.

56

388

Накази, постанови, циркуляри Одеського
обласного земуправління, президії
Херсонської міськради, зведення,
листування про хід сільгоспробіт
у Херсонському районі, підготовку
колгоспних кадрів; список стахановців
бавовносіяння

27 березня
25 грудня1937 р.

220

389

Інструкція Одеського обласного
земуправління про догляд за просапними
культурами, листування з колгоспами,
установами і організаціями про
проведення сільгоспробіт, матеріальнотехнічне забезпечення колгоспів; договір
про соцзмагання між Херсонським і
Каховським районами; довідки,
посвідчення працівників

28 березня
31 травня1937 р.

207

390

Листування з Одеським обласним
земуправлінням, колгоспами про
проведення польових сільгоспробіт,
роботу злучних пунктів, організацію
стаціонарних колгоспних дитсадків,
рух кадрів

17 лютого
31 березня1937 р.

190

391

Листування з Миколаївським обласним
земуправлінням, колгоспами, установами
і організаціями про проведення посівної
і заготівельної кампаній, матеріальнотехнічне забезпечення колгоспів; довідки,
посвідчення працівників

09 травня1937 р.
31 березня1938 р.

173

392

Листування з Миколаївським обласним
земуправлінням, колгоспами і МТС про
якість проведення сільгоспробіт, технічне
постачання, матеріальне забезпечення
працівників; список номенклатурних
працівників відділу

21 жовтня
31 грудня1937 р.

103

393

Листування з Миколаївським обласним
земуправлінням, Херсонською
міськрадою, установами і організаціями
про матеріально-технічне забезпечення
колгоспів, надання приміщення для
ветеринарної аптеки; заяви, посвідчення
працівників

08 жовтня1937 р.
29 жовтня1938 р.

51

394

Вказівки, листування з колгоспами,
установами і організаціями
про забезпечення чистоти сортів посівного
матеріалу, матеріально-технічне
постачання колгоспів, розслідування
службової недбалості; заяви, довідки,
посвідчення працівників

041 серпня
14 жовтня1937 р.

157

395

Акти, листування з колгоспами про
розслідування службової недбалості,
організацію колгоспних дитсадків;
витяги з протоколів загальних зборів
членів колгоспів про затвердження складу
правлінь

17 лютого1937 р.
17 грудня1938 р.

44

396

Листування з колгоспами, міською
прокуратурою про передачу земель
у тимчасове користування, розслідування
службової недбалості, постачання
будматеріалів колгоспам,проведення анти
малярійних заходів; довідки, посвідчення
працівників

29 листопада1937 р.
31 січня1938 р.

102

397

Листування з колгоспами, установами
і організаціями про призначення і
звільнення голів колгоспів, надання
товарів і послуг; довідки посвідчення
працівників

10 жовтня1937 р.
28 лютого1938 р.

88

398

Документи (циркуляри, листування,
посвідчення) про підготовку
агрозооветпрацівників, колгоспних
пожежників, вихователів дитсадків і голів
секцій Товариства Червоного Хреста;
списки спеціалістів відділу, голів
і рахівників колгоспів

02 червня1937 р.
02 липня1938 р.

231

399

Протоколи загальних зборів членів
колгоспів, листування з колгоспами
про висування кандидатів у депутати
Верховної Ради УРСР, роботу членів
правлінь, розбронювання насіннєвих
фондів

15 жовтня1937 р.
01 серпня1938 р.

38

400

Списки, самозобов’язання стахановців і
ударників сільського господарства на
1937 рік

1937 р.

108

401

Списки, самозобов’язання стахановців
сільського господарства на 1937 рік,
списки делегатів обласного зльоту

1937 р.

48

402

Заяви, скарги колгоспників та листування
по їх розгляду

15 червня1937 р.
07 січня1938 р.

441

Сектор агротехніки
403

Постанови РНК УРСР, Одеського
облвиконкому, циркуляри Одеського
обласного земуправління, вирізки з газети
про підготовку до весняного сіву,
заготівлю сіна, встановлення цін на
сортове насіння городини; технічні норми
експлуатації автотранспорту

03 лютого1937 р.
10 січня1938 р.

57

404

Наказ Наркомату землеробства СРСР
про економне витрачення нафтопродуктів
на МТС; постанови бюро Херсонського
міськпарткому, відомості про підготовку
і проведення посівної та просапної
кампанії

25 листопада1937 р.
21 липня1938 р.

36

405

Накази, постанови Одеського
облвиконкому, президії Херсонської
міськради про затвердження планів посівів
на 1937 рік

17 лютого
15 травня1937 р.

16

406

Постанови Одеського облвиконкому,
накази, циркуляри Одеського обласного
земуправління про підготовку
і проведення посівної, просапної і
збиральної кампанії; листування про
конфлікт між колгоспом ім. Франка
Музиківської сільради і Херсонською
психлікарнею

13 лютого
09 листопада1937 р.

61

407

Інструкції, постанови Одеського обласного 22 лютого
земуправління, президії Херсонської
29 квітня1937 р.
міськради, листування з колгоспами
про проведення посівної кампанії, стан
городництва і овочівництва; списки
делегатів районного зльоту стахановців
по колгоспах

169

408

Державний план весняного сіву
по Херсонському району на 1937 рік,
постанови президії Херсонської міськради
і міськпарткому, плани, зведення про хід
зяблевої оранки, підняття чорних парів

19 вересня
30 грудня1937 р.

92

409

Постанови президії Херсонської
міськради, державний план весняного сіву
на 1937 рік, зведені плани сільгоспробіт

31 січня1937 р.
05 березня1938 р.

113

по колгоспно-селянському сектору
на 1938 рік
410

Плани посіву культур по колгоспах
на 1937 рік, рознарядки на отримання
мінеральних добрив

25 січня
09 травня1937 р.

52

411

Постанови, витяги з протоколів засідань
президії Херсонської міськради про
підготовку ґрунтів під посів, очищення
зерна, ремонт сільгосптехніки; протокол
загальних зборів членів колгоспу «Друга
п’ятирічка» Посад-Покровської сільради
про зняття голови колгоспу

29 березня1937 р.
17 січня1938 р.

53

412

Постанова президії Херсонської міськради
і бюро міськпарткому, рознарядки,
листування з колгоспами про розподіл
і видачу продовольчої і фуражної позики

05 листопада1937 р.
08 травня1938 р.

77

413

Протоколи засідань районної комісії
по розподіленню колгоспів на групи
врожайності; статистичні звіти колгоспів
про види на врожай

09 червня
23 серпня1937 р.

125

414

Статистичні звіти колгоспів про види
на врожай; зведена відомість, акти
перевірки обліку обмолоченого зерна

25 червня
15 вересня1937 р.

44

415

Документи (накази, циркуляри, акти,
листування) про апробацію сортових
посівів, розвиток насінницьких
господарств; схема землекористування
колгоспу ім. Будьонного Антонівської
сільради

02 серпня1937 р.
12 квітня1938 р.

416

Документи(циркуляри, відомості,
листування) про апробацію сортових
посівів, здачу сортового зерна до пунктів
«Заготзерно» і Держсортфонду;
характеристика колгоспу «Радсело»
Токарівської сільради для організації
насінницького господарства

09 травня
09 липня1937 р.

111

417

Документи (постанови, плани, відомості)
про апробацію сортового насіння
і міжколгоспний сортообмін;
характеристики колгоспів ім. Батрак»
Білозерської сільради для організації
насінницьких господарств

11 липня
05 грудня1937 р.

155

418

Документи (циркуляри, відомості,
рознарядки, листування) про розподіл і
обмін сортового насіння між колгоспами

08 липня
11 листопада1937 р.

194

419

Статті в газеті «Соціалістичне
землеробство» з питань агротехніки,
агронормативи по окремих видах
технічних культур

23 лютого
31 грудня1937 р.

26

420

Постанови РНК УРСР, Одеського
облвиконкому, промедії Херсонської
міськради про вирощування, збирання
і здачу бавовнику

27 лютого
08 грудня1937 р.

78

421

Постанови президії Херсонської
міськради, листування з Херсонським
бавовноочисним заводом про збирання
і здачу бавовнику; списки працівників
підприємств, установ і організацій для
направлення на збір бавовнику; список
колгоспів на участь у Всесоюзній
сільгоспвиставці

27 вересня
28 грудня1937 р.

67

422

Документи (постанови, інструкції, акти ,
листування) про яровизацію, посів
і вирощування бавовнику, організацію
постійних бавовняних ланок у колгоспах

07 січня
28 грудня1937 р.

153

423

Інструкція Головбавовни по яровизації
бавовнику, норми виробітку на пропащі,
креслення приладу для пересадки
бавовнику

14 квітня
10 травня1937 р.

12

424

Постанова Одеського облвиконкому,
циркуляри Одеського обласного
земуправління, Херсонського міського
земвідділу, відомості про закладку
насінників і вирощування люцерни

22 травня
29 грудня1937 р.

93

425

Документи (постанови, циркуляри,
рознарядки), про розподіл сортового
насіння і посів арахісу та кунжуту

09 березня
20 вересня1937 р.

40

426

Документи (накази, плани, відомості,
листування) про сортове районування
городини, вирощування городніх культур,
розвиток парникового господарства для
потреб консервної промисловості

01 січня
23 грудня1937 р.

143

427

Документи (постанови, відомості, акти,
листування) про вирощування городніх
культур, розвиток парникового
господарства; списки членів городніх
бригад колгоспів

01 лютого1937 р.
січень1938 р.

108

428

Документи (постанови, плани, акти,
відомості) про посадку садів
і виноградників, розвиток поливного
городництва; підсумки перепису садових,

01 січня1937 р.
03 лютого1938 р.

141

є документ за
1934 рік

виноградних і плодово-ягідних насаджень
по господарствах району
429

Накази, постанови РНК УРСР, Одеського
облвиконкому, президії Херсонської
міськради, циркуляри Одеського
обласного земуправління, відомості про
хід боротьби зі шкідниками сільського
господарства

13 лютого
28 листопада1937 р.

140

430

Документи (циркуляри, звіти, відомості)
про боротьбу зі шкідниками сільського
господарства

11 лютого
03 листопада1937 р.

139

431

Інструкція по яровизації насіння проса;
рознарядки на отрутохімікати для
протруювання посівного матеріалу

15 лютого
13 березня1937 р.

8

432

Документи (постанови, циркуляри,
листування) про очистку посівного
матеріалі, забезпеченість колгоспів
отрутохімікатами і речовинами для
боротьби зі шкідниками сільського
господарства

19 жовтня
31 грудня1937 р.

43

433

Документи (циркуляри, інструкції,
листування) про забезпечення колгоспів
отрутохімікатами, боротьбу зі шкідниками
сільського господарства

19 грудня1937 р.
31 грудня1938 р.

164

434

Документи (накази, методики дослідів,
циркуляри, листування) про роботу хатлабораторій, підвищення кваліфікації
завідувачів; списки завідувачів

19 лютого
02 листопада1937 р.

93

Сектор тваринництва
435

Накази, постанови Наркоматів
землеробства СРСР і УРСР; Одеських
обласних виконкому і земуправління,
циркуляри обласного ветуправління про
боротьбу з епізоотіями, умови утримання
і догляду за сільгосптваринами

03 січня
27 грудня1937 р.

196

436

Накази Одеського обласного
земуправління, постанови президії
Херсонської міськради, зведені плани
розвитку тваринництва, продажу худоби
колгоспникам по колгоспах на 1937 рік

27 лютого
29 грудня1937 р.

55

437

Циркуляри Одеського, Миколаївського
обласних земуправлінь, їх управлінь
тваринництва, листування з ними про
розвиток тваринництва у колгоспах

13 січня1937 р.
03 грудня1938 р.

142

438

Документи (постанови, плани, відомості,
листування) про складання державного
плану та розвиток окремих галузей
тваринництва, кредитування
та матеріально-технічне забезпечення
колгоспів

17 листопада1937 р.
17 грудня1938 р.

439

Статистичний звіт про стан і роботу
тваринницьких колгоспних ферм
за 1937 рік, зведені плани розвитку
тваринництва по колгоспах і одноосібному
сектору на 1938 рік

440

Документи (циркуляри, акти, відомості)
про розвиток племінного тваринництва

27 грудня1937 р.
02 грудня1938 р.

89

441

Документи (заяви, акти, листування,
племінні свідоцтва) про купівлю-продаж
племінної худоби; списки коней по
колгоспах

07 лютого1937 р.
26 січня1938 р.

67

442

Довідки підприємств, установ і організацій
м. Херсон про наявність коней і худоби;
зведені відомості про наявність
сільгосптварин по колгоспах Білозерської,
Киселівської, Микільської, Станіславської,
Токарівської ветдільниць та по радгоспах

1937-1938 рр.

25

443

Постанови Одеського облвиконкому,
президії Херсонської міськради про
накладення і зняття карантину з колгоспів
і радгоспів у зв’язку з чумою свиней;
зведена відомість про падіж худоби по
колгоспах за січень-серпень 1937 року

06 січня
28 грудня1937 р.

204

444

Документи (накази, циркуляри,
12 січня
листування) про проведення ветеринарних 03 грудня1937 р.
оглядів, запровадження карантину через
бешиху свиней, приймання практикантів
з Цюрупинського ветеринарного технікуму

73

445

Документи (накази, протоколи,
листування) про ветеринарне
обслуговування колгоспних
тваринницьких ферм, преміювання
тваринників-стахановців

16 лютого1937 р.
11 грудня1938 р.

95

446

Те саме і зведена відомість про навчання
колгоспних кадрів

05 жовтня1937 р.
11 грудня1938 р.

70

447

Накази, листування з колгоспними
і закладами зооветмережі про направлення
на виробничу практику учнів Бехтерської
середньої сільськогосподарської школи
рільництва, Спартаківської однорічної

25 січня
07 липня1937 р.

32

262

81

є
докумен
ти
за 19351936 рр.

школи колгоспних ветфельдшерів,
Цюрупинської середньої ветеринарнофельдшерської школи; посвідчення
практикантів
448

Постанови Херсонської міськради про
перевірку усього кінського поголів’я, возів
і збруї на території району; списки коней
колгоспів, МТС, Херсонської психлікарні

27 лютого
березень1937 р.

84

449

Документи (постанови, плани, акти) про
покращення умов утримання, ветеринарне
обстеження коней

02 лютого1937 р.
17 січня1938 р.

68

450

Документи (циркуляри, протоколи, плани,
листування) про розвиток птахівництва і
бджільництва в колгоспах

03 січня1937 р.
16 січня1938 р.

63

451

Постанова Одеського облвиконкому
про порядок обслуговування колгоспного
рибного господарства, циркуляри,
інструкції управління тваринництва
Одеського обласного земуправління
про інвентаризацію водойм і зариблення
ставків; інформація про наявність і стан
колгоспних ставків

27 лютого
25 грудня1937 р.

23

137

Сектор землевпорядкування
і меліорації
452

Накази, циркуляри Наркомату земельних
справ УСРР, управління
землевпорядкування Одеського обласного
земуправління про організацію
земуправління про організацію
землевпорядних робіт,
їх картографічне оформлення

05 січня
22 грудня1937 р.

453

Циркуляри управління
землевпорядкування Одеського обласного
земуправління, відомості, службові
записки землевпорядників про організацію
робіт, матеріально-технічне забезпечення

07 січня
27 грудня1937 р.

454

Циркуляри управління
землевпорядкування Одеського обласного
земуправління, плани, листування з ним
про проведення землевпорядних і
агролісомеліоративних робіт
у колгоспах

09 січня
25 жовтня1937 р.

73

455

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню колгоспу
ім. Петровського Микільської сільради

1937-1939 рр.

74

456

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню колгоспу ім. Леніна
Новотягинської сільради

1937-1938 рр.

25

457

Те саме колгоспу «Воля» Садівської
сільради

1937-1938 рр.

53

458

Те саме колгоспу«14-річчя Жовтня»
Тягинської сільради

1937-1939 рр.

55

459

Те саме колгоспів «Наддніпрянський
хлібороб», ім. Калініна Тягинської
сільради

1937-1939 рр.

176

460

Те саме колгоспу «Червоний маяк»
Чорнобаївської сільради

1937-1938 рр.

55

461

Постанова президії Херсонської міськради, 19 квітня
проект дорізки землі колгоспу ім. Шмідта; 10 вересня1937 р.
витяги з протоколів загальних зборів
членів колгоспів ім. Шмідта
Широкобалківської сільради,
ім. Яковенка Кізомиської сільради
про малоземельність

11

462

Документи (протоколи, заяви, листування)
про розслідування порушень
землекористувань колгоспів, земельні
суперечки, розподіл спірних сільгоспугідь

17 березня
07 вересня1937 р.

107

463

Документи (циркуляри, скарги,
листування) про розслідування порушень
присадибного землекористування
колгоспників і одноосібників

27 лютого
02 листопада1937 р.

66

464

Документи (постанови, інструкції,
відомості, листування) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах,
боротьбу з біологічними шкідниками,
розслідування загибелі лісонасаджень

10 лютого1937 р.
10 грудня1938 р.

228

465

Документи (циркуляри, інструкції,
відомості, листування) про проведення
агролісомеліоративних робіт у колгоспах

04 березня
20 грудня1937 р.

291

09 січня
25 квітня1937 р.

26

Сектор будівництва
466

Наказ Наркомату землеробства СРСР
про виготовлення типових проектів
будівництва тваринницьких колгоспних
ферм; листи від проектних і постачальних
організацій, листування з колгоспами
про замовлення на будівельні роботи

є документ за
1934 рік

467

Документи (інструкції, плани, циркуляри,
листування) про будівництво і ремонт
бавовносушарок у колгоспах

25 березня
25 грудня1937 р.

61

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
468

Наказ Одеського обласного земуправління
про складання заявок на сільгоспмашини
на 1938 рік, заяви колгоспів

07 липня
03 серпня1937 р.

28

469

Протоколи загальних зборів членів
колгоспів про перевибори членів правлінь,
резолюції відділу

26 січня
19 жовтня1937 р.

58

470

Протоколи, витяги з протоколів загальних
зборів, засідань правлінь колгоспів
про встановлення розміру оплати праці
голів колгоспів

07 червня
28 грудня1937 р.

107

471

Витяги з протоколів загальних зборів
членів колгоспів про розподіл натур
частини 1937 року на трудодні, відомості
про створення насіннєвих і фуражних
фондів, списки адміністративноуправлінського персоналу по колгоспах

14 вересня
24 грудня1937 р.

460

472

Витяги з протоколів загальних зборів
членів колгоспів про вибори ревізійних
комісій, списки членів; акти ревізій,
скарги, листування по їх розгляду

26 січня
20 грудня1937 р.

389

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
473

Накази завідуючого відділом з кадрових
питань, особові листки на обліку кадрів,
облікові картки, заяви працівників
зооветмережі

15 квітня1937 р.
19 січня1938 р.

76

474

Штатні розписи, кошториси видатків
відділу та підпорядкованих установ на
1937 рік, відомості, листування про їх
складання, рух кадрів

05 січня
03 грудня1937 р.

293

475

План проведення туберкулінізації великої
рогатої худоби, кошториси на утримання
ветфельдшерських пунктів
у малеїнових господарствах Херсонського
району на 1937 рік, відомості на видачу
зарплати працівникам пунктів
за серпень - грудень 1937 року

476

Документи (відомості, рахунки, заяви,
листування) про оплату товарів і послуг,

21

10 грудня1937 р.
27 грудня1938 р.

332

замовлення бланків, розрахунки
з працівниками
477

Підписні листи працівників відділу
на позику «Зміцнення оборони СРСР»,
відомості про сплату підписних внесків

01 липня1937 р.
31 серпня1938 р.

34

05 січня
19 листопада1937 р.

274

Місцевий комітет профспілки
робітників земельних органів
478

Документи (витяги з протоколів, заяви,
довідки, листування) про роботу
місцевому профспілки робітників
земельних органів
Анотація: є документи про роботу
Херсонської племзаготконтори,
Херсонського виконробства
гідромеліоконтори та ін.
1938 рік
Секретаріат

479

Інструкції Наркомату земельних справ
УРСР про вирощування і зберігання
врожаю городніх культур, садів
і виноградників, про організацію і оплату
праці в колгоспах по овочах і картоплі

25 червня1938 р.
03 лютого1939 р.

61

480

Наказ Миколаївського обласного
земуправління про складання планів
розвитку сільського господарства на
1939 рік, планові форми

27 липня
17 серпня1938 р.

33

481

Накази начальника Миколаївського
обласного земуправління про передачу
контрольно-насіннєвих лабораторій у
підпорядкування районних земвідділів,
інформації Херсонської міжрайонної
контрольно-насіннєвої лабораторії про
перевірку посівного матеріалу; списки,
посвідчення відповідальних за посівний
матеріал по колгоспах; список голів
колгоспів

08 липня1938 р.
26 січня1939 р.

75

482

Документи (накази, інструкції, статути,
листування) про передачу Білозерського
лісорозсадника Білозерському
райземвідділу, Микільського
лісорозсадника Херсонському сільському
райземвідділу

05 жовтня1938 р.
23 серпня1939 р.

52

483

Постанови президії Херсонської
міськради, циркуляри відділу

27 липня
31 грудня1938 р.

116

про проведення сільгоспробіт, розвиток
тваринництва, надання звітності
484

Постанова президії Херсонської міськради
про хід зяблевої оранки; листування
з колгоспами, установами
і підприємствами про матеріальнотехнічне постачання, потребу в робочій
силі і рух кадрів; списки спеціалістів
відділу з вищою освітою

14 вересня
21 жовтня1938 р.

90

485

Постанови президії Херсонської міськради
про дорізку земель колгоспам,
перейменування колгоспів «Батрак»
Білозерської сільради та ім. Косіора
Новотягинської сільради; плани посіву
ярових культур, гідромеліоративних
і водогосподарських робіт; документи,
надіслані до відома

28 січня
25 листопада1938 р.

64

Анотація: є список підприємств, установ
і організацій м. Херсон – шефів колгоспів
486

Документи (циркуляри, інструкції,
листування) про відбір експонатів
для Всесоюзної сільгоспвиставки,
характеристики агропаспорти колгоспівучасників

02 січня
03 грудня1938 р.

177

487

План протималярійних гідротехнічних
робіт по Херсонському району;
листування з колгоспами, установами
і підприємствами про землекористування;
список номенклатурних працівників
відділу; посвідчення про відродження
колгоспників на курси підвищення
кваліфікації

04 березня
29 квітня1938 р.

122

488

Листування з колгоспами, установами
і підприємствами про матеріальнотехнічне постачання, раціональну
експлуатацію автомашин, набір
абітурієнтів на заочне навчання;
посвідчення працівників про відродження

24 березня
28 серпня1938 р.

57

489

Листування з колгоспами, установами
і підприємствами про матеріальнотехнічне постачання, направлення робочої
сили з колгоспів на Херсонський
цегельний заводім. Шевченка, розгляд
скарг колгоспників

03 травня
31 травня1938 р.

92

490

Листування з колгоспами, установами
і підприємствами про підготовку до
збиральної кампанії, розбронювання

25 травня
01 липня1938 р.

83

страхових фондів, направлення робочої
сили з колгоспів на Херсонську швейну
фабрику; матеріально-технічне
постачання; довідки, посвідчення, графіки
відпусток працівників
491

Соцзобов’язання, анкети обліку
соцзмагань, списки стахановців по
колгоспах, журнали реєстрації делегатів
районного зльоту передовиків сільського
господарства

25 січня
15 червня1938 р.

121

492

Заяви, скарги колгоспників, листування
по їх розгляду; посвідчення працівників
про відрядження

1938 р.

68

493

Заяви, скарги колгоспників, акти
перевірки, листування по їх розгляду

1938-1939 рр.

82

494

Заяви, скарги колгоспників Антонівської
сільради, листування по їх розгляду

1938 р.

79

495

Те самеБілозерської сільради

1938 р.

89

Сектор агротехніки
496

Постанови РНК УРСР, оргкомітету
Верховної Ради УРСР по Миколаївській
області, інструкції Наркомату земельних
справ УРСР, циркуляри Миколаївського
обласного земуправління про боротьбу
з хворобами рослин і шкідниками
сільського господарства, роботу
з отрутохімікатами

08 січня
18 жовтня1938 р.

175

497

Тимчасові посівні стандарти на насіння
бобових і злакових трав, інструкція
Миколаївського обласного земуправління
про посів трав, листування з колгоспами
про видачу посів матеріалу і закладку
насінників

14 березня
21 квітня1938 р.

108

498

Постанова бюро Херсонського
міськпарткому, циркуляри, відомості
про підняття ранніх парів, проведення
просапної кампанії,стан городнього
господарства

26 квітня
29 травня1938 р.

23

499

Протоколи засідань районної комісії
по розподіленню колгоспів за групами
врожайності

19 липня
31 липня1938 р.

86

500

Те саме

20 вересня
23 жовтня 1938 р.

99

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
501

Документи (інструкції, плани, відомості,
інформації) про підготовку і проведення
весняної посівної кампанії

07 січня
14 грудня1938 р.

155

502

Документи (плани, телеграми, відомості,
листування) про наявність насіннєвих
фондів і підготовку сільгосптехніки до
весняного сіву; відозва районного зльоту
голів та передовиків колгоспів

09 січня
19 березня1938 р.

112

503

Документи (накази, постанови, циркуляри,
відомості, листування) про підготовку
і проведення збиральної кампанії

15 березня
04 листопада1938 р.

130

504

Документи (накази, інструкції,
розпорядки, листування) про внесення
мінеральних добрив, наявність сортового
насіння по колгоспах, запровадження
сівозмін у насінницькому господарстві
(колгоспі) ім. Будьонного Антонівської
сільради

17 березня
27 грудня1938 р.

114

505

Документи (циркуляри, інструкції, звіти,
відомості) про апробацію зернових,
бобових, олійних та пізніх ярових культур
у колгоспах

17 березня
28 листопада1938 р.

208

506

Вирізки з газет «Більшовицький шлях»
і «Наддніпрянська правда» про хід
сільгоспробіт у колгоспах Херсонського
майора (в рубриках за першість у
соцзмаганні)

18 березня
04 квітня1938 р.

17

507

Постанови РНК УРСР, оргкомітету
Верховної Ради УРСР по Миколаївській
області, президії Херсонської міськради,
накази наркома земельних справ УРСР
про збирання і здачу бавовнику
преміювання кращих працівників

05 вересня1938 р.
15 лютого1939 р.

26

508

Документи (циркуляри, плани, відомості,
листування) про вирощування бавовнику
в колгоспах

13 січня
28 серпня1938 р.

256

02 серпня1938 р.
04 серпня1939 р.

225

Анотація: є «Посівний стандарт на насіння
зернових і зернобобових культур»,
програми курсів по вирощуванню
кукурудзи, сої, свинарству
509

Документи (накази, циркуляри, акти,
відомості) про підготовку і проведення
збирання бавовнику

Анотація: є наказ наркома земельних справ
УРСР про нагородження кращих
бавовнярів Генічеського району
Дніпропетровської області
510

Документи (накази, інструкції, плани,
листування) про розподіл сортового
насіння і вирощування ранніх овочів,
розвиток поливного городництва і
парникового господарства

05 січня1938 р.
19 лютого1939 р.

85

511

Документи (накази, інструкції, плани,
листування) про розвиток садівництва
і виноградництва

02 січня
26 грудня1938 р.

128

512

Документи (постанови, інструкції, акти,
листування) про посів люцерни в
колгоспах

01 березня1938 р.
26 січня1939 р.

135

513

Справа про встановлення карантину
на люцерну у зв’язку з виявленням у ній
насіння гірчак; вказівка радгоспу
«Радземля» про знищення осоту

25 березня
17 серпня1938 р.

16

Сектор тваринництва
514

Циркуляри ветеринарного управління
Миколаївського обласного земуправління
про боротьбу з епізоотіями; план, акти,
проведення туберкулінізації великої
рогатої худоби в районі

27 січня
31 грудня1938 р.

28

515

Циркуляри, інструкції ветеринарного
управління Миколаївського обласного
земуправління про боротьбу з епізоотіями

27 серпня1938 р.
05 лютого1939 р.

32

516

Зведені плани злучних кампаній
сільгосптварин по району, силосування
по колгоспах на 1938 рік; акти перевірки
виконання колгоспами державного плану
розвитку тваринництва

17 січня
22 грудня1938 р.

102

517

Документи (постанови, циркуляри,
листування) про підготовку кормової бази
тваринництва, поліпшення і використання
пасовищ та сінокосів

05 січня
19 листопада1938 р.

182

518

Документи (циркуляри, протоколи, описи,
листування) про проведення штучного
обсівання і контрактацію великої рогатої
худоби; списки контрактантів телиць по
колгоспах ім. Сталіна Новотягинської
сільради та ім. Франка Музиківської
сільради

16 січня
15 вересня1938 р.

50

Сектор землевпорядкування і меліорації
519

Документи (накази, циркуляри, відомості,
листування) про проведення штучного
обсівання великої рогатої худоби та овець
по колгоспно-селянському сектору

17 січня
28 грудня1938 р.

128

520

Справа по внутрішньогосподарському
землевпорядкуванню рибоколгоспу
«Інгулець» Микільської сільради

1938-1939 рр.

17

521

Те саме колгоспу ім. Ворошилова
Микільської сільради

1938-1939 рр.

55

є документ за
1940 рік

Анотація: є акт перевірки землевпорядних
робіт по Херсонському району за 1938 рік
522

Те саме колгоспу ім. Леніна
Новотягинської сільради

1938 р.

48

є документи за
1942 рік

523

Те саме колгоспу ім. Сталіна
Новотягинської сільради

1938 р.

58

є документ за
1941 рік

524

Те саме

1938-1939 рр.

33

525

Те саме колгоспу «Наддніпрянський
інтенсивник» Тягинської сільради

1938-1939 рр.

115

Сектор будівництва
526

Циркуляри Миколаївського обласного
земуправління, листування з його
секторами про планування капітального
будівництва в колгоспах, постачання
будматеріалів, направлення робочої сили
на лісозаготівлю до Ленінградської області

11 січня
22 грудня1938 р.

51

527

Циркуляри, інструкції Миколаївського
обласного земуправління про
інвентаризацію, спорудження і ремонт
колгоспних ставків; облікові картки
ставків, креслення і вказівки по їх ремонту

07 січня
10 травня1938 р.

146

Документи (накази, постанови, циркуляри, 01 січня
листування) про перевірку виконання
30 грудня1938 р.
виробничих договорів колгоспів,
підготовку до розподілу прибутків за
1938 рік, оплату сільгоспробіт; списки
голів колгоспів, позаштатних інструкторіврахівників

133

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
528

529

Документи (постанови, відомості,
листування) про відкриття кредитів
колгоспам, облік заборгованості

25 січня
21 листопада1938 р.

84

530

Протоколи засідань правлінь, акти ревізій
фінансової частини і насіннєвих фондів
колгоспів

13 квітня
16 листопада1938 р.

89

531

Правила прийому та навчання на заочних
курсах дрібного тваринництва Наркомату
земельних справ УРСР; навчальні
програми, питання і відповіді з курсів
завідуючих колгоспними тваринними
фермами; плани курсів тваринників

28 лютого
23 листопада1938 р.

50

532

Методичні вказівки, навчальні програми,
плани гуртків агрозоотехнавчання; план
агротехнавчання по колгоспах
Херсонського району, звіт про роботу
курсів колгоспних електриків

27 лютого
22 червня1938 р.

103

533

Документи (накази, витяги з протоколів,
заяви, листування) про набір учнів до шкіл
і на курси колгоспних бухгалтерів
та рахівників

23 березня
29 листопада1938 р.

111

534

Довідки, посвідчення колгоспників
Про відрядження в м. Херсон на курси
і семінари

30 жовтня1938 р.
12 січня1939 р.

89

Документи з фінансово-господарських
і кадрових питань
535

Накази Миколаївського обласного
земуправління про передачу Білозерського
і Микільського лісорозсадників у зв’язку
з ліквідацією Херсонського міського
земвідділу; їх штатні розписи,
розрахункову відомості до кошторисів
прибутків і видатків на кінець 1938 –
І півріччя 1939 року

25 жовтня1938 р.
15 липня1939 р.

17

536

Штатні розписи, кошториси видатків
відділу і підпорядкованої мережі
на 1938 рік, документи по їх складанню

01 листопада1937 р.
08 лютого1939 р.

285

537

Рахунки, квитанції, листування про оплату
товарів і послуг; відомості на видачу
зарплати працівникам відділу
і Білозерського лісорозсадника

березень
листопад1938 р.

459

538

Рахунки, квитанції, листування про оплату
товарів і послуг, реєстри списаного майна
відділу і підпорядкованої мережі;
відомості на видачу зарплати працівникам

листопад
грудень1938 р.

597

є
докумен
ти за
1937 рік

відділу, Білозерського і Микільського
лісорозсадників, лекторів на курсах;
списки курсантів від колгоспів
539

Листування з Миколаївським обласним
земуправлінням про рух і матеріальне
забезпечення кадрів; заяви, довідки,
посвідчення працівників

03 листопада
23 грудня1938 р.

52

540

Каталоги спеціалізованої
сільськогосподарської літератури,
оголошення видавництв про підсумки
і розсилку друкованих видань

09 березня
13 грудня1938 р.

50

25 лютого1939 р.

23

1939 рік
Секретаріат
541

Журнали реєстрації делегаток районного
зльоту колгоспниць
Сектор агротехніки

542

Агроправила вирощування зернових,
технічних і городніх культур
на
1939 рік

55

543

Те саме

28

Сектор землевпорядкування
і меліорації
544

Документи (накази, акти, листування) про
планування агролісомеліоративних робіт
у колгоспах, забезпечення
лісопосадковим матеріалом

05 січня
26 лютого1939 р.

46

01 січня
16 лютого1939 р.

60

Документи з питань колгоспного обліку,
фінансів і кадрів
545

Постанови, циркуляри оргкомітету
Верховної Ради УРСР по Миколаївській
області, Миколаївського обласного
земуправління про організацію звітності,
поповнення неподільних фондів колгоспів,
розподіл прибутків від тваринництва;
відомості про порушення статутів по
колгоспах Херсонського району; список
курсантів-заочників рахівничого відділу
Української філії Всесоюзних заочних
облікових курсів

Документи ліквідаційного комітету
546

Накази ліквідкому Херсонського міського
земельного відділу з особового складу
№ № 1-11

13 квітня
28 серпня1939 р.

5

547

Акти приймання-передавання справ
ліквідованого Херсонського міського
земвідділу, договір з Херсонським
архівним управлінням про упорядкування
документів відділу; документи
первинного бухгалтерського обліку
відділу; відомості на видачу зарплати
працівникам Білозерського і Микільського
лісорозсадників

20 лютого
04 липня1939 р.

746

Разом до опису внесено547 (п’ятсот сорок сім) од. зб. з № 1 по № 547.

Укладач опису
2016 рік

Ю.О.Коник

