
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА І ЗАГОТІВЕЛЬ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

м. Херсон 

Херсонської області 

 

ФОНД № Р-3781 

ОПИС № 2 

справ постійного зберігання 

за 1945-1954 роки 

 

№ 

з/п 
Заголовок справи Крайні дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

При- 

мітка 

 

1 3 4 5 6 

  

1945 рік 

 

   

1 Зведений та погосподарськізвіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспів 

за 1945 рік 

 332  

  

1946 рік 

 

   

2 Кошториси прибутків і видатків колгоспів  

на 1946 рік 

 

 230  

3 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів за 1946 рік 

 

 43  

 

4 Звіт колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1946 рік 

 335 

 

 

 

5 Документи (виписки з протоколів,  

акти, списки) про державне і присадибне 

землекористування колгоспу ім. Кірова 

Чорнобаївської сільради 

22 листопада  

1946 р.  

01 листопада 

1956 р. 

161  

  

1947 рік 

 

   

6 Кошториси прибутків і видатків колгоспів  

на 1947 рік 

 

 

 215  



7 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів за 1947 рік, зведений 

кошторис прибутків і видатків колгоспів  

на 1948 рік 

 

 43  

8 Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1947 рік 

 

 333  

9 Витяги з протоколів загальних зборів, 

засідань правління колгоспу ім. Молотова 

Музиківської сільради про відведення 

присадибних ділянок, акти перевірення 

землекористування,  списки переселенців  

по колгоспу 

1947 р.  

30 серпня 

1953 р. 

 

87  

  

1948 рік 

 

   

10 Обґрунтування сівозмін колгоспів  листопад 

1948 р.  

травень  

1949 р. 

 

132  

11 Кошториси прибутків і видатків колгоспів  

на 1948 рік 

 

 414  

12 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів за 1948 рік, зведений 

кошторис прибутків і видатків колгоспів  

на 1949 рік 

 

 63  

13 Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1948 рік 

 422  

  

1949 рік 

 

   

14 Обґрунтування сівозмін колгоспів 

 

вересень  

листопад1949 

р. 

 

160  

15 Зведені статистичні звіти, відомості  

про розвиток конярства у колгоспах  

за 1949 рік 

 13 

 

 

 

 

16 Кошториси прибутків і видатків колгоспів  

на 1949 рік 

 

 467  

17 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів за 1949 рік 

 80  



18 Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1949 рік 

 

 514  

19 Протоколи загальних звітно-виборчих зборів, 

накази колгоспників, акти ревізій фінансово-

господарської діяльності колгоспів  

 

02 січня 

29 

грудня1949 р. 

184  

20 Те саме 

 

 

13 січня  

1949 р. 

15 лютого 

1950 р. 

238  

21 Штатні розписи, кошториси видатків, 

тарифікаційні відомості райвідділу сільського 

господарства та підпорядкованих закладів  

зооветмережі на 1949 рік 

 49  

  

1950 рік 

 

   

22 Накази Херсонського обласного управління 

сільського господарства, звіти, інформації, 

листування про укрупнення колгоспів, 

перевірку правильності землекористування, 

відведення землі переселенцям із західних 

областей УРСР, роботу землевпорядників 

 

17 листопада 

1950 р.  

31 грудня 

1951 р. 

191  

23 Справа по внутрішньогосподарському 

землевпорядкуванню (встановленню 

правильних сівозмін) колгоспу ім. Жданова 

Микільської сільради   

 

1950-1951 рр. 92  

24 Те саме ім. Молотова  

Музиківської сільради 

 

1950-1951 рр. 116  

25 Те саме ім. Молотова  

Новотягинської сільради 

 

1950-1951 рр.  75  

26 Те саме колгоспу ім. Ворошилова 

Садівської сільради 

 

1950-1951 рр. 73  

27 Те саме колгоспу ім. Чапаєва  

Федорівської сільради 

 

1950-1951 рр.  97  

28 Справа по внутрішньогосподарському 

землевпорядкуванню (встановленню 

правильних сівозмін) колгоспу ім. Кірова 

Чорнобаївської сільради 

 

 

1950 р. 101  



29 Справа по землевпорядкуванню радгоспу 

«Інгулець» (землевпорядкувальне 

діловодство) 

 

1950 р. 80  

30 Те саме (технічне діловодство) 

 

1950 р. 67  

31 Справа по землевпорядкуванню  

с. Дар’ївка Микільської сільради (громадські 

землі колгоспу ім. Сталіна та присадибні 

ділянки) 

 

1950 р. 30  

32 Обґрунтування сівозмін колгоспу 

ім. Молотова Музиківської сільради 

 

грудень  

1950 р. 

22  

33 Те саме колгоспу ім. Кірова  

Чорнобаївської сільради 

 

вересень  

1950 р. 

15  

34 Справа по видачі Державного акту  

на вічне користування землею  

колгоспу ім. Будьонного Антонівської 

сільради 

 

01 жовтня 

1950  р. 

06 червня 

1951 р.  

23  

35 Те саме колгоспу ім. Куйбишева  

Понятівської сільради  

 

01 листопада  

1950  р.  

19 червня 

1951 р. 

 

26 є доку-

менти за 

1947 рік 

36 Те саме колгоспу ім. Ворошилова 

Садівської сільради 

 

01 листопада  

1950  р.  

19 червня 

1951 р. 

 

21  

37 Справа по видачі Державного акту  

на вічне користування землею колгоспу 

ім. Кірова Чорнобаївської сільради  

 

25  жовтня 

1950  р.   

07 січня  

1952 р. 

39  

38 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Богданова, с. Богданівка Загорянівської 

сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок  

 

1950 р. 28  

39 Земельна шнурова книга колгоспу «Нове 

життя», с. Загорянівка Загорянівської 

сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

1950 р. 28  



40 Земельна шнурова книга колгоспу «Червоний 

боєць», с. Петрівське Загорянівської сільради 

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

1950 р. 28  

41 Земельна шнурова книга колгоспу  

ім. Леніна, с. Зеленівка Зеленівської сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

1950- 1958 рр. 39  

42 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Сталіна, с. Бальохівка Зеленівської 

сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

 

1950 р. 28  

43 Земельні шнурові книги колгоспів «Маяк»  

с. Крутий Яр, «Нове життя» с. Музиківка,  

«Червоний сівач» с. Мірошниківка, 

ім. Мічуріна с. Музиківка 

Музиківської сільради  

 
Анотація: у книгах містяться лише списки власників 

присадибних ділянок 

 

1950 р. 162  

44 Земельна шнурова книга колгоспу ім. Леніна, 

с. Новотягинка Новотягинської сільради 
 

Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок   

 

1950 р. 39  

45 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Сталіна, с. Іванівка Новотягинської 

сільради 

 

1950-1962 рр. 39  

46 Земельна шнурова книга колгоспу «Промінь», 

с. Садове Садівської сільради 

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

1950 р. 28  

47 Земельна шнурова книга колгоспу  

«1 Травня», с. Оленівка Федорівської 

сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

1950 р. 28  



48 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Чапаєва, с. Федорівка Федорівської 

сільради  

 

1950-1963 рр. 48  

49 Господарські експлікації колгоспів 

 

1950 р. 22  

50 Виробничі завдання колгоспів  

по тваринництву на 1950 рік 

 

 11  

51 Зведений та погосподарські кошториси 

прибутків і видатків колгоспів на 1950 рік 

 

 351  

52 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспівза 1950 рік 

 

 76  

53 Зведені та погосподарські інвентаризаційні 

відомості захисних лісонасаджень по 

колгоспах  

 

1950 р. 227  

54 Протокол загальних звітно-виборчих зборів 

колгоспників, виписки з протоколів  

про вибуття з членів колгоспів акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності, трудові 

договори   

 

08 жовтня  

1950р.  

01 березня 

1953 р. 

 

378  

55 Протоколи загальних звітно-виборчих зборів 

колгоспників, акти ревізій фінансово-

господарської діяльності колгоспів 

 

22 грудня  

1950 р.  

15 лютого 

1951 р. 

138  

56 Підсумки проведення соцзмагань у колгоспах 

за 1950 рік, соцзобов’язань на 1951 рік 

 

 64  

57 Звіт відділу про виконання кошторису 

видатків, статистичні звіти з праці  

і зарплати за 1950 рік 

 110  

  

1951 рік 

 

   

58 Рішення Херсонського райвиконкому, 

вказівки райвідділу сільського господарства 

про роботу землевпорядників, акти перевірки 

правильності землекористування, протоколи 

загальних зборів колгоспників  

про укрупнення колгоспів 

 

28 грудня  

1950 р.  

17 грудня  

1951 р. 

 

10  

59 Документи (акти, креслення, списки)  

про виділення присадибних ділянок 

переселенцям та прирізку землі колгоспникам  

08 лютого  

20 квітня  

1951 р. 

47  



60 Справа по внутрішньогосподарському 

землевпорядкуванню (встановленню 

правильних сівозмін) колгоспу ім. Сталіна,  

с. Іванівка Новотягинської сільради 

 

1951 р. 54  

61 Справа по видачі Державного акту на вічне 

користування землею колгоспу ім. Жданова 

Микільської сільради 

 

01 березня  

19 червня 

1951 р. 

27  

62 Те саме колгоспу ім. Молотова  

Музиківської сільради 

 

17 березня  

06 

червня1951 р. 

27  

63 Справа по видачі Державного акту на вічне 

користування землею колгоспу колгоспу 

ім. Чапаєва Федорівської сільради 

 

01 березня  

19 

червня1951 р. 

 

28  

64 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Будьоного Антонівської сільради 

 

1951-1957 рр. 39  

65 Земельна шнурова книга ім. Мічуріна,  

с. Шкуринівка Загорянівської сільради  

 

1951-1955 рр. 28  

66 Земельні шнурові книга колгоспів  

«Пам’ять Ілліча» с. Бальохівка,  

ім. Леніна с. Зеленівка Зеленівської сільради 

 

1951-1958 рр. 106  

67 Земельна шнурова книга колгоспу ім. Леніна, 

с. Зеленівка Зеленівської сільради  

 

1951-1958 рр. 28  

68 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Хрущова, с. Киндійка 

Киндійської сільради 

 

1951-1957 рр. 39  

69 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Жданова, с. Микільське 

Микільської сільради 

 

1951-1957 рр. 39  

70 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Сталіна, с. Дар’ївка Микільської сільради 

 

1951-1963 рр. 36  

71 Земельна шнурова книга колгоспу 

«Індустрія», с. Орлове Понятівської сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

 

1951 р. 37  

72 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Куйбишева, с. Понятівка 

Понятівської сільради 

1951-1957 рр. 36  



73 Земельна шнурова книга колгоспу «Україна», 

с. Токарівка Токарівської сільради  

 

1951-1962 рр. 49  

74 Земельна шнурова книга колгоспу «Заповіт 

Ілліча», с. Ясна Поляна Федорівської сільради 

 

1951-1957 рр. 28  

75 Проекти зверстання орних земель  

по укрупнених колгоспах ім. Будьонного 

Антонівської сільради, ім. Мічуріна 

Загорянівської сільради, ім. Хрущова 

Киндійської сільради на 1951 рік 

 

 9  

76 Справа про проведення контрольного 

інструментального обміру посівів бавовнику 

в колгоспах ім. Будьонного Антонівської 

сільради, ім. Ворошилова Садівської 

сільради, ім. Чапаєва Федорівської сільради 

 

01 квітня  

19 червня 

1951 р. 

 

14  

77 Зведені статистичні звіти, відомості  

про розвиток конярства у колгоспах 

за 1951 рік 

 

 20  

78 Акти перевірки стану тваринництва  

і посівів у колгоспах 

 

12 лютого  

26 червня 

1951 р. 

 

57  

79 Акти перевірки стану тваринництва  

у колгоспах  

10 липня  

11 вересня 

1951 р. 

 

61  

80 Зведені та погосподарські статистичні 

відомості по обліку стану захисних 

лісонасаджень  

 

1951 р. 411  

81 Документи (рішення, проект, акти, 

листування) про заліснення балок  

на території колгоспівім. Калініна  

Тягинської сільради та ім. Сталіна 

Новотягинської сільради 

 

29 жовтня  

1951 р.  

14 серпня 

1952 р. 

14  

82 Зведений та погосподарські 

кошториси прибутків і видатків колгоспів  

на 1951 рік 

 

 215  

83 Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1951 рік 

 

 

 256  



84 Документи (акти, довідки, доповідні  

та пояснювальні записки) про перевірку 

фінансово-господарську діяльність колгоспів 

 

26 січня  

31 грудня 

1951 р. 

294  

85 Протоколи загальних звітно-виборчих зборів 

колгоспників, акти ревізій фінансово-

господарської діяльності, інвентаризаційні 

описи сільгосптварин і майна колгоспів 

 

29 грудня 

1951 р. 

14  лютого  

1952  р. 

381  

86 Документи (протоколи, соцзобов’язання, 

акти, списки) про підсумки проведення 

соцзмагань у колгоспах за 1951 рік  

і планування на 1952 рік 

 

 154  

87 Списки адміністративно-управлінського  

і обслуговуючого персоналу колгоспів; 

колгоспників, що не виробили мінімуму 

трудоднів або самовільно виїхали  

з колгоспів; листування про підготовку  

та перепідготовку колгоспних кадрів  

1951 р. 181  

  

1952 рік 

 

   

88 Рішення Херсонського обласного, районного 

виконкомів про відведення колгоспної землі  

в користування установам і організаціям, 

зміну складу земельних угідь колгоспів 

 

 

22 січня  

листопад  

1952 р. 

51  

89 Довідка, пояснювальна записка про зміну 

складу земельних угідь колгоспів  

за 1946-1952  роки 

 

 13  

90 Довідки, експлікації, відомості про склад  

та зміни у складі земельних угідь колгоспів 

станом на 01 листопада 1952 року, списки 

переселенців 

 

жовтень  

1952 р. 

41  

91 Зведені відомості обліку колгоспних угідь, 

обкладених поставками зерна і продуктів 

тваринництва за 1946-1952 років 

 

 25  

92 Документи (рішення, акти, листування)  

про відведення колгоспної землі  

в користування установам і організаціям, 

перевірку порушень землекористування 

 

 

09 січня  

31 грудня 

1952 р. 

 

98  



93 Документи (рішення, акти, висновки, абриси) 

про відведення колгоспної землі  

в користування установам і організаціям  

 

09 жовтня  

1952 р.  

24 вересня 

1953 р. 

 

138  

94 Cправа про відведення земельних ділянок 

будівельно-монтажному управлінню № 13 

тресту «Укрводбуд» з землекористування 

колгоспів під будівництво Інгулецької 

зрошувальної системи 

 

вересень  

1952 р.  

грудень  

1953 р. 

44  

95 Погосподарські експлікації  

зрошуваних земель 

 

1952 р. 11  

96 Документи (рішення, відомості, листування) 

про дотримання в колгоспах статутних 

розмірів ділянок, відведення присадибних 

ділянок, у т. ч. переселенцям 

 

11  листопада  

1952 р.   

13 листопада 

1953 р. 

114  

97 Документи (акти, довідки, листування)  

про перевірку правильності 

землекористування в колгоспах; списки 

переселенців і власників присадибних ділянок 

 

17 квітня  

10 листопада 

1952 р. 

69  

98 Проекти розміщення присадибних ділянок, 

відведених переселенцям по колгоспах 

 

1952 р. 89  

99 Проект планування с. Дар’ївка 

та присадибних ділянок для переселенців в 

колгоспі ім. Сталіна Микільської сільради 

 

липень  

1952 р.  

12  

100 Проект планування с. Чорнобаївка 

та присадибних ділянок для переселенців  

в колгоспі ім. Кірова Чорнобаївської сільради 

 

 квітень  

1952 р. 

25  

101 Плани сільгоспробіт по колгоспах  

і МТС на 1952 рік  

 

 25  

102 Плани сільгоспробіт по колгоспах  

в зонах обслуговування Дар’ївської 

і Токарівської МТС на 1952 рік 

 

 104  

103 Плани розвитку і впровадження передової 

техніки в сільському господарстві  

по Херсонському району на 1952 рік,  

звіт про його виконання 

 

 

 43  



104 Зведені плани агротехнічних заходів  

на 1952 рік, план розміщення посівів 

овочевих культур по колгоспах  

на 1952-1955 роки  

 

 30  

105 Агротехнічні звіти, акти перевірки посівів 

колгоспів по зонах обслуговування МТС  

 

28 квітня  

20 жовтня 

1952 р. 

 

30  

106 Справа про проведення контрольного 

інструментального обміру посівів бавовнику 

в колгоспах ім. Калініна Тягинської сільради, 

ім. Мічуріна Загорянівської сільради, 

ім. Сталіна Микільської сільради 

 

03 липня  

14 липня  

1952 р. 

30  

107 Документи (накази, постанова, звіт)  

про проведення районної сільгоспвиставки  

у с. Дар’ївка; список бавовнярів-кандидатів  

на участь у Всесоюзній сільгоспвиставці 

 

07 червня  

грудень 

1952 р. 

32  

108 Акти перевірки готовності колгоспів  

до зимівлі худоби 

15 жовтня  

25 жовтня 

1952 р. 

 

71  

109 Зведені та погосподарські статистичні 

відомості по обліку стану захисних 

лісонасаджень  

 

1952 р. 233  

110 Зведений та погосподарські кошториси 

прибутків і видатків колгоспів на 1952 рік 

 

 242  

111 Зведений та погосподарські квартальні звіти 

колгоспів про виконання кошторисів 

прибутків і видатків за 1952 рік,  

обігові баланси 

 

 156  

112 Зведений звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів за 1952 рік 

 

 115  

113 Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність за 1952 рік 

 

 243  

114 Звіти про виконання соцзобов’язань 

колгоспами і МТС за 1951 рік, списки 

передовиків; соцзобов’язань колгоспів  

і МТС на 1952 рік 

 

 

 26  



115 Штатні розписи, кошториси видатків, 

тарифікаційні відомості райвідділу сільського 

господарства та підпорядкованих закладів 

зооветмережі на 1952 рік 

 

 77  

116 Звіти про виконання кошторисів видатків 

райвідділу сільського господарства  

та підпорядкованих закладів зооветмережі,  

з праці і зарплати за 1952 рік 

 132  

  

1953 рік 

 

   

117 Державний план розвитку сільського 

господарства по колгоспах Херсонського 

району на 1953 рік 

 

 47  

118 Рішення Херсонського райвиконкому, 

відомості про розподілення землі  

в Херсонському районі по угіддях  

і землекористувачах станом на 01 листопада 

1953 року; списки працівників радгоспів  

і МТС та переселенців, які мають присадибні 

ділянки  

 

1953 р. 61 є план 

району 

1945 

року 

119 Рішення, розпорядження Херсонського 

райвиконкому, акти, підсумки перевірок 

присадибного землекористування  

по колгоспах 

 

18 грудня  

1953 р. 

01 вересня  

1954 р. 

 

33  

120 Довідки райвідділу сільського господарства, 

витяги з протоколів загальних зборів  

і засідань правлінь колгоспів про відведення 

присадибних ділянок  

 

14 лютого  

14 вересня 

1953 р. 

14  

121 Акти, креслення відводів присадибних 

ділянок переселенцям по колгоспах 

 

20 березня  

10 квітня1953 

р. 

 

21  

122 План смуги відводу земель під будівництво 

магістрального каналу Нижньоінгулецької 

зрошувальної системи з землекористування 

колгоспів ім. Мічуріна, ім. Чапаєва, радгоспу 

виправно-трудової колонії № 13 

Херсонського району, колгоспуім. Кірова 

Білозерського району  

 

 

 

1953 р. 2  



123 Справа по внутрішньо-господарському 

землевпорядкуванню колгоспу ім. Кірова 

Чорнобаївської сільради у зв’язку  

з будівництвом Інгулецької зрошувальної 

системи 

 

1953-1956 рр. 125  

124 Справа по коригуванню планів 

землекористування колгоспу ім. Жданова 

Микільської сільради 

 

1953-1954 рр. 11  

125 Обґрунтування сівозмін колгоспу ім. Сталіна 

Новотягинської сільради 

 

серпень  

1953 р. 

14  

126 Звіти колгоспів про врожай сільгоспкультур 

станом на 01 липня  01 вересня 1953 року 

 

 84  

127 Списки, відомості про бригадирів, 

передовиків сільського господарства, 

учасників Всесоюзної сільгоспвиставки  

по колгоспах і МТС; характеристики 

господарств-кандидатів,кращих бригад 

 

квітень  

липень  

1953 р. 

66  

128 Зведений та погосподарські кошториси 

прибутків і видатків колгоспів на 1953 рік 

 

 199  

129 Місячні звіти про виконання кошторисів 

видатків райуправління сільського 

господарства і заготівель та підпорядкованих 

закладів зооветмережі, з праці і зарплати  

за 1953 рік 

 116  

  

1954 рік 

 

   

130 Рішення Херсонського райвиконкому, зведені 

плани, завдання по виробництву і продажу 

сільгосппродукції, будівництву, ремонту 

сільгосптехніки в колгоспах на 1954 рік 

 

 136  

131 Зведені та погосподарські статистичні звіти 

про прийом і господарське облаштування 

переселенці у колгоспах за 1952-1954 роки 

 

 134  

132 Креслення розміщення сільгоспкультур  

по колгоспах на 1954 рік 

 

 

 

 

 14  



133 Земельна шнурова книга колгоспу 

ім. Хрущова Киндійської сільради  

 
Анотація: у книзі міститься лише список власників 

присадибних ділянок 

1954-1957 рр. 27  

 

 

 

 

 

Разом до опису внесено 133 (сто тридцять три) од. зб. з № 1 по № 133. 

 

 

Укладач опису  Ю.О.Коник 
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