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Передмова
до опису № 1 фонду Р -2138
Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів
«Рибакколгоспспілка»
Херсонську
спілку
риболовецьких
колгоспів
Наркомату
(з 1946 р.− Міністерства) рибної промисловості УРСР було організовано
відповідно до постанови Ради Народних Комісарів № 911 від 1 серпня
1944 р.1 про розділ Миколаївської спілки риболовецьких колгоспів та за
рішенням виконкому Херсонської обласної ради депутатів трудящих № 371
від 18 серпня 1944 р.2 Тоді ж для керівництва спілкою було утворено
організаційне бюро у складі 3 працівників3. За наказом Народного
Комісаріату рибної промисловості УРСР № 113 від 19 серпня 1944 р.
головою оргбюро було призначено Скорохода І.О4, і він же 28 березня
1947 р. за наказом № 62-ок5 того ж Міністерства став головою спілки.
За документами фонду адміністративно-управлінський апарат
фондоутворювача складався з відділів: організаційного,
планування,
рибоводного, бухгалтерії і налічував в різні роки 14-17 працівників.
Задачами спілки були6: організаційно-господарче обслуговування,
планування всіх галузей виробництва та організація праці в риболовецьких
колгоспах, постачання засобів виробництва, реалізація продукції. Спілка
мала право проводити обстеження діяльності, контролювати плани та звіти
колгоспів, отримувати відрахування в спеціальні фонди.
Спочатку свого існування спілка об’єднувала 22 риболовецькі
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колгоспи . В січні 1949 р. зі складу колгоспу «Свідомість» (с. Василівка
Очаківський район Миколаївська область) Миколаївської спілки
рибколгоспів виділилась бригада, на базі якої було організовано колгосп
«Перемога» (с. Прогної Голопристанський район Херсонська область). А в
серпні 1950 р., внаслідок укрупнення колгоспів, їх кількість зменшилась на
два. Колгосп «Червоний рибалка» (с. Горностаївка) приєднався до колгоспу
ім. ІІІ Інтернаціонала (Князє-Григорівка), а колгосп «Червоний травень»
(с. Казачі Лагері) – до колгоспу ім. Кірова (м. Цюрупинськ)8. Таким чином,
з 1950 р. спілка об’єднувала 21 колгосп.
Херсонська спілка риболовецьких колгоспів проіснувала до
1956 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 685 від
23 травня 1956 р. та Ради Міністрів УРСР № 703 від 23 червня цього ж року9,
ії було ліквідовано. Функції спілки було передано Херсонському
рибкомбінату.
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Серед документів фонду: накази Міністерств (Наркоматів) рибної
промисловості СРСР та УРСР, протоколи засідань пленумів, президії, зборів
уповноважених, плани, статистичні звіти,
звіти, довідки, зведення,
листування про проведення рибоводно-меліоративних робіт, відновлення
рибних запасів, кон’юнктурні огляди діяльності спілки та колгоспів, звіти
про фінансово-господарську діяльність, соціалістичні зобов’язання колгоспів
та колгоспників, угоди на соцзмагання, списки, характеристики, зведення про
нагородження працівників. Всього 275 справ.
В 2016 році опис було удосконалено: проведено експертизу цінності
документів, в результаті якої 138 справ тимчасового строку зберігання
виділено до знищення на підставі «Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів», про що складено відповідний акт, уточнено
заголовки та крайні дати справ, опис перешифровано. Справи
систематизовано за хронологічно-структурним принципом.
Опис склав
головний спеціаліст

О.М. Крючкова
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Список колгоспів, що входили до Херсонської обласної спілки
риболовецьких колгоспів (1950-1956 рр.)
№
п/п
1.

Назви колгоспів

Місце розташування

ім. Ворошилова

с.Приморське
Каланчацького району

2.

ім. Жданова (до 1951 р.
Звільнений батрак)

с.Рибальче
Голопристанського району

3.

ім. Кірова (до 1950 р. Праця рибака)

Цюруписьк

4.

ім. Красіна

с.Красне Скадовського району

5.

ім. Мікояна

с.Велика Лепетиха
Великолепетиського району

6.

ім. ІІІ Інтернаціонала

с.Князє-Григорівка
Горностаївського району

7.

ім. 16 партзʹїзду

с.Олександрівка
Білозерського району

8.

Вільний рибалка

м.Берислав

9.

Дружба

с.Кізій Мис
Білозерського району

10.

Заповіт Ілліча

с.Стара Збурʹївка
Голопристанського району

11.

Заповіт Ілліча

12.

Інгулець

с.Малі Гирла
Нововоронцовского району
с.Микільське
Херсонського району

13.

Перемога

с.Прогної
Голопристанського району

14.

Перше Травня

Херсон

15.

Червоний прапор (до 1952 р. Судак)

Херсон

16.

Червона Зірка

с.Софіївка
Білозерського району

17.

Червоний Жовтень

с.Качкарівка
Бериславського району

18.

Червоний лиман

с.Широка Балка
Білозерського району

19.

Червоний рибалка

20.

Хвиля революції

с.Станислав
Білозерського району
м.Гола Пристань

21.

Шлях до соціалізму

с.Лупарево
Білозерського району
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рішення херс облради № 131 від 24.01.1952 про переймен судак в красное
знамя спр.112 арк. 5

