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Передмова
до опису № 1 фонду Р-2700
Каракулівницьке радянське господарство
(радгосп) «Рогачик»
Каракулівницький радгосп Рогачик Верхньорогачицького району в
1944 р. знаходився в підпорядкуванні Укррадгоспкаракультресту Головного
управління хутрового господарства «Головхутро» (з 1945 р. Головкаракуль)1
Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР2. З 1949 р. галузь підпорядковувалась
Міністерству радгоспів СРСР.3 В 1953 р. Укррадгоспкаракультрест було
реорганізовано у Трест каракульрадгоспів Криму та України4 Міністерства
радгоспів УРСР5, який у вересні наступного року було ліквідовано6. У зв’язку
з цим, за наказом Міністерства радгоспів УРСР № 386 від 10.09.19547 та
відповідно наказами вищеназваного Тресту № 347 від 17.09.1954 і
Херсонського обласного управління радгоспів № 437 від 22.09.19548 радгосп
Рогачик було передано у безпосереднє підпорядкування Херсонському
обласному управлінню радгоспів Міністерства радгоспів УРСР. З 1957 р.
галузь − у віданні Міністерства сільського господарства УРСР9. В 1962 р.,
внаслідок реорганізації органів управління сільським господарством, радгосп
було передано в підпорядкування Нижньосірогозькому територіальному
виробничому колгоспно-радгоспному управлінню Міністерства виробництва
та заготівлі сільськогосподарської продукції УРСР10. В 1963 р., у зв’язку з
новим
адміністративно-територіальним
поділом
області,
радгосп
підпорядковувався Великолепетиському територіальному виробничому
колгоспно-радгоспному управлінню11. Після скасування територіальних
виробничих управлінь, з 1965 р. радгосп – у віданні Бериславського
спеціалізованого тресту м'ясо-молочних радгоспів12 Міністерства сільського
господарства УРСР.
Радгосп «Рогачик» проіснував до 1996 р., коли його було перетворено
у відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Рогачик». Пріоритетним
напрямком його господарської діяльності залишалось вівчарство.
Документи фонду охоплюють період 1944-1967 років, серед них:
протоколи виробничих нарад, виробничо-фінансові плани та звіти про їх
виконання, аналізи господарчої діяльності, агрономічні звіти, статистичні
1

Державний архів Херсонської області (ДАХО), ф. Р-2700, оп.1, спр. 5, арк. 6.
Там само, спр. 3, арк. 1.
3
Там само, спр.10, арк. 1.
4
Там само, ф. Р-2054, оп. 2, спр 269, арк. 85.
5
Там само, ф. Р-2055, оп. 1, спр. 487, арк. 1.
6
Там само, спр. 486, арк. 43.
7
Там само, арк. 92.
8
Там само.
9
Там само, ф. Р-2700, оп.1, спр. 28, арк. 2.
10
Там само, спр. 40, арк. 2
11
Там само, спр.44, арк. 1.
12
Там само, спр. 63, арк. 1.
2

звіти про стан, рух худоби, ветеринарно-профілактичні заходи, виробництво
продукції тваринництва, титульні списки на будівництво, штатні розписи.
Всього 95 справ за 1944-1967 роки.
В 2018 році опис було перероблено: уточнено заголовки та крайні
дати справ. Справи перешифровано, систематизовано за хронологією, в
межах року за важливістю документів. До опису складено передмову.
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