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ПЕРЕДМОВА
до опису № 1 фонду Р-2077
Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету
Горностаївської районної ради депутатів трудящих
Створений 15 липня 1945 року як відділ сільського і колгоспного
будівництва при виконавчому комітеті Горностаївської районної ради
депутатів трудящих1.
З липня 1953 р. реорганізований у будівельний відділ (3 штатні одиниці)
у складі Горностаївського районного управління сільського господарства і
заготівель2.
З 01 січня 1954 року відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від
07 грудня 1953 року № 2895 виділився у відділ по будівництву в колгоспах
виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих 3.
Підпорядковувався Херсонському обласному управлінню у справах
сільського і колгоспного будівництва, з 1954 р. – Херсонському обласному
управлінню по будівництву в колгоспах.
Діяльність простежується по 1958 рік. З 1959 року відділ ліквідовано,
функції передані інженеру-архітектору районної інспекції сільського
господарства4.
Основними завданнями відділу були:
- організаційно-технічне керівництво будівництвом тваринницьких,
виробничих, житлових, культурно-побутових об'єктів у колгоспах на
території району, колгоспними будівельними бригадами, міжколгоспною
будівельною організацією (створеною восени 1956 року), підприємствами по
заготівлі і виробництву місцевих будівельних матеріалів;
- організація забезпечення колгоспів будматеріалами, обладнанням,
механізмами та інструментами через підприємства місцевої і кооперативної
промисловості, а також шляхом організації виробництва місцевих
будматеріалів силами колгоспів;
- організація забезпечення колгоспів типовими проектами та іншою
технічною документацією;
- здійснення контролю за ходом і якістю будівництва.
Для здійснення завдань відділ виконував наступні функції:
- брав участь у складанні погосподарських планів будівництва;
- визначав спільно з колгоспами потребу і джерела забезпечення
будматеріалами;
- складав зведені районні плани по будівництву в колгоспах;
- організовував навчання колгоспників і працівників МТС будівельним
професіям, навчання будівельників в обласній школі десятників (бригадирів);
- брав участь у виборі будівельних майданчиків, рекомендував
колгоспам типові проекти з урахуванням місцевих умов;
1

ДАХО, Р-2077, оп. 1, спр. 5, арк. 1.
Р-2622, оп. 1, спр. 61, арк. 3.
3
Р-2077, оп. 1, спр. 63, арк. 1.
4
Р-2622, оп. 1, спр. 99, арк. 2.
2

- надавав допомогу колгоспам в отриманні кредитів на будівництво у
Сільгоспбанку СРСР;
- брав участь у комісіях по прийманню і здачі в експлуатацію
завершених будівництвом та відновлених будівель і споруд, у складанні актів
приймання;
- у складі виконкому райради видавав дозволи на будівництво, у т. ч.
житлових будинків;
- організовував соціалістичні змагання між колгоспними будівельними
організаціями.
Штат відділу складався з 5 посад: завідуючий, інженер, три технікабудівельника.
Документи фонду вперше надійшли на державне зберігання у 1955 році.
Серед документів фонду: накази, вказівки Херсонського обласного
управління у справах сільського і колгоспного будівництва/по будівництву в
колгоспах, постанови, рішення Горностаївського райвиконкому з питань
планування і здійснення будівельних робіт; плани, звіти, статзвіти,
кон’юнктурні огляди, інформації, відомості про будівництво житлових,
господарських і культурно-побутових об'єктів у колгоспах району,
кредитування колгоспів, розподілення, заготівлю і виробництво
будматеріалів; заявки та дозволи на будівництво; акти приймання в
експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.
У документах зберігаються, зокрема, відомості про будівництво
житлових будинків для колгоспників району; широко відображено хід і
проблеми облаштування переселенців із західних областей УРСР, відселення
жителів із зони затоплення чаші водосховища Каховської ГЕС тощо.
У 2020 році опис був перероблений через незадовільний фізичний стан і
порушення систематизації справ. У ході роботи було уточнено заголовки і
крайні дати справ, перекладено заголовки українською мовою.
У підсумку опис складається з 85 од. зб. за 1945-1958 роки. Справи в
описі систематизовано за хронологічно-номінальним принципом. До опису
складено передмову.

Передмову склала
заступник начальника відділу

Юлія КОНИК

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДДІЛ ПО БУДІВНИЦТВУ В КОЛГОСПАХ
Фонд Р-2077
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1945-1958 роки
№
з/п

Заголовок справ

Крайні
дати

1

2

3

Кількість
аркушів
4

Примітка
5

1945 рік
1.

Накази Народного комісара фінансів СРСР,
Управління у справах сільського і
колгоспного будівництва при РНК УРСР
про будівництво і відновлення житлових,
господарських і культурно-побутових
об'єктів у колгоспах

04 липня
14 вересня
1945 р.

7

2.

Рішення Херсонського облвиконкому
про утворення обласної інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю,
порядок розгляду та затвердження
будівельних проектів; положення
про інспекцію

21 листопада
1945 р.

6

3.

Плани будівництва і відновлення об'єктів
по колгоспах, витяги з протоколів загальних
зборів колгоспників, акти приймання в
експлуатацію завершених будівництвом
житлових і господарських об'єктів

травень 1945 р.
січень 1946 р.

271

4.

Документи (рішення, плани, інформації,
відомості) про планування відновлення
і будівництва об'єктів у колгоспах району;
списки працівників відділу

червень
22 грудня
1945 р.

50

5.

Зведені звіти про виробничу діяльність
за 1945 рік

18

6.

Місячні звіти про виконання витратного
кошторису по місцевому бюджету
за жовтень-грудень 1945 року

3

1946 рік
7.

Накази, вказівки, телеграми Херсонського
обласного управління сільського
і колгоспного будівництва, листування з ним

02 січня
29 грудня
1946 р.

181

плани –
травеньчервень
1945 р.,
акти –
січень
1946 р.

про виконання робіт, забезпечення
будматеріалами, підвищення кваліфікації
кадрів
8.

Зведені, погосподарські плани, графіки
будівельно-відновлювальних робіт
на 1946 рік, протоколи засідань правлінь,
списки членів будівельних бригад колгоспів

9.

Зведені місячні статзвіти по колгоспному
будівництву, про чисельність робітників
і службовців і фонд зарплати, кон'юнктурні
огляди за січень-грудень 1946 року

10.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

07 грудня
1945 р.
20 вересня
1946 р.

106

178

червень
грудень 1946 р.

198

05 січня
31 грудня
1947 р.

158

1947 рік
11.

Накази, вказівки, телефонограми обласного
управління сільського і колгоспного
будівництва, інформації райвідділу
про виконання робіт, забезпечення
будматеріалами, підготовку кадрів

12.

Зведені місячні статзвіти по колгоспному
будівництву, про чисельність робітників
і службовців і фонд зарплати, кон'юнктурні
огляди за січень-грудень 1947 року

13.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

134

січень
листопад 1947 р.

207

1948 рік
14.

Накази, вказівки обласного управління
сільського і колгоспного будівництва,
правила приймання будівель і споруд на селі;
інструкція по виробництву цегли на ручному
пресі; програми семінарів для бригадирів
будівельних бригад

13 січня
24 грудня
1948 р.

107

15.

Проекти рішень і постанов, рішення
Горностаївського райвиконкому
про планування, кредитування
і виконання будівельних робіт

05 січня
18 грудня
1948 р.

29

16.

Зведені місячні статзвіти по колгоспному
будівництву, про чисельність робітників
і службовців і фонд зарплати, кон'юнктурні
огляди за січень-грудень 1948 року

172

17.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

березень
грудень 1948 р.

198

18.

Документи (заявки, дефектні відомості,
кошториси, рахунки) про складання
кошторисної документації на капітальний
ремонт об'єктів

1948-1949 рр.

272

1949 рік
19.

Накази, вказівки Республіканського
і обласного управлінь сільського
і колгоспного будівництва; інструкція
про порядок видачі дозволів на будівництво
у сільських населених пунктах УРСР

13 січня
12 грудня
1949 р.

191

20.

Проекти рішень, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування, кредитування
і виконання будівельних робіт

15 лютого
15 листопада
1949 р.

23

21.

Зведений річний, місячні статзвіти по
колгоспному будівництву, про чисельність
робітників і службовців і фонд зарплати,
кон'юнктурні огляди за 1949 рік

22.

Книга реєстрації дозволів на будівництво
або відновлення об'єктів по району

28 квітня
09 червня
1949 р.

9

23.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

травень
грудень 1949 р.

89

24.

Листування з обласним управлінням
сільського і колгоспного будівництва
про хід будівельних робіт по колгоспах

10 лютого
17 грудня
1949 р.

35

Документи (заявки, дефектні відомості,
кошториси, рахунки) про складання
кошторисної документації на капітальний
ремонт об'єктів

1948-1949 рр.

є постанова
райвиконко
му і бюро
райкому
КП(б)У від
16.12.1948

128

див. спр.
№ 18

1950 рік
25.

Накази, вказівки обласного управління
сільського і колгоспного будівництва

31 грудня
1949 р.
30 грудня
1950 р.

279

26.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування, кредитування

26 січня
11 грудня

49

і виконання будівельних робіт; план
приймання переселенців по колгоспах на
1950 рік

1950 р.

27.

Зведений річний, місячні статзвіти,
інформації, довідки по колгоспному
будівництву, про чисельність робітників
і службовців і фонд зарплати, по кадрах
за 1950 рік; список колгоспників,
що приймають переселенців на проживання

28.

Статистичні відомості, інформації про хід
будівельних робіт по колгоспах,
забезпечення лісоматеріалами, будівництво
і відновлення житла для переселенців

03 січня 1950 р.
04 січня 1951 р.

58

29.

Листування з Горностаївським
райвиконкомом, сільрадами, колгоспами
про планування і хід будівельних робіт;
доповідна записка про протипожежний стан
кіноклубів; рознарядки колгоспам
на заготівлю і отримання будматеріалів;
довідки колгоспів про надання квартир
переселенцям

18 січня
15 грудня
1950 р.

83

30.

Заявки колгоспів, заяви колгоспників
і переселенців про видачу дозволів на
будівництво

15 березня
09 жовтня
1950 р.

149

31.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

травень
грудень 1950 р.

144

32.

Списки членів колгоспних будівельних
бригад

1950 р.

25

128

є
документи
за 1949 р.

1951 рік
33.

Накази, вказівки обласного управління
сільського і колгоспного будівництва,
листування з ним про планування і хід
будівельних робіт, постачання будматеріалів,
ведення технічної документації

09 січня
122
19 травня 1951 р.

34.

Те саме

11 січня
28 грудня
1951 р.

159

35.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування, кредитування
і виконання будівельних робіт; план
приймання переселенців по колгоспах
на 1951 рік

16 січня
06 грудня
1951 р.

68

є лист
облсільпроекту від
18.09.1950

36.

Зведені, погосподарські плани, планиграфіки будівельних робіт на 1951 рік

37.

Статистичні звіти, відомості, інформації,
довідки про хід будівельних робіт по
колгоспах, будівництво і відновлення житла
для переселенців, наявність і потребу
в будматеріалах

січень
липень
1951 р.

122

38.

Статистичні відомості, інформації, довідки
про хід будівельних робіт по колгоспах,
будівництво і відновлення житла для
переселенців, наявність і потребу в
будматеріалах

серпень
грудень 1951 р.

115

39.

Корінці дозволів на будівництво житлових
і господарських об'єктів

23 лютого
24 вересня
1951 р.

70

40.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом господарських об'єктів;
погосподарські облікові картки
інвентаризаційних даних по завершених
і незавершених об'єктах

вересень
грудень 1951 р.

41.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових об'єктів

вересень
листопад 1951 р.

42.

Витяги з протоколів загальних зборів
і засідань правлінь колгоспів, заяви про
виділення присадибних ділянок; списки
членів колгоспних будівельних бригад

24 січня
10 травня 1951 р.

63

56

1952 рік
43.

Накази, вказівки обласного управління
сільського і колгоспного будівництва,
листування з ним про планування і хід
будівельних робіт (у т. ч. для відселення
із зони затоплення водосховища Каховської
ГЕС), постачання будматеріалів і обладнання

08 січня
29 грудня
1952 р.

344

10 січня 1952 р.
24 січня 1953 р.

123

Анотація: є кошторис Діпросільбуду до
проекту житлового будинку на 1 кімнату
з кухнею
44.

Рішення Херсонської обласної ради,
Горностаївського райвиконкому про
будівництво житла для переселенців,
планування, кредитування і виконання
будівельних робіт, виробництво місцевих
будматеріалів; план будівництва житла
для переселенців по колгоспах на 1952 рік

45.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування і виконання
будівельних робіт; плани-графіки
будівництва тваринницьких об'єктів,
насосних станцій, артезіанських свердловин
по колгоспах на 1952 рік; дефектна відомість
будівлі Ольгинської зооветдільниці

18 січня
15 серпня
1952 р.

28

46.

Постанова Горностаївського райвиконкому,
плани, інформації, листування про
підготовку відселення господарств із зони
затоплення водосховища Каховської ГЕС;
списки господарств на відселення і членів
колгоспних будівельних бригад
по Заводівській, Каїрській, КнязеГригорівській сільрадах

18 вересня
12 листопада
1952 р.

200

47.

Плани будівництва житлових і
господарських об'єктів, заготівлі і
виробництва місцевих будматеріалів,
підготовки кадрів на 1952 рік

47

48.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за січень-грудень
1952 року

241

49.

Заяви на видачу дозволів, корінці дозволів
на будівництво житлових і господарських
об'єктів

15 лютого
17 жовтня
1952 р.

117

50.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових і господарських
об'єктів

жовтень
грудень 1952 р.

23

51.

Списки голів колгоспів, членів колгоспних
будівельних бригад

1952 р.

21

03 січня
21 грудня
1953 р.

190

1953 рік
52.

Наказ начальника Управління у справах
сільського і колгоспного будівництва при
Раді Міністрів УРСР «Про виконання робіт
по переносу житлових будинків, будівель
і споруд із зони затоплення водосховища
Каховської ГЕС на нові місця», плани робіт
по створенню баз для обласних трестів
«Спецсільбуд»; накази, вказівки обласного
управління сільського і колгоспного
будівництва, листування з ним про
планування і хід будівельних робіт

список
голів
колгоспів
станом на
1951 р.

53.

Вказівки обласного управління сільського
і колгоспного будівництва про замовлення
і розподілення будматеріалів, ремонт
автомашин

30 грудня
1952 р.
10 серпня
1953 р.

66

54.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування і виконання
будівельних робіт; плани будівництва
і відновлення житла для переселенців
на 1953 рік

25 грудня
1952 р.
21 жовтня
1953 р.

56

55.

Плани роботи відділу, будівництва
і відновлення житлових, господарських
і культурно-побутових об'єктів у колгоспах
на 1953-1954 роки

56.

Плани, звіти, інформації про хід будівництва
тваринницьких об’єктів по колгоспах

57.

29

22

Довідки сільрад про наділення громадян
присадибною землею, корінці дозволів
на будівництво житлових об'єктів

09 січня
10 серпня
1953 р.
21 березня
16 грудня
1953 р.

58.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових об'єктів

березень
грудень 1953 р.

154

59.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових будинків
для переселенців

липень
грудень 1953 р.

6

60.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом житлових будинків
для відселенців із зони затоплення
водосховища Каховської ГЕС

жовтень
грудень 1953 р.

164

61.

Акти приймання в експлуатацію завершених
будівництвом тваринницьких об'єктів

жовтень
грудень 1953 р.

32

62.

Списки членів колгоспних будівельних
бригад
1954 рік

1953 р.

39

63.

Накази по Головному управлінню по
будівництву в колгоспах при Раді Міністрів
УРСР; накази, вказівки обласного управління
по будівництву в колгоспах, листування
з ним про планування і хід будівельних робіт,
організаційні засади роботи відділу

19 січня
21 грудня
1954 р.

264

64.

Рішення Горностаївського райвиконкому
про планування і виконання будівельних
робіт; плани будівництва і відновлення
житла для переселенців на 1954 рік

20 січня
05 жовтня
1954 р.

51

229

65.

Плани будівництва житлових
і господарських об'єктів, заготівлі
і виробництва місцевих будматеріалів
на 1954 рік

46

66.

Плани будівництва тваринницьких об'єктів,
відомості потреби будматеріалів на 1954 рік

15

67.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за березень-липень
1954 року

99

68.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за вересень-грудень
1954 року

71

69.

Довідки сільрад і колгоспів про наділення
громадян присадибною землею, корінці
дозволів на будівництво житлових об'єктів

01 березня
24 грудня
1954 р.

128

1955 рік
70.

Накази Міністра міського і сільського
будівництва УРСР; накази, вказівки
обласного управління по будівництву
в колгоспах, листування з ним про
планування і хід будівельних робіт

05 січня
29 грудня
1955 р.

257

71.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування і виконання
будівельних робіт, заготівлю місцевих
будматеріалів

07 січня
17 грудня
1955 р.

48

72.

Плани будівництва житла для переселенців,
тваринницьких об'єктів, відомості потреби
будматеріалів на 1955 рік

40

73.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за 1955 рік

133

74.

Довідки сільрад і колгоспів про наділення
громадян присадибною землею, корінці
дозволів на будівництво житлових об'єктів

17 січня
09 грудня
1955 р.

52

19 січня
27 грудня
1956 р.

216

1956 рік
75.

Накази Міністра міського і сільського
будівництва УРСР; примірне положення
про районний відділ по будівництву
в колгоспах; накази, вказівки обласного

управління по будівництву в колгоспах,
листування з ним про планування і хід
будівельних робіт
76.

Постанови, рішення Горностаївського
райвиконкому про планування і виконання
будівельних робіт, заготівлю місцевих
будматеріалів; плани будівництва
і відновлення житла для переселенців
на 1956 рік

27 січня
27 жовтня
1956 р.

77.

Плани будівництва житлових,
господарських, соціально-побутових об'єктів,
заготівлі і виробництва місцевих
будматеріалів на 1956 рік

36

78.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за 1956 рік

111

79.

Довідки сільрад і колгоспів про наділення
громадян присадибною землею, корінці
дозволів на будівництво житлових об'єктів

32

20 лютого
1956 р.
27 січня 1958 р.

126

1957 рік
80.

Накази по Міністерствах міського
і сільського будівництва УРСР, сільського
господарства УРСР; накази, вказівки
обласного управління по будівництву
в колгоспах, листування з ним про
планування і хід будівельних робіт

09 січня
23 грудня
1957 р.

159

81.

Рішення Горностаївського райвиконкому
про планування і виконання будівельних
робіт, заготівлю місцевих будматеріалів

16 лютого
13 грудня
1957 р.

29

82.

Плани будівництва житлових,
господарських, соціально-побутових об'єктів,
розподілення кредитів і будматеріалів
на 1957 рік

46

83.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за 1957 рік

151

Довідки сільрад і колгоспів про наділення
громадян присадибною землею, корінці
дозволів на будівництво житлових об'єктів

1957 р.

див. спр.
№ 79

1958 рік
84.

Рішення Горностаївського райвиконкому
про планування і виконання будівельних
робіт, заготівлю місцевих будматеріалів,
переселення сімей з с-ща Первомайське
в с. Ольгине

85.

Зведені річні, місячні статзвіти, відомості,
інформації по колгоспному будівництву,
кон'юнктурні огляди за 1958 рік
Довідки сільрад і колгоспів про наділення
громадян присадибною землею, корінці
дозволів на будівництво житлових об'єктів

28 січня
08 грудня
1958 р.

28

190

січень 1958 р.

До опису внесено 85 (вісімдесят п’ять) справ з № 1 по № 85.

Укладач опису
заступник начальника відділу

Юлія КОНИК

див. спр.
№ 79

