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Передмова
до опису № 1 фонду Р-2992
Радгосп «Червоний Перекоп»
Зерновий радгосп «Червоний Перекоп» було організовано в 1929 році за наказом
Наркомату землеробства СРСР від 1 березня того ж року1. В роки Другої Світової війни,
під час нацистської окупації, діяльність радгоспу було призупинено і відновлено
наприкінці 1943 року.
Підпорядковувався Наркомату зернових та тваринницьких радгоспів УРСР, з травня
1944 р. − Херсонському обласному тресту радгоспів2 вищеназваного Наркомату (з 1946
року галузь в підпорядкуванні Міністерства землеробства УРСР, з 1947 р. − Міністерства
радгоспів УРСР).
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 28.03.1951 № 3902-р, наказів
Міністерства бавовництва СРСР від 30.03.1951 № 545 та Міністерства бавовництва УРСР
від 06.04.1951 № 156 радгосп у складі Херсонського тресту радгоспів було передано в
підпорядкування Міністерству бавовництва УРСР3.
В період 1946-1951 років радгосп складався з центральної садиби та 6 відділень,
розташованих від неї на відстані 1-14 км4. Відділення № 1-5 мали зерновий напрямок,
№ 6 було підсобним господарством з тваринницькою фермою, поливним городом,
фруктовим садом і виноградником5. На території радгоспу був також лісорозсадник.
Серед виробничих, господарчих, культурно-побутових об’єктів: ремонтні майстерні,
кузні, електростанція, цегельний завод, млин, учбовий комбінат механізації сільського
господарства, 6 шкіл, 2 дитячих ясел, лікарня, клуб тощо6. На початку 1951 р.
адміністративно-технічний персонал радгоспу налічував 50 працівників. Директором був
Редько Афанасій Якович7.
Документи фонду надійшли на державне зберігання в 1961 році, серед них:
виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання, протоколи загальних зборів
працівників, штатні розписи, кошториси видатків. Всього 16 справ за 1943-1951 роки.
Документи фондоутворювача відклались також в фондах Р-392, Р-1008,
Р-2005. Документи радгоспу (з грудня 1993 р. - агропромислове підприємство, з березня
1996 р. - відкрите акційне товариство) постійного строку зберігання за 1951-2002 рр.
знаходяться в архівному секторі Каховської районної державної адміністрації, документи
з особового складу за 1955-2002 рр. – в Трудовому архіві Каховського району.
В 2020 р. опис було удосконалено: уточнено заголовки та крайні дати справ, опис
перешифровано . Справи систематизовано за хронологією, в межах року – за важливістю
документів.
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РАДГОСП «ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕКОП»
ФОНД № Р-2992
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1943-1951 роки
№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Фінансовий звіт за листопадгрудень 1943 рік; акти про збитки,
завдані нацистською окупацією
під час Другої світової війни

2.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1944 рік

20

3.

Те саме за 1945 рік

20

4.

Те саме за 1946 рік

22

5.

Виробничо-фінансовий план
на 1947 рік

28

6.

Протоколи
загальних
зборів 07 квітня 1947 р.
працівників відділення № 3
08 січня 1949 р.

38

7.

Те саме відділення № 5

45

8.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1947 рік

86

9.

Те саме за 1948 рік

79

10.

Виробничо-фінансовий план
на 1949 рік

35

11.

Виробничі плани відділень № 2, 3,
4, 5 на 1949 рік

81

12.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1949 рік

29

13.

Те саме лісорозсадника

68

14.

Виробничий план відділення № 6
на 1950 рік

14

18 вересня 1944 р.
23 квітня 1949 р.

09 березня
11 квітня 1947 р.

24

15.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1950 рік

177

16.

Накази
по
Херсонському 16 січня
обласному
тресту
радгоспів, 18 червня 1951 р.
листування з ним про скорочення
штатів;
штатний
розпис
адміністративно-управлінського та
виробничого
персоналу,
кошториси
видатків
на 1950-1951 роки

109

До опису внесено 16 (шістнадцять) справ з № 1 по № 16.
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