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Передмова
до опису № 1 фонду Р-3234
Радгосп ім. Паризької комуни
Радгосп було організовано в грудні 1920 року1 на базі колишнього маєтку «Дофіно»
Софії Богданівни Фальц-Фейн. В роки Другої Світової війни, під час нацистської окупації,
діяльність радгоспу було призупинено і відновлено в листопаді 1943 року.
Підпорядковувався Українському республіканському тресту садових радгоспів та
плодоягідного виноробства (Укрсадовинотрест) Міністерства (до 1946 р. Наркомат)
харчової промисловості УРСР2 (в період з жовтня 1946 р. до березня 1949 р. галузь
перебувала у віданні Міністерства смакової промисловості УРСР). З 1950 р. радгосп
підпорядковувався Українському тресту консервної промисловості (Укрконсервтрест)
Головного Управління консервної та харчоконцентратної промисловості (Головконсерв)3
Міністерства харчової промисловості СРСР (з 1953 р. Міністерства промисловості
продовольчих товарів СРСР)4, з 1956 р. − Херсонському консервному комбінату
Головного управління консервної промисловості (Укрголовконсерв) Міністерства
промисловості продовольчих товарів УРСР5 (з 1957 р. Управління харчової промисловості
Херсонського економічного адміністративного району Раднаргоспу УРСР), з лютого
1958 р. – Херсонському тресту виноробних радгоспів (Херсонвинтресту) того ж
Управління6.
Документи фонду надійшли на державне зберігання в 1962 році, серед них: накази,
директивні вказівки Укрсадовинотресту, Укрконсервтресту, протоколи виробничих нарад,
загальних зборів працівників, виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання,
статистичні звіти з основних та допоміжних видів діяльності, зведення про підготовку,
проведення агротехнічних робіт, посівних, збиральних кампаній, колективні угоди,
соціалістичні зобов’язання, штатні розписи, кошториси видатків, витяги з наказів з
особового складу, списки працівників та членів їх сімей. Всього 76 справ за 1943-1959
роки.
Документи фондоутворювача за 1955-1984 рр. відклались також у фондах Р-364,
Р-1958. Документи радгоспу (2000-2005 рр. – Відкрите акційне товариство «Паризька
комуна») постійного строку зберігання за 1960-2005 рр. зберігаються в архівному секторі
Каланчацької районної державної адміністрації., документи з особового складу за
1945-2005 рр. – в Трудовому архіві Каланчацького р-ну.
В 2020 р. опис було удосконалено: уточнено заголовки та крайні дати справ, опис
перешифровано . Справи систематизовано за хронологією, в межах року – за важливістю
документів.
Головний спеціаліст
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РАДГОСП ІМ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ
ФОНД № Р-3234
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1943-1959 роки
№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Примітки

1

2

3

4

5

1943 рік
1.

Списки працівників та членів їх сімей

1943 р.
1946 р.

17

1944 рік
2.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1944 рік

71
1945 рік

3.

Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1945 рік

70
1946 рік

4.

Директивні вказівки Укрсадовинотресту

19 січня
13 грудня 1946 р.

94

5.

Протоколи загальних зборів працівників;
акти ревізії; списки членів радгоспу для
отримання хлібних талонів

03 січня
26 грудня 1946 р.

126

6.

Штатний розпис, кошторис видатків на
1946 рік

59

1947 рік
7.

Щомісячні статзвіти (ф. № 1, 25, 26, 28) з
основної діяльності за січень-липень
1947 року

156

8.

Статзвіти (ф. № 1, 25, 26, 28) з основної
діяльності за липень-жовтень 1947 рік

86

9.

Статзвіти (ф. № 1, 25, 26, 28) з основної
діяльності за жовтень-грудень 1947 рік

133

10. Схематичний план землекористування;
01 липня
документи (плани, пояснювальні записки, 11 липня 1947 р.
довідки) про підготовку та проведення
збиральної кампанії

36

11. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1947 рік

337
1948 рік

12. Директивні вказівки Укрсадовинотресту,
листування з ним про виконання плану
хлібоздачі, сівообіг, заготівлю кормів,
капітальне будівництво

20 січня
27 грудня 1948 р.

66

13. Резолюція наради директорів
Укрсадовинотресту; протоколи
виробничих нарад, пояснювальна
записка, довідка про підсумки роботи за
1947 рік

16 січня
09 грудня 18948 р.

54

14. Протоколи загальних зборів працівників; 11 січня
акти огляду сільгоспінвентарю, перевірки 24 грудня 1948 р.
соціалістичних договорів

35

15. Соціалістичні зобов’язання на 1948 рік

116

16. Зведення, довідки
агротехнічних робіт

271

про

проведення 15 січня
24 грудня 1948 р.

17. Документи (звіти, статзвіти, зведення)
про проведення весняно-польових робіт

18 березня
22 грудня 1948 р.

141

18. Документи (плани, зведення, листування) 23 квітня
про проведення агротехнічних робіт в 14 липня 1948 р.
садових розсадниках

31

19. Документи (плани, зведення, листування)
про проведення збиральної кампанії

30 червня
15 вересня 1948 р.

95

20. Листування з Укрсадовинотрестом про
строки та форми звітності

20 січня
31 грудня 1948 р.

31

21. Штатний розпис, кошторис видатків
на 1948 рік

21

22. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1948 рік

186

1949 рік
23. Накази, директивні вказівки
Укрсадовинотресту, зведення про
проведення агротехнічних робіт в
садових розсадниках

20 січня
28 жовтня 1949

65

24. Директивні вказівки Укрсадовинотресту
про строки та форми статистичної
звітності

14 січня
03 листопада 1949 р.

46

25. Інформаційний лист по обміну досвідом
в харчовій промисловості

1949 р.

73

26. Щомісячні статзвіти (ф. № 1-с, 5, 10, 22,
25, 28) з основної діяльності за 1949 рік

226

27. Звіти про реалізацію продукції
тваринництва, проведення
соціалістичних змагань за 1949 рік

152

28. Статистичні зведення з основної
діяльності

1949 р.

25

29. Контрольні показники з розвитку
тваринництва

1949 р.

30

30. Штатний розпис, кошторис видатків на
1949 рік

24

31. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1949 рік

431

32. Те саме

113
1950 рік

33. Директивні вказівки Укрсадовинотресту;
облікові листки по нагляду за розвитком
саджанців лимону

08 червня
20 грудня 1949 р.

34. Статзвіти (ф. № 3, 4) з бджільництва за
1949-1950 роки

117

29

35. Зведення про виробничу діяльність

10 січня
24 грудня 1947 р.

221

36. Документи (звіти, зведення, акти,
листування) про виконання плану
багатолітніх насаджень, заготівлю кормів
вирощування цитрусових, здачу державі
продукції тваринництва та рослинництва

03 червня
30 листопада 1950 р.

75

в справі є
звіти
за
січень-лютий
1950 року

37. Акти збору врожаю

10 серпня
28 листопада 1950 р.

69

38. Штатний розпис, кошторис видатків на
1950 рік

28

39. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1950 рік

101

40. Колективна угода на 1950 рік

18
1951 рік

41. Накази, директивні вказівки
Укрконсервтресту; угоди на
соціалістичні змагання

31 січня 1951 р.
04 серпня 1952 р.

192

42. Статистичні зведення з основної
діяльності

1951 р.

218

43. Штатний розпис, кошторис видатків на
1951 рік

20

44. Заключний баланс з основної діяльності
за 1951 рік

201

45. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1951 рік

66

46. Документи (вказівки, плани, звіти,
кошториси, листування) про
фінансування капітальних вкладень

29 січня
15 серпня 1951 р.

52

47. Те саме

11 квітня
21 грудня 1951 р.

137

1952 рік
48. Протокол адміністративної наради про
розгляд фінансової звітності, акти ревізій

14 січня
16 серпня 1952 р.

22

49. Планові завдання з основній діяльності;
листування з Укрконсервтрестом про
вирощування цитрусових та інших
субтропічних культур

16 листопада 1950 р.
18 січня 1952 р.

71

50. Щомісячні статистичні звіти (ф. № 62-сх)
про виконання плану по труду за 1952 рік
51. Витяги з наказів директора з особового
складу
52. Штатний розпис, кошторис видатків на
1952 рік

55
02 січня
31 грудня 1952 р.

126
10

53. Звіт Мелітопольської науково-дослідної
станції про розробку заходів щодо
використання солонцевих ґрунтів
Приазовських та Приморських районів
УРСР для плодових культур

1952 р.

50

1953 рік
54. Накази з особового складу

03 січня
31 грудня 1953 р.

55. Щомісячні статистичні звіти (ф. № 62-сх)
про виконання плану по труду
за 1953 рік
56. Документи (плани, звіти, зведення, акти,
листування) з капітального будівництва

154
23

26 січня
14 грудня 1953 р.

129

1954 рік
57. Виробничо-фінансовий план на 1954 рік

111

58. Штатний розпис, кошторис видатків на
1954 рік

44
1955 рік

59. Виробничо-фінансовий план на 1955 рік

47

60. Відомості про виробничу діяльність

05 січня
14 грудня 1955 р.

184

61. Документи (накази, плани, титульні
списки, акти, кошториси) по
капітальному будівництву

31 січня
27 грудня 1955 р.

298

62. Акт документальної ревізії господарської
діяльності

25 серпня
26 жовтня 1955 р.

63. Витяги з наказів з особового складу

03 січня
31 грудня 1955 р.

64. Штатний розпис, кошторис видатків на
1955 рік

34

149
27

1956 рік
65. Витяги з наказів з особового складу
66. Штатний розпис, кошторис видатків на
1956 рік

02 січня
30 грудня 1956

132

43

67. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1955-1956 роки

58

68. Те саме за 1956 рік

20
1957 рік

69. Статзвіти (ф. № 1-сн, 2-сн, 10-п, 27-кс)
про залишки, надходження та видаток
сировини та матеріалів за 1957 рік

145

70. Штатний розпис, кошторис видатків на
1957 рік

15

71. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1957 рік

79

72. Кошториси на капітальний ремонт
будівель на 1957 рік

27
1958 рік

73. Статзвіти (ф. № 1-сн, 2-сн, 10-п, 27-кс)
про залишки, надходження та видаток
сировини та матеріалів за 1958 рік
74. Витяги з наказів з особового складу

104

03 січня
30 грудня 1958 р.

75. Звіт про фінансово-господарську
діяльність за 1958 рік

135
125

1959 рік
76. Статзвіти (ф. № 1-сн, 2-сн, 10-п, 27-кс)
про залишки, надходження та видаток
сировини та матеріалів за 1959 рік

137

До опису внесено 76 (сімдесят шість) справа з № 1 по № 76.
Опис удосконалила
головний спеціаліст
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