ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Головне управління по будівництву в колгоспах при Раді Міністрів УРСР,
з 1954 р. Міністерства міського і сільського будівництва УРСР,
з 1958 р. Міністерства сільського господарства УРСР

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЗАВОД ТВЕРДОПРЕСОВАНИХ ПЛИТ
смт Гола Пристань
Голопристанського району
Херсонської області

Фонд Р-2622
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1955-1957 роки

ПЕРЕДМОВА
до опису № 1 фонду Р-4121
ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЗАВОД ТВЕРДОПРЕСОВАНИХ ПЛИТ
Голопристанський завод твердопресованих плит був введений в
експлуатацію у 1953 році1.
Підпорядковувався Херсонському обласному управлінню Міністерства
місцевої і паливної промисловості УРСР, з 1955 р. Херсонському обласному
управлінню по будівництву в колгоспах Головного управління по
будівництву в колгоспах Міністерства міського і сільського будівництва
УРСР2, з 1958 р. Херсонському обласному управлінню промисловості
будівельних матеріалів (відомості про подальший період діяльності і
підпорядкування заводу див. у фондах Р-1140, Р-2225 держархіву
Херсонської області).
Підприємство на госпрозрахункових засадах здійснювало заготівлю
очерету і пресування з нього стінових матеріалів.
У 2020 році документи фондоутворювача були виділені у самостійний
фонд зі складу фонду Р-2622 Управління будівництва Херсонського
обласного управління сільського господарства. Опис складається з 6 од. зб. за
1955-1957 роки. Справи в описі систематизовано за хронологічнономінальним принципом. До опису складено передмову.
Документи фондоутворювача після 1957 року зберігаються у фондах Р2225 Херсонське обласне управління промисловості будівельних матеріалів,
Р-1140 Херсонський трест промисловості будівельних матеріалів.

Передмову склала
заступник начальника відділу

1
2

Ф.Р-4121, оп. 1, спр. 2, арк. 3.
Ф.Р-4121, оп. 1, спр. 1, арк. 1, 3, 4.

Юлія КОНИК

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЗАВОД
ТВЕРДОПРЕСОВАНИХ ПЛИТ
Фонд Р-4121
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1955-1957 роки
№
з/п

Заголовок справ

Крайні
дати

1

2

3

Кількість
аркушів
4

1955 рік
1.

Штатний розпис, кошторис видатків на 1955 рік

24

2.

Звіт про фінансово-господарську діяльність
за 1955 рік

95

1956 рік
3.

Штатний розпис, кошторис видатків на 1956 рік

9

4.

Звіт про фінансово-господарську діяльність
за 1956 рік

88

1957 рік
5.

Штатний розпис, кошторис видатків на 1957 рік

6

6.

Звіт про фінансово-господарську діяльність
за 1957 рік

68

Разом до опису внесено 6 (шість) справ з № 1 по № 6.
Укладач опису
заступник начальника відділу
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Примітка
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