Список фондів
ліквідованих підприємств, установ, товариств, організацій,
що зберігаються в архівному відділі Очаківської міської ради
за станом на 1 січня 2020 року
№
фон
ду

Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,
крайні дати документів

1
1

2
Відкрите акціонерне товариство «Очаківський молокозавод»
м. Очаків
57 од. зб., 1944- 1999 рр.

2

Державне багатогалузеве орендне комерціалізоване підприємство
«Гілея»
м. Очаків
7 од. зб., 1993- 2001 рр.

3

Товариство з обмеженою відповідальністю мале підприємство «Платан»
м. Очаків
11 од. зб. , 1993-1998 рр.

4

Відкрите акціонерне товариство Будівельно - монтажний трест
«Дніпробугводбуд»,
ПМК – 155 УБ «Дніпробугводбуд»,
ПМК – 88 УБ «Дніпробугводбуд»,
БМТ «Очаківводбуд»
м. Очаків
208 од. зб., 1983-2000 рр.

5

Очаківська міська дирекція кіновідеомережі
м. Очаків
34 од. зб., 1944-2003 рр.

6

Очаківська дільниця водопроводно – каналізаційного господарства,
Підприємство «Очаківводоканал»
м. Очаків
105 од. зб. , 1971-2004 рр.

7

Акціонерне товариство «Пересувна механізована колонна - 190»,
ПМК – 147 «Херсонводбуд »
м. Очаків
30 од. зб., 1984-1996 рр.

1
8

2
Дочірнє підприємство «Очаківське багатогалузеве об’єднання
комунального господарства»,
Очаківський комбінат благоустрою та допоміжних господарств
м. Очаків
218 од. зб., 1972-2006 рр.

9

Футбольний клуб «Артанія»
м. Очаків
28 од. зб., 1989-2006 рр.

10

Дитячий оздоровчий табір ім. лейтенанта
П. П. Шмідта
м. Очаків
32 од. зб., 1999-2011 рр.

11

Комунальне підприємство «Очаківська міська друкарня»
м. Очаків
64 од. зб., 1969-2010 рр.

12

Товариство з обмеженою відповідальністю санаторій «Золотий колос»
м. Очаків
100 од. зб., 1983-2010 рр.

13

Багатоцільове госпрозрахункове комунальне підприємство “Сирена”
м. Очаків
48 од. зб., 2004-2012 рр.

14

ПАТ «Очаківський рибоконсервний комбінат»
м. Очаків
1399 од. зб., 1944-2011 рр.

15

Комунальна аварійно – рятувальна служба м. Очаків,
м. Очаків,
15 од. зб., 2003-2016 рр.

16

Комунальне підприємство Очаківської міської ради «Очаківський
комбінат комунальних підприємств
м. Очаків,
263 од. зб., 1947-2016 рр.

17

Очаківська об’єднана державна податкова інспекція Головного
управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області
м. Очаків
259 од. зб., 1990-2018 рр.

1
18

2
Управління комунального господарства та будівництва Очаківської
міської ради
м. Очаків
112 од. зб., 1944-1984,1987-2002 рр.

19

Державне комерціалізоване підприємство «Лотос»
м. Очаків
12 од. зб., 1992-2002 рр.

20

Служба у справах дітей
м. Очаків
12 од. зб., 2007-2017 рр.

21

Акціонерне товариство закритого типу «Очаківська фабрика «Чайка»
м. Очаків
408 од. зб., 1946-2001 рр.

