
Список фондів документів Національного архівного фонду, 

що зберігаються в архівному відділі Очаківської міської ради 

 за станом на  1 січня 2023 року 
 

№ 

фонду 

Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання, 

крайні дати документів 
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1 

 

 

Очаківська міська рада та її виконавчий комітет, 

м. Очаків, 

911 од. зб., 1994-2015 рр. 

 

2 Відкрите товариство  "Очаківський рибоконсервний комбінат", 

м. Очаків, 

24 од. зб., 1984-1988 рр. 

 

3 Колекція карток з реєстрації місць проживання громадян м. Очаків, 

м. Очаків, 

144 од.зб., 1956-2017 рр. 

 

4 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Очаківської 

міської Ради народних депутатів, 

м. Очаків, 

21 од.зб., 1964-1984 рр. 

 

5 Колекція документів з державної реєстрації підприємницької 

діяльності – юридичних, фізичних осіб м. Очакова, 

м. Очаків, 

73 од.зб., 1991-2004 рр. 

 

6 Служба у справах дітей Очаківської міської ради, 

м. Очаків, 

62 од.зб., 1991-2016 рр. 

 

7 Відділ культури, молоді, спорту, туризму та релігії  Очаківської 

міської ради, 

м. Очаків, 

123 од.зб., 1924-2020 рр. 

 

8 Колекція  документів з історії  Очаківського дослідного мідійно - 

устричного рибоконсервного комбінату та риболовецьких колгоспів, 

що знаходились в зоні обслуговування м. Очаків, 

м. Очаків, 

8 од.зб., 1964-2017 рр. 
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9 Управління у справах дітей Очаківської міської ради, 

м. Очаків, 

25 од.зб., 2016-2020 рр. 

 

10 Дударєв Віталій Вікторович - прокурор військової прокуратури 

Миколаївського гарнізону Південного регіону України, майор 

юстиції, художник, краєзнавець, військовий колекціонер, публіцист, 

м. Очаків, 

175 од.зб., 1910-2020 рр. 

 

11 Колекція будинкових книг  м. Очаків,  

м. Очаків, 

107 од.зб., 1949-1993 рр. 

 

12 Відділ освіти Очаківської міської ради, 

м. Очаків, 

121 од.зб., 1992-2016 рр. 

 

13 Козловський Юрій Іванович - директор Національного природного 

парку «Білобережжя Святослава», еколог, науковець, публіцист», 

м. Очаків,  

32 од.зб., 1965-2019 рр. 

 

14 Колекція будинкових книг сіл Покровка, Василівка, Покровське 

Очаківського району, 

с. Покровка, с. Василівка, с. Покровське, 

14  од.зб., 1946-1967 рр., 1980-1995, 2005-2020 рр. 

 

15 Колекція погосподарських книг Виконавчого комітету Покровської 

сільської Ради народних депутатів, 

с. Покровка, с. Василівка, с. Покровське, 

143 од.зб., 1944-1995 рр. 

 

16 Колекція погосподарських книг Покровської сільської ради, 

с. Покровка, с. Василівка, с. Покровське, 

27 од.зб., 1996-2015 рр.  

  

17 Фінансове управління Очаківської міської  

м. Очаків, 

126 од.зб., 1994-2008 рр. 

 

 

 



1 2 

18 Управління соціального захисту населення Очаківської міської ради  

м. Очаків, 

176 од.зб., 1994 -2021 рр. 

 
 

____ 


