
Список фондів, що зберігаються в архівному секторі  

Березнегуватської райдержадміністрації 

за станом на 01 січня 2021 року 

 
 

№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

1 2 

15 Відділ агропромислового розвитку Березнегуватської районної 

державної адміністрації, смт Березнегувате, Березнегуватського 

району,  

140 од. зб., 1992-2020 рр. 

 

17 Березнегуватське районне виробниче об’єднання по виробничо-

технічному оснащенню сільського господарства,  

с-ще Березнегувате, Березнегуватського району,  

148 од. зб., 1967-1985 рр. 

 

18 Планова комісія виконкому Березнегуватської районної ради 

народних депутатів, 

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

13 од. зб., 1977-1982 рр. 

 

19 Районний відділ статистики Миколаївського обласного 

управління статистики, 

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

22 од. зб., 2003 р. 

 

20 Березнегуватська центральна районна лікарня,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району, 

139 од. зб., 1980-2008 рр. 

 

21 Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство «Степ»,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

262 од. зб., 1944-2004 рр. 

 

22 Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство 

«Відродження»,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району, 

18 од. зб., 1988-2004 рр. 

 

23 Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство «1-ше 

Травня»,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

13 од. зб., 1989-2005 рр. 
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24 Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Леніна, 

с. Висунськ, Березнегуватського району,  

15 од. зб., 1987-2005 рр. 

 

25 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю  

«Славутич»,  

с. Любомирівка Березнегуватського району,  

48 од. зб., 1966-2005 рр. 

 

26 Колективне сільськогосподарське підприємство «Україна»,  

с. Мурахівка, Березнегуватського району,  

54 од. зб., 1966-2000 рр. 

 

27 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

ім. Чкалова,  

с. Біла Криниця, Березнегуватського району,  

56 од. зб., 1967-2005 рр. 

 

28 Колективне сільськогосподарське підприємство «12-річчя 

Жовтня», 

с. Калуга, Березнегуватського району,  

20 од. зб., 1987-2005 рр. 

 

29 Колгосп «Прогрес»,  

с. Новосевастополь, Березнегуватського району,  

80 од. зб., 1948-1993 рр. 

 

30 Сільськогосподарський виробничий кооператив «Соціалізм»,  

с. Нововолодимирівка, Березнегуватського району,  

16 од. зб., 1988-2000 рр. 

 

31 Колективне сільськогосподарське підприємство «Маліївка», 

с. Маліївка, Березнегуватського району,  

17 од. зб., 1988-1998 рр. 

 

32 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Новоочаків»,  

с. Новоочаків, Березнегуватського району,  

18 од. зб., 1988-2005 рр. 

 

33 Радгосп ім. Богдана Хмельницького, 

с. Сергіївка, Березнегуватського району,  

76 од. зб., 1967-1994 рр. 
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34 Радгосп «Жовтневий»,  

с. Новоукраїнка, Березнегуватського району,  

65 од. зб., 1964-1989 рр. 

 

35 Дослідне господарство «Реконструкція»,  

с. Лепетиха, Березнегуватського району,  

234 од. зб., 1967-2002 рр. 

 

38 Фінансове управління районної державної адміністрації, 

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

117 од. зб., 2004-2014 рр. 

 

39 Районне споживче товариство,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

128 од. зб., 1978-2000 рр. 

 

40 Відділ освіти районної державної адміністрації,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

129 од. зб., 2000-2019 рр. 

 

41 Відділ культури і туризму районної державної адміністрації,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

253 од. зб., 1972-2020 рр. 

 

45 Березнегуватський професійний ліцей, 

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

152 од. зб., 1967-2006 рр. 

 

46 Районний комітет профспілки робітників державних установ,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

101 од. зб., 1954-1982 рр. 

 

47 Районний комітет профспілки робітників держторгівлі і 

споживкооперації,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

98 од. зб., 1949-1988 рр. 

 

49 Березнегуватський районний комітет профспілки робітників 

сільського господарства,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

175 од. зб., 1965-1996 рр. 

 

51 Висунська середня школа,  

с. Висунськ, Березнегуватського району,  

74 од. зб., 1949-1998 рр. 
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53 Березнегуватський районний комітет профспілки робітників 

освіти вищої школи і наукових установ,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

74 од. зб., 1967-1988 рр. 

 

55 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Висунь-МТС-Сервіс»,  

с. Висунськ, Березнегуватського району,  

55 од. зб., 1980-2010 рр. 

 

58 Колективне сільськогосподарське підприємство «Ювілей 

Жовтня»,  

с. Пришиб, Березнегуватського району,  

15 од. зб., 1988-1999 рр. 

 

59 Радгосп «Борець»,  

с. Озерівка, Березнегуватського району,  

6 од. зб.,1987-1992 рр. 

 

60 Березнегуватська районна державна адміністрація,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району, 

494 од. зб., 2003-2015 рр. 

 

61 Державна податкова інспекція по Березнегуватському району,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

62 од. зб., 1990-1998 рр. 

 

63 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю  

«Маяк», 

с. Тетянівка, Березнегуватського району,  

18 од. зб., 1989-2001 рр. 

 

64 Радгосп «Молода зміна», 

с. Федорівка, Березнегуватського району,  

8 од. зб., 1989-1992 рр. 
 

65 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю  

«Червона Зірка»,  

с. Червонопілля, Березнегуватського району,  

10 од. зб., 1990-2000 рр. 
 

69 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Буревісник»,  

с. Петропавлівка, Березнегуватського району, 

13 од. зб., 1989-2004 рр. 
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71 Колекція «Документи з виборів депутатів місцевих рад, сільських, 

селищного голів в Березнегуватському районі»,  

353 од. зб., 2006-2019 рр. та 99 од. зб. справ з кадрових питань 

(особового складу), 2006-2019 рр. 

 

73 Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Богдана 

Хмельницького, 

с. Сергіївка, Березнегуватського району, 

7 од. зб., 1994-2002 рр. 

 

74 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Борець», 

с. Озерівка, Березнегуватського району,  

5 од. зб., 1994-2004 рр. 

 

75 Нововолодимирівська рада та її виконавчий комітет,  

с. Нововолодимирівка, Березнегуватського району,  

103  од. зб., 2007-2019 рр. 

 

78 Калузька сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Калуга, Березнегуватського району,  

136 од. зб., 2003-2019 рр. 

 

79 Новоочаківська рада та її виконавчий комітет,  

с. Новоочаків, Березнегуватського району,  

165 од. зб., 2003-2019 рр. 

 

80 Сергіївська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Сергіївка, Березнегуватського району,  

72 од. зб., 2003-2014 рр. 

 

81 Білокриницька сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Біла Криниця, Березнегуватського району,  

151 од. зб., 2007-2019 рр. 

 

82 Мурахівська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Мурахівка, Березнегуватського району,  

153 од. зб., 2006-2019 рр. 

 

83 Лепетиська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Лепетиха, Березнегуватського району,  

91 од. зб., 2007-2014 рр. 
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84 Новоукраїнська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Новоукраїнка, Березнегуватського району,  

102 од. зб., 2007-2019 рр. 

 

85 Любомирівська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Любомирівка Березнегуватського району,  

132 од. зб., 2003-2019 рр. 

 

86 Висунська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Висунськ, Березнегуватського району,  

190 од. зб., 2003-2018 рр. 

 

87 Маліївська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Маліївка, Березнегуватського району,  

86 од. зб., 2006-2014 рр. 

 

88 Новосевастопольська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Новосевастополь, Березнегуватського району,  

132 од. зб., 2007-2019 рр. 

 

89 Федорівська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Федорівка, Березнегуватського району,  

92 од. зб., 2006-2019 рр. 

 

90 Озерівська сільська рада та її виконавчий комітет,  

с. Озерівка, Березнегуватського району,  

99 од. зб., 2006-2019 рр. 

 

91 Березнегуватська селищна рада та її виконавчий комітет,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

341 од. зб., 2001-2018 рр. 

 

92 Березнегуватська районна рада,  

смт Березнегувате, Березнегуватського району,  

160 од. зб., 2002-2014 рр. 

 

93 Управління Державного казначейства у Березнегуватському 

районі Головного управління Державного казначейства у 

Миколаївській області, 

смт Березнегувате Березнегуватського району,  

132 од. зб., 1996-2015 рр. 
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94 Управління Пенсійного фонду України  в Березнегуватському 

районі Миколаївської області 

смт Березнегувате Березнегуватського району,  

147 од. зб.,   1994-2017 рр. 

 

95 Відділ Держгеокадастру у Березнегуватському районі 

Миколаївської області 

смт Березнегувате Березнегуватського району,  

77 од. зб., 1996-2017 рр. 

 

96 Колекція «Документи з виборів депутатів сільських, селищних 

рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, 

селищного голів у Березнегуватському районі», 

18 од. зб., 2018-2019 рр. та 16 од. зб. справ з кадрових питань 

(особового складу), 2018-2019 рр. 

 

97 Сектор економічного розвитку, торгівлі та туризму районної 

державної адміністрації, 

смт Березнегувате Березнегуватського району,  

42 од. зб., 2004-2020 рр. 

 

 

 

 

 

  


