
Список фондів, що зберігаються Трудовому архіві 
 Баштанської міської ради за станом на 1 січня 2023 року 

 

№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  
крайні дати документів 

1 Баштанський районний уповноважений міністерства заготівлі,  

м. Баштанка Баштанського району, 10 од. зб., 1944-1955 рр. 

2 Радгосп «Баштанський», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Баштанське»,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Баштанське»,  

с. Лоцкине Баштанського району, 254 од. зб., 1944-2000 рр. 

3 Радгосп «Добра Криниця», 
Колективне сільськогогосподарсьве підприємство «Добра 

Криниця»,  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Добра Криниця»,  
с. Добра Криниця Баштанського району, 178 од. зб., 1944-               

2000 рр.   

4 Колгосп ім. Комінтерна, 
Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Комінтерна,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Колос», 

м. Баштанка Баштанського району, 450 од. зб., 1944-2001 рр. 

5 Колгосп ім. Шевченка, 
Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю  
ім. Шевченка,  

с. Піски Баштанського району, 375 од. зб., 1944-2002 рр.  

6 Колгосп «Путь к коммунизму», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Путь к 

коммунизму», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Новоіванівське», 
с. Новоіванівка Баштанського району, 761 од. зб., 1944-2003 рр. 

7 Підсобне господарство Миколаївського воєнторгу, 

Свиновідгодівельне підприємство Миколаївського тресту 
столових і ресторанів, 

с. Виноградівка Баштанського району, 55 од. зб., 1945-1959 рр. 

8 Дорожній відділ Привільненського райвиконкому, 
с. Привільне Баштанського району, 85 од. зб., 1944-1954 рр. 

 
 

 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

9 Колгосп «Правда», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Правда», 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Правда», 

с. Новоолександрівка Баштанського району, 407 од. зб., 1944-
2000 рр. 

10 Баштанський зонально-нормувальний пункт, 

м. Баштанка Баштанського району, 24 од. зб., 1958-1962 рр. 

11 Районне об’єднання «Сільгосптехніка»,  
Районне об’єднання «Агропромтехніка», 

Відкрите акціонерне товариство «Баштанська Агропромтехніка», 
м. Баштанка Баштанського району, 1262 од. зб., 1944-2000 рр. 

12 Колгосп «Інгул», 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Інгул», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інгул»,  
с. Новогорожене Баштанського району, 309 од. зб., 1944-2004 рр. 

13 Колгосп «Україна», 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Україна», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Україна»,  
с. Явкине Баштанського району, 121 од. зб., 1944-2002 рр. 

14 Колгосп «8 Березня»,  

Колективне сільськогосподарське підприємство «8 Березня», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мар’янівське», 
с. Мар’янівка Баштанського району, 224 од. зб. 1944-2004 рр. 

15 Баштанське мале підприємство «Металіст»,  

м. Баштанка Баштанського району, 3 од. зб., 1991-1993 рр. 

16 Мале підприємство «Промінь»,  
м. Баштанка Баштанського району, 4 од. зб., 1992-1995 рр. 

17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Чесекор» 
с. Мар’ївка Баштанського району, 5 од. зб., 1994-1997 рр. 

18 Приватине підприємство «Надія», 

м. Баштанка Баштанського району, 4 од. зб., 1993-1995 рр. 

19 Мале колективне підприємство «Зоря», 
м. Баштанка Баштанського району, 7 од. зб., 1993-1996 рр. 

20 Баштанська ветеринарна аптека, 

м. Баштанка Баштанського району, 3 од. зб., 1997-2006 рр. 

21 Миколаївське міжрайонне міжгосподарське об’єднання  
«Інгул-екологія»,  

м. Баштанка Баштанського району, 16 од. зб., 1990-1999 рр.  



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

22 
 

Баштанський завод будівельних матеріалів, 
м. Баштанка Баштанського району, 139 од. зб., 1953-1998 рр.   

23 Мале підприємство районного радіомовлення «Баштанський 

меридіан», 
Редакція районного радіомовлення «Баштанській Меридіан», 

м. Баштанка Баштанського району, 6 од. зб., 1991-2000 рр. 

24 Відкрите акціонерне товариство «Баштанська харчосмакова 
фабрика», 

Організація орендарів Баштанської харчосмакової фабрики, 
м. Баштанка Баштанського району, 269 од. зб., 1944-1999 рр. 

25 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант», 
м. Баштанка Баштанського району, 3 од. зб., 1994-1997 рр. 

26 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Баштанській 

Райагробуд»,  
Пересувна механізована колона № 194 (ПМК-194),  

м. Баштанка Баштанського району, 102 од. зб., 1956-2002 рр. 

27 
 

Виробничо-економічне підприємство «Башта»,  
м. Баштанка Баштанського району, 6 од. зб., 1991-1996 рр. 

28 

 

Районний побутовий комбінат,  

Закрите акціонерне товариство «Сервіс», 
м. Баштанка Баштанського району, 111 од. зб., 1944-1998 рр. 

29 

 

Райсільенерго, 

м. Баштанка Баштанського району, 21 од. зб., 1980-2000 рр. 

30 
 

Райсількомунгосп,  
м. Баштанка Баштанського району, 16 од. зб., 1985-2005 рр. 

31 Колгосп «Червоний прапор», 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Червоний 
прапор»,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Тарасівське», 

с. Тарасівка Баштанського району, 338 од. зб., 1944-2000 рр. 

32 Інкубаційна станція,  
Племрепродуктор «Прогрес», 

Відкрите акціонерне товариство «Прогрес», 
м. Баштанка Баштанського району, 111 од. зб., 1947-2003 рр. 

33 Колгосп «Привілля», 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Привілля», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Привільненське», 
с. Привільне Баштанського району, 259 од. зб., 1944-2003 рр.  

 
 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

34 Колгосп «Радуга», 
Колективне сільськогосподарське підприємство „Радуга”, 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Костянтинівське», 

с. Костянтинівка Баштанського району, 132 од. зб., 1950-2000 рр. 

35 
 

Колгосп «Русь», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Русь», 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Русь», 

с. Привільне Баштанського району, 317 од. зб., 1944-2003 рр. 

36 
 

Баштанська філія комерційного банку «ФЕБ», 
м. Баштанка Баштанського району, 15 од. зб.,1995-2002 рр. 

37 

 

Баштанський комбікормовий завод,  

м. Баштанка Баштанського району, 29 од. зб., 1972-2001 рр. 

38 Колгосп «Слава»,  

Колективне сільськогосподарське підприємство «Слава», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Слава»,  

м. Новогеоргіївка Баштанського району, 17 од. зб., 1990-2003 рр. 

39 
 

Акціонерний комерційний АПБ «Україна», 
м. Баштанка Баштанського району, 110 од. зб., 1944-1995 рр. 

40 
 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Трудівник», 

м. Баштанка Баштанського району, 12 од. зб., 2000-2004 рр. 

41 Комунальне підприємство «Баштанська районна друкарня»,  
м. Баштанка Баштанського району, 25 од. зб., 1954-2003 рр. 

42 Колгосп «Славутич», 

Колективне сільськогосподарське підприємство «Славутич», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Маяк», 
с. Новоолександрівка Баштанського району, 55 од. зб., 1989-  

2004 рр. 

43 
 

Акціонерне товариство «Блакитна хвиля», 
м. Баштанка Баштанського району, 7 од. зб., 1999-2004 рр. 

44 Баштанська КАТІМ, 

м. Баштанка Баштанського району, 26 од. зб., 1989-2004 рр. 

45 Відділ капітального будівництва Баштанського райвиконкому, 
м. Баштанка Баштанського району, 9 од. зб., 1985-2004 рр. 

 
 

 
 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

46 Колгосп «Світлий шлях», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Світлий шлях»,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Добренське», 

с. Добре Баштанського району, 398 од. зб., 1944-2005 рр.  

47 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагротранс», 
м. Баштанка Баштанського району, 1 од. зб., 2003-2006 рр. 

48 Радгосп «40 років Перемоги»,  

Відкрите акціонерне товариство «Перемога», 
с. Перемога Баштанського району, 57 од. зб., 1950-2002 рр. 

49 
 
 

Колгосп «Нове життя»,  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Нове життя», 

 с. Новобірзулівка Баштанського району, 264 од. зб., 1944-            
2004 рр. 

50 Колгосп «Нива», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Нива», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Нива», 
с. Новопетрівка Баштанського району, 138 од. зб., 1950-2004 рр. 

51 Артіль «Комунар»,  

Колгосп «Надежда»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Надежда», 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Доброкам’янське», 

с. Доброкам’янка Баштанського району, 139 од. зб., 1945-2005 рр. 

52 Колгосп «Добробут»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Добробут», 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Київське», 

с. Київське Баштанського району, 116 од. зб., 1945-2003 рр. 

53 Пересувна механізована колона № 115 (ПМК-115), 
м. Баштанка Баштанського району, 107 од. зб., 1969-2004 рр. 

54 Пересувна механізована колона № 4 (ПМК-4),  
м. Баштанка Баштанського району, 154 од. зб., 1970-2002 рр.  

55 Колгосп ім. Єнгельса, 

Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Єнгельса,  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Новосергіївське», 
с. Новосергіївка Баштанського району, 380 од. зб., 1945-2005 рр. 

56 Міжколгоспна будівельна організація, 

с. Добре Баштанського району, 123 од. зб., 1956-1988 рр. 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

57 Колгосп «Заповіт Ілліча»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Заповіт Ілліча»,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Урожайний», 

с. Леніне Баштанського району, 762 од. зб., 1945-2002 рр. 

58 Територіальна виборча комісія територіального виборчого 
округу № 130 по виборах народних депутатів України, 

м. Баштанка Баштанського району, 0 од. зб. 

59 Баштанське комунальне підприємство (міськкомунгосп), 
м. Баштанка Баштанського району, 156 од. зб., 1944-2007 рр.  

60 Колгосп «Зорі Кремля»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Беларусь», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Беларусь», 
 с. Явкине Баштанського району, 356 од. зб., 1960-2005 рр. 

61 Колгосп «60 років Жовтня»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Дружба», 
с. Плющівка Баштанського району, 443 од. зб., 1944 – 2000 рр. 

62 Колгосп «ХХІ з’їзд КПРС»,  

Колективне сільськогосподарське підприємство «ХХІ з’їзд 
КПРС»,  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Степове», 

с. Єрмолівка Баштанського району, 667 од. зб., 1945-2005 рр.  

63 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім 
Крим», 

м. Баштанка Баштанського району, 4 од. зб., 2004-2008 рр. 

64 Явкінська філія відкритого акціонерного товариства 
«Миколаївнафтопродукт», 

с. Явкине Баштанського району, 33 од. зб., 1984-2000 рр. 

65 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реконструкція», 

м. Баштанка Баштанського району, 8 од. зб., 2002-2007 рр. 

66 Приватне підприємство «Елекон», 
м. Баштанка Баштанського району, 2 од. зб., 2003-2004 рр. 

67 Колгосп «Країна Рад»,  

Колективне сільськогосподарське підприємство «Країна Рад»,  
с. Новоукраїнка Баштанського району, 27 од. зб., 1988-2000 рр. 

 
 

 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

68 Колгосп «Ленінський шлях», 
Колективне сільськогосподарське підприємство «Ленінський 

шлях»,  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інгульське», 
с. Інгулка Баштанського району, 687 од. зб., 1944-2000 рр. 

69 Дочірнє підприємство «Чугуївська паливна апаратура», 

 м. Баштанка Баштанського району, 2 од. зб., 1998-2007 рр.  

70 Приватна агрофірма «Гілея», 
м. Баштанка Баштанського району, 2 од. зб., 2000-2009 рр. 

71 Колгосп «Рассвет»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Рассвет», 
Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство «Рассвет», 

с. Кашперо-Миколаївка, Баштанського району, 271 од. зб., 1944-
2009 рр. 

72 Баштанська міжгосподарська дорожньо-будівельна організація 
«Агрошляхбуд», 
м. Баштанка Баштанського району, 129 од. зб., 1962-2004 рр. 

73 Баштанський філіал «Профмед», 
м. Баштанка Баштанського району, 20 од. зб., 1991-2008 рр. 

74 Колективне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк»,  
Акціонерне товариство «Агросервіс», 

с. Архангельське Баштанського району, 54 од. зб., 1990-2001 рр. 

75 Радгосп «Явкинський», 
с. Явкине Баштанського району, 63 од. зб., 1968-2003 рр. 

76 Приватне підприємство «Вірус–Турбо», 

м. Баштанка Баштанського району, 14 од. зб., 2005-2011 рр. 

77 Приватне підприємство «Божко Сергій Анатолійович», 
м. Баштанка Баштанського району, 3 од. зб., 2004-2005 рр. 

78 Колективне сільськогосподарське підприємство «Родина», 

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство «Родина», 
с. Привільне Баштанського району, 769 од. зб., 1944-2008 рр. 

79 Баштанська районна дирекція «Кіновідеомережа», 
м. Баштанка Баштанського району, 81 од. зб., 1944-2012 рр. 

80 Товариство з обмеженою відповідальністю «Пропан Газ», 

м. Баштанка Баштанського району, 2 од. зб., 2003-2007 рр. 

81 Комунальне підприємство Добренької сільської ради, 
с. Добре Баштанського району, 6 од. зб., 2003-2007 рр. 

82 Баштанська санітарно-епідеміологічна станція,  

м. Баштанка Баштанського району, 67 од. зб., 1973-2012 рр. 
 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

83 Територіальна виборча комісія територіального виборчого 
округу № 130 по виборах народних депутатів України, 

м. Баштанка Баштанського району, 7922 пакування  з 
документами, 2019 р. 

84 Приватне підприємство «Техагроексперт», 

м. Баштанка Баштанського району, 2 од. зб., 2009-2013 рр. 

85 Колгосп «Огни коммунизма»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Огни 

коммунизма», 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Христофорівське», 
с. Христофорівка Баштанського району, 375 од. зб., 1944-2003 рр. 

86 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник», 

м. Баштанка Баштанського району, 21 од. зб., 1999-2014 рр. 

87 Закрите акціонерне товариство «Росток», 

м. Баштанка Баштанського району, 27 од. зб., 1999-2008 рр.  

88 Мале підприємство міжгалузева фірма (МПМФ) « ЮГ»,  
м. Баштанка Баштанського району, 9 од. зб., 1991 – 2008 рр. 

89 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

(СТОВ) «Дружба»,  
с. Плющівка Баштанського району, 21 од. зб., 2001 – 2013 рр. 

90 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

(СТОВ) « Старогорожене», 
с. Старогорожене Баштанського району, 6 од. зб., 2001 – 2004 рр. 

91 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

(СТОВ) «Зоря»,  
с. Шевченко Баштанського району, 5 од. зб., 2000 – 2003 рр. 

92 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Валген», 

с. Добре Баштанського району, 2 од. зб., 1996 – 2011 рр. 

93 Приватне підприємство (ПП) «Аква – Віта», 
м. Баштанка  Баштанського району, 4 од. зб., 2011 – 2012 рр. 

94 Баштанська міська рада, 
м. Баштанка Баштанського району, 238 од. зб., 1944 – 2010 рр. 

95 Баштанський центр зайнятості населення, 

м.Баштанка Баштанського району, 221 од. зб., 1997 – 2002 рр. 

96 
 

 
 

  

Колгосп «Новатор»,  
Колективне сільськогосподарське підприємство «Новатор», 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Новатор», 

с. Михайлівка Баштанського району, 14 од.  зб., 1990-2002 рр.                                   

97 Плющівська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Плющівка Баштанського району, 66 од. зб., 1951 – 2016 рр. 



№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання,  

крайні дати документів 

98 Добренська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Добре Баштанського району, 109 од. зб., 1944 – 2016 рр. 

99 Баштанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

(МНВК), 
м. Баштанка Баштанського району, 30 од. зб., 1981 – 2017 рр. 

100 Новопавлівська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Новопавлівка Баштанського району, 112 од. зб., 1944 – 2016 рр. 

101 Новоіванівська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с. Новоіванівка,Баштанського району, 64 од. зб., 1971 – 2017 рр. 

102 Христофорівська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с.Христофорівка Баштанського району, 102 од.зб., 1946 - 2017 рр.  

103 Пісківська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с. Піски Баштанського району, 92 од.зб.,1946 – 2016 рр.                

104 Управління агропромислового розвитку Баштанської  
райдержадміністрації, 

м. Баштанка Баштанського району, 217 од.зб., 1946 – 2020 рр. 

105 Новосергіївська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Новосергіївка Баштанського району, 59 од. зб., 1946 – 2017 рр. 

106 Явкинська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Явкине Баштанського району, 73 од.зб., 1946 – 2017 рр. 

107 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « Арт Мус», 

м. Баштанка Баштанського району, 6 од. зб., 2003 - 2005 рр. 

108 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
(СТОВ) «Рокос і Пал», 

м. Баштанка Баштанського району, 3 од.зб., 2003 – 2007 рр. 

109 Фізична особа-підприємець (ФОП) «Гібець», 
м. Баштанка Баштанського району, 1 од.зб.,  2006 – 2012 рр. 

110 Приватне підприємство (ПП) «Міраж» 

м. Баштанка Баштанського району, 4 од.зб., 1992 – 2005 рр. 

111 
 

Єрмолівська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с.Єрмолівка Баштанського району, 107 од.зб., 1946-2020 рр. 

112 
 

Відділ освіти, молоді та спорту Баштанської райдержадміністації, 
м. Баштанка Баштанського району, 1300 од.зб., 1946-2020 рр. 

113 

 

Відділ культури Баштанської райдержадміністації, 

м. Баштанка Баштанського району, 178 од.зб. 1947-2020 рр. 

114 
 

Баштанська централізована бібліотечна система, 
м. Баштанка Баштанського району, 21 од.зб., 1977-2020 рр. 

115 

 

Лук’янівська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с. Лук’янівка Баштанського району, 94 од. зб., 1947-2020 рр. 

116 
 

Доброкриничанська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Добра Криниця Баштанського району, 71 од.зб., 1980-2020 рр. 
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117 Костичівська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с. Костичі Баштанського району, 98 од.зб. 1947-2020 рр. 

118 Явкинська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с.Явкине Баштанського району, 155 од.зб., 1947-2020 рр. 

119 Кашперо- Миколаївська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с. Кашперо-Миколаївка Баштанського району, 108 од.зб., 1947-
2020 рр. 

120 Старогороженська сільська рада та її виконавчий комітет, 

с. Старогорожене Баштанського району, 54 од.зб., 1992-2020 рр. 

121 Мар’ївська сільська рада та її виконавчий комітет, 
с.Мар’ївка Баштанського району, 56 од.зб., 1947-2020 рр. 

122 Фермерське господарство  «Калина» Акімова С.М., 

с. Інгулка Баштанського району, 1 од.зб., 1994-2020 рр. 

123 Фізична особа-підприємець (ФОП) «Будько М.С.»,  
3 од.зб., 2005-2020 рр. 

124 Привільненська спеціальна школа-інтернат, 
с. Привільне Баштанського району, 201 од.зб., 1959 – 2021 рр. 

125 Управління соціального захисту населення Баштанської 

райдержадміністрації, 
м. Баштанка Баштанського району, 105 од.зб., 1990 – 2020 рр. 

126 Баштанська районна рада, 

м. Баштанка Баштанського району, 97 од.зб., 1992-2020 рр. 

 
 


