
ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЛІКВІДОВАНИХ УСТАНОВ , ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННІ 

В ТРУДОВОМУ АРХІВІ БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ станом на 01.01.2018 р. 

 

№ 

з/п 

НАЗВА   ФОНДУ РОКИ 

1 2 3 

1.  Барвінківська машино-тракторна майстерня  1943-1948 

2.  Барвінківська машино-тракторна станція 1949-1958 

3.  Барвінківська мельниця 1944-1956 

4.  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради 1943-1969 

5.   «Барвінківський харчокомбінат « - 

 «Барвінківська харчосмакова фабрика « , « Барвінківський завод продтоварів « 

1956-1979 

1980-1994-2004 

6.  «Міжколгоспбуд « (1957-1968) 

«Райагробуд «    (1969-1984)     

 МПМК -9  (1985-1986)  ,МПМК-23 (1986-1988)                                                    

«Райагробуд «(1988-1999) , «Барвінківський райкомунсервіс «   (1999-2005)                                                                                                           

 

1957-2005 

7.  Барвінківське підприємство житлово-комунального господарства 1955-2009 

8.  Ремонтно-технічна станція  1958-1960 

9.  Барвінківське відділення «Сільгосптехніка « , «Ремонтно-транспортне підприємство» 1961-2001 

10.  Міжколгоспне  дорожнє – будівельне управління  (1968-19720, Міжгосподарська пересувна механізована 

дорожня колона (1972-1994) ,  КП «Барвінківський агрошляхдуд «(1994-2007 ) 

1967-2005 

11.   Змішторг (1943-1992), Торгівельний дім «Меркурій « (1992-1997) 1943-1997 

12.  Мале приватне підприємство «АСВІР « 1994-1998 

13.   Лісоторговий склад (1965-1992), Торгівельний дім «Моноліт ЛТД «(1992-1999) 1965-1999 

14.  Торгівельно-виробниче підприємство «Лідія « 1996-1999 

15.   Приватне підприємство «Єльміра «  1995-1999 

16.   Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Райагропромснаб « 1997-2000 

17.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Міраж « 1996-2000 

18.   Колективне підприємство « «Промагроторг « 1999-2000 

19.   Мале підприємство «Кераміка «  1991-1997 

20.  Дирекція будівництва цегельного заводу  1989-2000 

21.  Товариство з обмеженою відповідальністю  «Барвінківський торгівельний цент «  1996-1999 



22.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь «  1995-2002 

23.  Колективно виробничо-комерційне підприємство «Єнерго «  1996-2001 

24.  Барвінківська міжрайонна державна податкова інспекція  1990-2002 

25.  Барвінківське відділення Харківського агропромислового банку (1943-1990) 

Барвінківське відділення Харківського комерційного агропромислового банку «Україна « (1990-1999)  

Барвінківське територіально-відокремлене відділення акціонерного агропромислового банку «Україна « 

(1999-2001) 

1943-2001 

 

26.  Підсобне господарство психіатричної лікарні  1944-2000 

27.  Районна міжколгоспна рада комунального господарства (1969-1973) ,Районний міжколгоспний комбінат 

комунального господарства (1973-1997), Державне підприємство по наданню комунальних послуг 

сільському населенню  «Райсількомунгосп « (1997-2002) 

1969-2002 

28.   Барвінківське ремонтно-будівельне підприємство  1989-2001 

29.  Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний Дім АПК  1997-2002 

30.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Лада «  1992-2002 

31.  Товариство з обмеженою  відповідальністю «Тетяна «  1995-1996 

32.  Мале шляхове-будівельне підприємство «Шляховик « 1991-1995 

33.  Філія акціонерного товариства «Украгробізнес «,Агрофірма «Колос « 1995-2000 

34.  Барвінківський хлібоприймальний пункт «Заготзерно « (1943-1959) 

Барвінківський комбінат хлібопродуктів (1959-1998) 

Відкрите акціонерне товариство «Барвінківський комбінат хлібопродуктів « (1998-2002) 

1943-1959 

1959-1995 

1995-2002 

35.  Мельничний завод №17 «Главмука « 1946-1958 

36.  Приватне підприємство «Нива «  1994-2004 

37.   Барвінківська промислово- кооперативна артіль «Зоря «  м.Барвінкове  1944-1956 

38.  Фермерське господарство «Гея « 1999-2005 

39.  Районне  підприємство матеріально технічного постачання (1986-1996),Відкрите акціонерне товариство 

«Барвінківський райагропостач « (1996-2004) 

1986-2006 

40.  Пересувна механізована колона № 4 «Лозовбуд «  (1967-1971) ,Пересувна механізована колона №27  

«Харківбуд « (1972-1981) ,Госпрозрахункова дільниця (1982-1986 ) 

1967-1986 

41.  Барвінківська водопровідно-каналізаційна дільниця  (1991-2004) 

Барвінківське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство спільної власності територіальної 

громади м.Барвінкове (2004-2006) 

1991-2006 

42.  Державне  підприємство «Редакція районного радіомовлення « 1998-2008 

43.  Барвінківське підприємство теплових мереж  2003-2007 



44.  Селянське /фермерське/ господарство «Тимченко Сергій Володимирович «  1993-2004 

45.  Колективне підприємство фірма «Барва «  1998-2003 

46.  Виробничо-комерційне багатопрофільне приватне підприємство «Геркон «  1993-2003 

47.  Селянське /фермерське / господарство Лупаненко Віталія Миколайовича  1993-2006 

48.  Барвінківське районне споживче товариство  1998-2007 

49.  Комунальне підприємство Барвінкове «Тепловод «             2005-2008 

50.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс « 1996-1999 

51.  Барвінківська дільниця старшого виробника робіт (1971-1988), Барвінківське підрядне спеціалізоване 

управління по ремонту , будівництву , експлуатації  автодоріг і мостів  (1988-2000) 

1971-2000 

52.  Домоуправління виконкому міської ради 1944-1988 

53.  Барвінківська районна санітарно-епідеміологічна станція 1994 -2004 

54.  Комунальне підприємство територіальної громади міста  Барвінкового «Барвінківська пожежна охорона « 2004-2008 

55.  Відкрите акціонерне товариство «Барвінківське автотранспортне підприємство «  № 16338 1948-2011 

56.  Колективне підприємство Барвінківський машинобудівний завод «Червоний промінь « 1943-2010 

57.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцент » 1993-2009р. 

58.  Філія «Колос» приватного акціонерного товариства «Украгротехніка» 2000-2012 

59.  Сільськогосподарський виробничий кооператив по птахівництву та інкубації 1974-2013 

60.  Комунальне підприємство «Барвінківська районна друкарня» 1943-1951, 1954-

1961, 1965-2013 

61.  Комунальне підприємство «Барвінківське районне санітарне відділення 1973-2012 

62.  Кооператив «Барвінок» 1988-1994 

63.  Комунальне підприємство спільної власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського 

району«Архітектурне бюро Барвінківського району» 

1970-1985, 1991-

2015 

64.  Багатогалузеве приватне підприємство «Престиж» 2007-2015 

65.  Комунальне підприємство «Барвінківський сількомунгосп» 2005-2011, 2016 

66.  Відділ Держгеокадастру у Барвінківському районі Харківської області 1996-2017 

 


