


Список ліквідованих установ,
 документи з особового складу яких знаходяться на збереженні
в архівному відділі

ПФ „Легіон”, с. Черемхів (1993-1997 рр.)
Коломийський райпобуткомбінат м.Коломия (1958-1995 рр.)
Кооператив „Соколи”, смт. Отинія (1990-1992 рр.)
Газета „Від А до Я”, м. Коломия (1995-1998 рр.)
Кооператив „Дністер”, Велика Кам’янка  (1990-1997 рр.)
Колективне торгово-виробниче підприємство „Ковалівкалісторг”, м.Коломия
(1992-1999 рр.)
МП „Підгір’я”, с. Мишин (1992-1993 р.)
Кооператив „Новинка”, с. Нижній Вербіж (1988-1993 рр.)
Спільне підприємство „Тур-Вац”, с.Турка (1991-1997 рр.)
Кооператив „Чайка”, с. Мишин (1988-1997 рр.)
ТзОВ „ТОМ”, м. Коломия (1999-2001 рр.)
МДВСП „Профілактика”, м. Коломия (1990-1995 рр.)
Агрофірма „Тиса”, с. Нижній Вербіж (1990-2001 рр.)
Загайпільське тепло-технологічне підприємство „ЗАГРО”, с.Загайпіль (1982-2000 рр.)
МП „Отинь”, смт. Отинія (1992-1995 рр.)
АТзТ по сервісному технічному обслуговуванню тракторів „Беларусь”, с.Турка
(1994-2003 рр.)
УІМП „Карпати-Тосканія”, с.Загайпіль (1997 р.)
Коломийський райкоопзаготпром с. Нижній Вербіж (1944-2002 рр.)
Колгосп „Шевченка”
Спілка селян „Шевченка”
СК „Шевченка”с.Джурків (1965-2010 рр.)
Колгосп ім. Довбуша
Спілка селян ім. Довбуша, с.Нижній Вербіж (1950-2003 рр.)
ПФ „Б.М.”, с. Ковалівка (1995-2001 рр.)
МП „Арія”, с. Корнич (1991-2002 рр.)
Колгосп „Незалежність”
Спілка селян „Незалежність” с.Ст.Гвіздець (1974-2000 р.)
Сільськогосподарська артіль ім.Леніна 
Колгосп „Заповіт Леніна”
Коломийського району
Колгосп „Прогрес” 
Спілка селян „Прогрес”, с.В.Ключів (1950-2002 рр.)
Колгосп „Ленінський шлях”
спілка селян „Мишинська”
ТзОВ „Мишинське”, с. Мишин (1969-2003 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. Жданова 
Колгосп „Жданова”
Колгосп „Україна”
Спілка селян „Україна”
ТзОВ „Отинія”, смт. Отинія (1965-2006 рр.)
Сільськогосподарськ артіль „Червона зірка”
Колгосп „Шлях до комунізму”
Колгосп „Зоря комунізму”
Колгосп „Прапор комунізму”
Спілка селян „Вільна Україна”
ПАФ „Вільна Україна”, с.Підгайчики (1971-2000 рр.)
„Сільенерго”
„Сільгоспенерго” с. Воскресінці (1982-2001 рр.)
Сільськогосподарська артіль „30-річчя”
Колгосп „Ленінська зоря”
Колгосп ім. І.Франка
Колгосп „Хлібороб”
Спілка селян „Хлібороб”
ОСВ „Дуброва”,  с.Лісний Хлібичин (1961-2000 рр.)
Сільськогосподарська артіль
„XXI з’їзду КПРС” 
К-п ім. „XXI з’їзду КПРС”
Колгосп ім. Б.Хмельницького
Спілка селян ім. Б.Хмельницького
ПСП „Озерна”, с.Виноград (1950-2000 рр.)
Сільськогосподарська артіль
„17 вересня” 
Колгосп „Промінь”
Спілка селян „Промінь”, с.Ворона (1949-2003 рр.)
Спілка селян „Спаська” 
Колгосп „Спаський”
Спілка селян „Спаська”
ТзОВ „Зоря”,  с. Спас (1973-2002 рр.)
МП „Зустріч”, м.Коломия (1991-2000 рр.)
ПСП „Віра”, с.Підгайчики (2000-2001 рр.)
СП Коопгоспбудторг ОСС
(Коломийська база коопгоспбудторгу), м.Коломия (1962-2003 рр.)
Колгосп ім. Леніна 
Спілка селян „Відродження”
Агропромислова фірма „Галичина”
СВОК „Єдність” с.Матеївці (1959-2005 рр.)
ТзОВ „Семаківське”, с.Семаківці (1977-1999 рр.)
Спільне підприємство „Коломийське АТП” (автотранспортне підприємство), м. Коломия (1963-2002 рр.)
ДП „Монтажник”, ВАТ ПМК-10, м. Коломия (1998-2004 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім.Чкалова 
Колгосп „Дружба”
Колгосп ім.Чкалова
Колгосп „Черемшина”
Спілка селян „Черемшина”
Сільськогосподарський кооператив „Черемшина”
ПСП „ЛАН”, с.Черемхів (1963-2004 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. Шевченка
Колгосп „Пам’ять Леніна” 
Колгосп „Колос”
Спілка селян „Колос”, с. Велика Кам’янка (1950-2004 рр.)
Сільськогосподарська артіль „Більшовик” 
Колгосп „Рідна земля”
Спілка селян „Рідна земля”
ЗАТ „Рідна земля”
Спілка селян „Рідна земля”
СВК „Надія”
ТзОВ АФ „Надія” с. Ценява (1949-2008 рр.)
Сільськогосподарська артіль „Прогрес” 
Колгосп „Ленінська зірка”
Колгосп „Лесі Українки”
Спілка селян „Л.Українки”, с.Раківчик (1950-2000 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім.Леніна 
Колгосп „Шляхом Леніна”
Колгосп „Ленінська зірка”
Колгосп „Ліснослобідський”
Спілка селян „Ліснослобідська”
ПСП „Тиса-1”,  с. Лісна Слобідка (1950-2004 рр.)
Кооператив „Супутник”, с. Мишин (1989-1991 рр.)
Кооператив „Прогрес”, с. Мишин (1987-1989 рр.)
ТзОВ „Мрія Покуття”, с.Раківчик (2003 р.)
Госпрозрахункова дільниця „БММ” тресту „Прикарпатспецсільгоспмонтаж”
Фірма „Агроспецмонтаж”
ВАТ „Агроспецмонтаж”, смт.Отинія (1973-2004 рр.)
КТВП „Коломиялісторг” м. Коломия (1958-1996 рр.)
Радгосп „Отинянський”
Радгосп „Сідлищанський”, с.Сідлище (1950-2000 рр.)
Радгосп „Росія”
Колгосп „Гвіздецький”
Акціонерне товариство „Гвіздець”, смт.Гвіздець (1949-2004 рр.)
Фармацевтична фірма „Фарма”, м.Коломия (1997-2004 рр.)
ВАТ „Колос” (Отинійський комбінат хлібопродуктів), смт. Отинія (1975-2003 рр.)
ДП „Підгайчиківський спиртзавод”, с. Підгайчики (1946-2005 рр.)
Кредитна спілка, м. Коломия (2001-2005 рр.)
Коломийський консервний завод м. Коломия (1947-2001 рр.)
ТзОВ „Ресурссервіз  В.В.В.”, м. Коломия (2001-2005 рр.)
ПСП „Товтри”, с.С.Гвіздець (2000-2004 рр.)
ЗАПТ „Отинійське РБУ -7”, с.Отинія (1992-2003 рр.)
Завод „Індуктор”, кооператив „Іскра”, з-д „Пластмас”, с.Ковалівка (1969-1998 рр.)
ЗАТ „Вишня” с.Турка (1997-2006 рр.)
ПСП „Озерна”, с. Виноград (2000-2003 рр.)
ТзОВ „Струмінь”, с. Струпків (2000-2003 рр.)
Територіальна виборча комісія виборчого округу №84, м. Коломия (2006-2007 рр.)
НВФ „Арніка”, с. Турка (1999-2005 рр.)
ВАТ „Коломия хлібокомбінат”, м. Коломия (1946-2006 рр.)
„Льононасінева станція” , м.Коломия (1988-2006 рр.)
Виробничо-комерційна фірма „Екоторг”, с. Велика Кам’янка (2000-2003 рр.)
ПСП „Едельвейс” , м.Коломия (2001-2002 рр.)
ВАТ „Отинійська меблева фабрика”, с-ще Отинія (1949-2008 рр.)
МПП „Комета” с.Ковалівка (1992-2004 рр.)
МПП „Автоекспрес”, м. Коломия (2004-2007 рр.)
ТзОВ „Агрохолодпром”, с. Королівка (1999-2001 рр.)
Сільськофермерське господарство „Обрій”, с. Велика Кам’янка (1998-2008)
ТзОВ „Партнер”, м. Коломия (1997-2008 рр.)
ПФ „Говерла”, с. Товмачик (2001-2003 рр.)
ТзОВ „Агротехсервіс Прикарпаття”, с. Підгайчики (2003-2011 рр.)
ТзОВ „Меліса”, с. П’ядики (1997-2009 рр.)
МП „Маріанна”, с. Годи-Добровідка (1996-2005 рр.)
ВАТ „ПМК Коломияспецмонтаж” с. Нижній Вербіж    (1973-2010 рр.)
Футбольний клуб „Княгинин”, с.Підгайчики (2008-2009 рр.)
Господарське управління РДА, м. Коломия (2002-2009 рр.)
ТзОВ Коломийська фірма „Дніпро”, с.П’ядики (1993-2011 рр.)
ВКФ „Коломиябудгаз”, с. Нижній Вербіж (1995-2000 рр.)
Приватне підприємство „ Вікторія-Фарм”, с-ще Гвіздець (1999-2011 рр.)
ПП „Док-Сервіс Гарант”, с. Велика Кам’янка (1999-2009 рр.)
ПАТ «Івано-Франківськоблагрообладнання», с-ще Отинія (1999-2009 рр.)
ПСП «Первоцвіт-1», с. Нижня Велесниця (1999-2009 рр.)
Дочірне підприємство «Сільський Комунальник», с. Турка (1998-2013 рр.)
СГК  «Калина – К», с-ще Отинія (2001-2005 рр.)
Ліснослобідська сільська виборча комісія, с. Лісна Слобідка (2013 р.)
ППФ «Веселка», с. Корнич (2002-2010 рр.)
Головна окружна виборча комісія ТВО №89, м. Коломия (2014 р.) 
Приватне виробниче агропромислове підприємство «І.В.І.С.», с. Раківчик (2006)
Споживче товариство «АТРАМ», с. Голосків (2005-2010 рр.)
Мале приватне підприємство «Бескид», с.Королівка (1991-2014 рр.)
Головна окружна виборча комісія ОВО №88, м. Коломия (2014 р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грубка» с. Корнич (2012-2014 рр.)
Приватне підприємство «Вікторія – Х.С.Г.» с. Велика Кам’янка (2005-2010 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гай-Прут» с. Підгайчики (2001-2008 рр.)
Коломийська міська виборча комісія (2015р.)
Коломийська районна виборча комісія (2015р.)
ПП «Виробничо-комерційна фірма МГФ» с. Нижній Вербіж (2008р.)
ЗАТ «Степан Мельничук» с. Турка (1960-2011 рр.)
Комунальне підприємство «Діброва» смт. Гвіздець (2016 р.)
Командитне товариство «Шавлія» смт. Гвіздець (2006-2013 рр.) 
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Покуття» смт. Печеніжин (2018р.)
Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу №88 (2019р.) м. Коломия
Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №88 (2019р.) м. Коломия




