Список ліквідованих установ,
документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні
в архівному відділі районної державної адміністрації

№

Дата

Назва фонду

з/п

надходження

1

2

3

1.

26.07.2006

Галицьке колгоспне об’єднання по виробництву
свинини.
(1975−1977 рр.)
Галицьке міжгосподарське підприємство по
виробництву свинини.
(1978−1999 рр.)
Радгосп «Галичина».
(1992−1996 рр.)
Колективне сільськогосподарське підприємство
«Галичина».
(1997−1999 рр.)

2.

24.11.2011

Галицький комбінат будівельної індустрії, м.Галич.
(1966−2001 рр.)

3.

05.09.2011

Бурштинський міський центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, м.Бурштин.
(2001−2011 рр.)

4.

10.01.2005

Сільськогосподарський артіль ім.Жданова.

(1949−1959 рр.)
Сільськогосподарський артіль ім. Ілліча.
(1962−1962 рр.)
Сільськогосподарський артіль»Прапор Леніна».
(1963−1975 рр.)
Колгосп ім. Лесі Українки, с. Тумир.
(1989−2001 рр.)

5.

10.10.1995

Галицька інкубаторно-птахівнича станція, м.Галич.
(1951−1963 рр.)

6.

13.03.2010

Галицька міжколгоспно-будівельна організація.
Бурштинська міжколгоспно-будівельна організація.
(1958−1971 рр.)
ПМК-254.
ПМК-3.
ПМК-4.
(1972−1988 рр.)

“Галицький райагробуд”.
(1989−1996 рр.)
Відкрите акціонерне товариство“Галицький
райагробуд”, м.Галич.
(1997−1999 рр.)

7.

26.07.2006

Колгосп ім. 32 річниці Жовтня.

(1950−1953 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. Леніна.
(1954−1957 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. «Нове життя».
(1958−1962 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. «Комуніст».
(1963−1972 рр.)
Колгосп ім. Мічуріна.
(1973−1992 рр.)
Асоціація сільськогосподарських кооперативів
«Незалежність».
(1993−1996 рр.)
Сільськогосподарська спілка власників
«Незалежність».
(1997−1999 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Незалежність», с. Бринь.
(2000−2004 рр.)

8.

14.10.1994

Галицька експлуатаційна дільниця Дністровського
управління по транспортному освоєнню малих річок,
м. Галич.
(1946−1952 рр.)

9.

14.01.1994

Галицькі судоремонтні майстерні Дністровського
управління по транспортному освоєнню малих річок,
м. Галич.
(194−1952 рр.)

10.

10.03.1958

Рогатинська міжрайонна база сільського господарства
Станіславської області, м. Рогатин.
(1950−1952 рр.)

11.

16.03.1998

Бурштинський маслозавод, смт. Бурштин.
(1946−1957 рр.)

12.

10.04.1995

Галицький районний промисловий комбінат, м. Галич.
(1948−1952 рр.)
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13.

11.02.2010

Сільськогосподарська артіль ім. Леніна.
Колгосп «Ленінський заповіт».
Колгосп ім. Стефаника.
Колгосп ім. Шевченка.
Сільськогосподарська спілка селян “Нива”.
Сільськогосподарський виробничий кооператив.
«Нива», с. Кукільники
(1950−2001 рр.)
Колгосп «Прикарпатська правда».
Колгосп ім. Леніна.
Колгосп «Ленінський заповіт».
Колгосп ім. Стефаника.
Колгосп ім. Шевченка.
Спілка селян “Нива”.
Спілка селян власників “Загіря”.
Приватне сільськогосподарське підприємство “Загір’я”,

с. Загір’я.
(1949−2004 рр.)

14.

20.02.2004

Сільськогосподарська артіль «Перемога».
(1949−1956 рр.)
Сільськогосподарська артіль «Україна».
(1957−1962 рр.)
Колгосп «Радянська Україна».
Колгосп «Україна».
(1963−1991 рр.)
Спілка селян «Україна».
(1992−2001 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна»,
м. Бурштин.
(2001−2007 рр.)

15.

16.11 1993

Дитячий будинок, м. Галич.
(1945−1962 рр.)

16.

28.09.2010

Сільськогосподарська артіль ім. І.Франка.
(1959−1971 рр.)
Колгосп ім.Леніна.
(1972−1990 рр.)
Колгосп «Дністер».
(1991−1992 рр.)
Агрофірма «Дністер» , с.Залуква.

(1993−2000 рр.)
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17.

29.03.2010

Колгосп “Перемога”,
(1950−1962 рр.)
Колгосп «Зоря».
(1963−1988 рр.)
Колгосп «Ленінським шляхом».
(1989−1990 рр.)
Сільськогосподарський виробничий кооператив ім.
Д.Галицького, с. Дубівці.
(1990−1992 рр.)

18.

05.11.2006

Колгосп ім. Щорса.
(1950−1958 рр.)
Колгосп ім. ХХ з’їзду КПРС.
(1958−1959 рр.)
Колгосп “Нове життя”.
(1959-1991 рр.)
Сільськогосподарська спілка селян “Нове життя».
(1991-1999 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Нове
життя» , с. Деліїв.
(2000−2001 рр.)

19.

01.10.2008

Колгосп “Нове життя”.

(1950−1996 рр.)
Спілка селян власників «Лани».
(1997−1999 рр.)
Кооператив «Лани».
(2000−2002 рр.)
Сільськогосподарський виробничий кооператив
«Лани», с. Лани.
(2003−2005 рр.)

20.

05.11.2003

Колгосп ім. Чапаєва.
(1950−1965 рр.)
Колгосп «Маяк».
(1965−1977 рр.)
Колгосп ім.Калініна.
(1978−1988 рр.)
Колгосп ім.Ковпака.
(1988−1992 рр.)
Спілка селян “Лімниця”, с. Блюдники.
(1993−2001 рр.)
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21.

19.04.2010

Колгосп ім. Ворошилова.
Приватне виробничо-комерційне підприємство “Край”,
с. Дорогів.
(1950−2006 рр.)

22.

31.05.1999

Артіль «Молода гвардія», м.Більшівці
Більшівцівського району.
(1954−1956 рр.)

23.

17.11.2009

Колгосп ім. Хрущова.
Колгосп “Зоря комунізму”.
Колгосп “Шлях до комунізму”.
Колгосп ім. І. Франка.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю “Хлібодар”, с. Озеряни.
(1949−2006 рр.)

24.

16.03.1998

Більшівцівська ощадна каса, смт. Більшівці.
(1950−1958 рр.)

25.

06.07.2006

Колгосп «17 вересня».
(1949−1958 рр.)
Колгосп ім. 21 з’їзду КПРС, с.Кінашів
(1959−1991 рр.)
Колгосп «Дружба».
(1991−1992 рр.)
Спілка селян «Дружба».
(1993−1995 рр.)
Агрофірма «Дружба».
(1996−000 рр.)

26.

16.03.1998

Більшівцівська районна санітарна станція,
смт.Більшівці.

(1947−1957 рр.)
27.

30.09.2004

Колгосп “Зоря комунізму”.
(1959−1963 рр.)
Колгосп “Шлях до комунізму”.
(1964−1973 рр.)
Колгосп ім. І. Франка.
(1974−1990 рр.)
Колгосп “Поділля”.
(1991−1995 рр.)
Спілка селян “Поділля”.
(1996−1999 рр.)
Фермерське господарство «Поділля» , с. Поділля.
(2000−2002 рр.)
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28.

10.01.2006

Сільськогосподарська артіль ім. Ворошилова.
(1948−1957 рр.)
Колгосп “Радянська Галичина”.
(1958−1991 рр.)
Колгосп «Вільна Україна».
(1991−1992 рр.)
Спілка селян «Вільна Україна».
(1993−2000 рр.)
Сільськогосподарський виробничий кооператив
«Вільна Україна», с. Маріямпіль.
(2000−2001 рр.)

29.

21.10.2006

Сільськогосподарська артіль ім. Меленкова.
(1950−1956 рр.)
Колгосп «Ленінським шляхом».
(1957−1991 рр.)
Колгосп “Вільна Україна”.
(1991−1992 рр.)
Сільськогосподарська спілка селян «Вільна Україна».
(1992−2000 рр.)
Мале багатопрофільне приватне товариство «Надія»,
с. Тустань.
(2000−2001 рр.)

30.

05.11.2006

Сільськогосподарська артіль ім. Першого травня.
(1950−1951 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім.Ворошилова.
(1952−1957 рр.)
Колгосп ім. ХХІІ з’їздуКПРС.
(1952−1975 рр.)
Колгосп ім. Коцюбинського.
(1975−1993 рр.)
Сільськогосподарська спілка селян “Червона калина”,
с. Старі Скоморохи.
(1993−1999 рр.)

31.

16.03.1998

Бурштинська ощадна каса, смт. Бурштин.
(1944−1957 рр.)

32.

05.11.2006

Сільськогосподарська артіль ім.Фрунзе.
(1950−1956 рр.)
Сільськогосподарська артіль «Дружба».
(1957−1962 рр.)

Сільськогосподарська артіль ім. Коцюбинського.
(1963−1973 рр.)
Колгосп ім. Коцюбинського.
(1973−1992 рр.)
Сільськогосподарська спілка селян “Промінь”, с. Нові
Скоморохи.
(1992−1999 рр.)
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33.

25.06.2007

Галицький плодорозсадницький радгосп ім. Франка.
(1947−1958 рр.)
Плодорозсадницький радгосп “Галицький”.
(1959−1969 рр.)
Плодоягідний радгосп «Жовтень».
(1970−1991 рр.)
Радгосп ім. Д.Вітовського.
(1991−1996 рр.)
Спілка селян власників ім. Д.Вітовського.
(1996−2000 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю
ім.Д.Вітовського, с. Медуха.
(2001−2007 рр.)

34.

31.05.1999

Бурштинська контора «Заготскот», м.Бурштин.
(1959−1960 рр.)

35.

31.05.1999

Бурштинський пункт “Заготзерно”, смт.Бурштин.
(1948−1949 рр.)

36.

31.05.1999

Відділ по будівництву в колгоспах Жовтневого району
(1955−1957 рр.)

37.

31.05.1999

Міжколгоспна Рада по електрифікації колгоспів,
м. Бурштин.
(1955−1956 рр.)

38.

31.05.1999

Міжколгоспна Рада по електрифікації колгоспів,
м. Більшівці
(1955−1960 рр.)

39.

12.01.1994

Відділ по будівництву в колгоспах Букачівського
району.
(1954−1957 рр.)

40.

12.03.1997

Сарниківський спиртзавод, с.Сарники.
(1947−1960 рр.)

41.

18.07.1958

Уповноважений Міністерства заготовок по
Букачівському р-ну.
(1944−1956 рр.)

42.

10.12.1958

Уповноважений Міністерства заготовок по
Бурштинському р-ну.
(1944−1955 рр.)
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43.

22.10.1963

Більшівцівський райпромкомбінат.
(1945−1948 рр.)

44.

22.10.1963

Букачівський райпромкомбінат.
(1944−1948 рр.)

45.

25.03.1965

Букачівський спиртзавод.
(1947−1957 рр.)

46.

16.03.1998

Букачівська центральна трудова ощадна каса,
смт.Букачівці.
(1945−1958 рр.)

47.

16.03.1998

Букачівська районна санітарна станція, смт.Букачівці.
(1946−1952 рр.)

48.

Колгосп “Зоря комунізму”.
(1959−1962 рр.)
Колгосп ім.Жданова.
(1963−1975 рр.)
Колгосп ім. К.Маркса.
(1975−1990 рр.)
Спілка селян “Колос”.
(1991−2001 рр.)
Сільськогосподарський виробничий кооператив
“Колос”, с. Кінчаки.
(2003−2005 рр.)

49.

26.07.2006

Будівельно-монтажне управління Добротворської

державної районної електростанції.
(1954−1961 рр.)
Будівельно-монтажне управління Добротвордресбуд
тресту «Юженергострой».
(1954−1964 рр.)
Управління будівництва Бурштинської ДРЕС.
(1965−1980 рр.)
Будівельне управління Бурштинської ДРЕС.
(1981−1985 рр.)
Будівельно-монтажне управління Бурштинської ДРЕС.
(1986−1990 рр.)
Орендне підприємство будівельно-монтажного
управління Бурштинської ДРЕС.
(19891−1994 рр.)
Колективна фірма «енергобудівник».
(1995−2001 рр.)
Закрите акціонерне товариство “Енергобудівник”.
(2002−2004 рр.)
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50.

06.07.2001

Спільне Українсько-Німецьке підприємство “Хандельс
Группе Імпекс”, м.Галич.
(1997−1999 рр.)

51.

03.07.2008

Бовшівський цукровий завод.
(1955−1995 рр.)
Відкрите акціонерне товариство «Галичцукор»
с. Задністрянське.

(1995−2008 рр.)

52.

14.03.2002

Завод “Кулон”.
Завод «Родон».
(1991−2001 рр.)

53.

11.10.2001

Мале підприємство “Темп”.
(1993−998 рр.)

54.

15.11.2001

Галицьке відділення Держбанку.
(1945-1989 рр.)
Галицьке відділення АПБ “Україна”, м.Галич.
(1990−1999 рр.)

55.

15.11.2001

Жовтневе відділення Держбанку.
(1949−1957 рр.)

56.

15.11.2001

Бурштинське відділення Держбанку.
(1944−1977 рр.)

57.

15.11.2001

Більшівцівське відділення Держбанку.
(1947−1963 рр.)

58.

04.01.2002

Автотранспортне підприємство “Галавто”, м.Галич.
(1996−2001 рр.)

59.

04.01.2002

Кооператив “Профілактика”, м. Галич.

(1992−1999 рр.)

60.

04.01.2002

Приватне підприємство “ПМВ”, смт. Більшівці.
(1996−1999 рр.)

61.

22.03.2002

Приватне підприємство “Веселка”, м. Галич.
(1999−2000 рр.)

62.

30.10.2002

Колективне підприємство фірми “Гелена”,
смт.Бурштин.
(1992−2002 рр.)
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63.

28.01.2003

Товариство з обмеженою відповідальністю “Квант”,
м. Бурштин.
(1995−2002 рр.)

64.

21.02.2003

Приватна виробничо-комерційна фірма “БМВ-Імпекс”,
м. Галич.
(1995−2000 рр.)

65.

26.03.2003

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Галичспецреммонтаж”, м. Галич.
(1997−2000 рр.)

66.

20.02.2004

Кооператив “Дністер”, м. Бурштин.
(1991−1998 рр.)

67.

02.02.2004

Редакція районного радіомовлення, м. Галич.
(1997−2003 рр.)

68.

20.02.1994

Виробничо-комерційне підприємство “Матіола”,
м. Бурштин.

(2002−2003 рр.)
69.

01.04.2004

Кооператив “Творчість”, м. Галич.
(1994−1999 рр.)

70.

07.05.2004

Виробничо-комерційна фірма “УБМ”, м. Бурштин.
(1996−2001 рр.)

71.

02.06.2004

Приватновиробничо-комерційна фірма “Гарант”,
м. Галич.
(1996−2000 рр.)

72.

05.11.2006

Сільськогосподарська артіль «Ленінський заповіт».
(1952−1955 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім. Хрущова.
(1956−1957 рр.)
Сільськогосподарська артіль ім.Лесі Українки.
(1958−1959 рр.)
Колгосп ім. Леніна.
(1960−1960 рр.)
Колгосп «Ленінський заповіт».
(1960−1975 рр.)
Колгосп ім. Василя Стефаника.
(1976−1989 рр.)
Колгосп ім.Шевченка.
(1989−1992 рр.)
Сільськогосподарська спілка селян «Нива».
(1992−1996 рр.)

Сільськогосподарська спілка власників “Нараївка”, с.
Нараївка.
(1996−1997 рр.)
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73.

25.06.2004

Різнопромислова артіль «Радянська Галичина».
(1953−1960 рр.)
Галицький районний побутовий комбінат.
(1960−1992 рр.)
Орендна виробничо-комерційна фірма “Галич-сервіс”,
м.Галич.
(1992−1997 рр.)

74.

25.06.2004

Різнопромислова артіль ім. Жовтневої революції.
(1946−1953 рр.)
Різнопромислова артіль ім. Лесі Українки.
(1954−1960 рр.)
Комбінат побутового обслуговування, м. Бурштин.
(1960−1962 рр.)

75.

30.09.2004

Галицький маслозавод.
(1944−1954 рр.)
Галицький сир завод.
(1954−1995 рр.)
Віцдкрите акціонерне товариство “Макас”, м. Галич.
(1995−2003 рр.)

76.

30.09.2004

Більшівцівська районна заготівельна контора
“Маслопром” , смт.Більшівці.
(1949−1955 рр.)
Більшівцівський глибинний сир завод.
(1955−1955 рр.)
Більшівцівський сирцех.
(1955−1963 рр.)

77.

30.09.2004

Жовтнева районна заготівельна контора “Маслопром”,
смт.Більшівці.
(1946−1950 рр.)

78.

30.09.2004

Приватне сільськогосподарське підприємство
“Горизонт”, с. Сапогів.
(2001−2004 рр.)

79.

21.02.2005

Державне торгово-виробниче п-во “Силует”.
(1993−1996 рр.)
Закрите акціонерне товариство “Силует”.
(1997−1998 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Силует”,
м.Бурштин.
(1998−2004 рр.)

1

2

3

80.

10.10.2005

Обласна орендна фірма «Меблі».
(1992−1992 рр.)
Торгово-виробниче підприємство “Оксамит”.

(1993−1995 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Оксамит”,
м. Бурштин.
(1996−2005 рр.)

81.

03.03.2006

Станіславське обласне управління будматеріалів.
Дністровське заводоуправління будматеріалів.
(1969−1994 рр.)
Галицький цегельний завод кооператив «Блок».
(1990−1991 рр.)
Галицький виробничий кооператив «Галич».
(1991−1996 рр.)
Галицький цегельний завод.
(1996−1999 рр.)
Дочірнє підприємство «Галичбудматеріали».
(1999−2002 рр.)
Відкрите акціонерне товариство
«Прикарпатбудматеріали», м. Галич.
(2002− 2005 рр.)

82.

30.04.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь”,
с.Залуква.
(1995−2006 рр.)

83.

26.07.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю “Троянда”,
м. Галич.
(1996−2004 рр.)

84.

26.07.2006

Приватне виробничо-комерційне підприємство
“Партнер”, м. Галич.
(2000−2004 рр.)

85.

26.07.2006

Колективне підприємство “Перукар”, м. Галич.
(1996−2006 рр.)

86.

02.10.2006

Мале колективне підприємство “Чарівниця”, м. Галич.
(1993−2006 рр.)

87.

02.10.2006

Мале підприємство “Пам’ять”, м.Бурштин.
(1993−2003 рр.)
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88.

02.10.2006

Кооператив “Енергобуд” .
(1989−1992 рр.)
Сімейне приватне підприємство “Хом’як”, м.Бурштин.
(1992−2001 рр.)

89.

01.11.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю “СІГМА
ЛТД”, м.Бурштин.
(1999−2006 рр.)

90.

06.04.2003

Мале підприємство “Ремспеценерго”, м.Бурштин.
(1992−1996 рр.)

91.

06.04.2003

Товариство з обмеженою відповідальністю “РІФ”,
с.Залуква.
(2004−2005 рр.)

92.

10.06.2008

Радгосп “Більшівцівський”.
(1970−1994 рр.)
Підсобне господарство Бурштинської ДРЕС.
(1996−1997 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Слобода” .
(1998−2004 рр.)

93.

10.06.2008

Галицьке районне міжколгоспне шліхово-будівельне
управління «Міжколгоспшляхбуд».
(1972−1978 рр.)
Галицька районна міжколгоспна шліхово-будівельна
організація.
(1979−1986 рр.)
Галицька міжгосподарська дорожньо-пересувна
механізована дільниця-2.
(1987−1995 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Шляховик”.
(1996−2002 рр.)

94.

10.06.2008

Галицька районна контора “Скотосировина”.
(1948−1969 рр.)

95.

10.10.2007

Кооператив “Пам’ять”, м. Галич.
(1988−1992 рр.)

96.

10.10.2007

Приватне підприємство “Фламінго”, с. Вікторів.
(1994−1998 рр.)
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97.

10.06.2008

Міське підприємство “Галичтеплокомуненерго”,
м.Галич.
(1997−2004 рр.)

98.

16.02.2009

Автобаза Бурштинської ДРЕС.
(1963−1966 рр.)
Бурштинський філіал АПО «ПЕМБТ».
(1966−1993 рр.)
Відкрите акціонерне товариство
“Бурштиненергобудтранс”
(1994−2004 рр.)

99.

10.06.2008

Акціонерне товариство“Карбід”.
(1991−1992 рр.)
Державне підприємство “Карбід”.
(1993−1993 рр.)
Галицький завод “Карбід”.
(1994−1994 рр.)
Товариство з обмеженою відповідальністю “Карбід”,
с.Залуква.
(1995−2000 рр.)

100.

10.06.2008

Фермерське господарство “Галицьке”, с.Поділля.
(2006−2007 рр.)

101.

10.06.2008

Виробничо-комерційна фірма “Галичбудгаз” , м. Галич.
(1995−1998 рр.)

102.

09.07.2008

Виробничо-торгове підприємство “Ірус” , м. Галич.
(1994−2008 рр.)

103.

04.09.2008

Колективне підприємство “Радіосервіс” , м. Галич.
(1992−2008 рр.)

104.

31.03.2009

Кооператив “Первоцвіт”.
(2000−2001 рр.)
Сільськогосподарський виробничий кооператив
“Первоцвіт”, с.Яблунів.
(2002−2005 рр.)

105.

08.04.2010

Галицький міжколгоспно-комбікормовий завод.
(1970−1979 рр.)
Галицький комбікормовий завод.
(1980−1992 рр.)
Галицьке міжгосподарське підприємство по підготовці
і переробці кормів.
(1993−1994 рр.)
Колективне підприємство “Галицький комбікормовий
завод”, смт.Більшівці.
(1995−1999 рр.)
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106.

02.02.2010

Івано-Франківський обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей, с.Мединя.
(2006−2009 рр.)

107.

03.02.2010

ТзОВ “Прикарпатенергомонтаж”, м. Бурштин.
(2001−2003 рр.)

108.

04.02.2010

Кооператив “Колорит”, м. Бурштин.
(1989−1992 рр.)

109.

10.02.2010

Бурштинський хлібокомбінат.
(1974−1997 рр.)
Відкрите акціонерне товариство “Бурштинський
хлібокомбінат”, м. Бурштин.
(1998−2005 рр.)

110.

22.02.2010

Галицький міжгосподарський районний племінний
центр, смт. Більшівці.
(1992−2002 рр.)

111.

25.02.2010

Колективне підприємство “Дружба”, м. Бурштин.
(1994−1999 рр.)

112.

09.04.2010

Галицький завод безалкогольних напоїв.
(1987−1997 рр.)
Відкрите акціонерне товариство “Чисте джерело”,
смт.Більшівці.
(1997−2005 рр.)

113.

29.04.2010

ПП “Монтажник-висотник”.
(2002−2006 рр.)

114.

17.06.2010

Мале підприємство “Енергія”.
(1992−1994 рр.)
Приватне підприємство “Енергія”, м. Бурштин.
(1995−2010 рр.)

115.

30.06.2010

Будівельне управління № 5.
(1989−1994 рр.)
Відкрите акціонерне товариство
“Бурштиненергожитлобуд”, м. Бурштин.
(1994−2006 рр.)

116.

20.10.2010

Мале приватне підприємство “Обрій”, м. Бурштин
(1994−2010 рр.)
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117.

16.12.2010

Сільськогосподарський виробничий кооператив
ім. В.Чорновола, с. Кремидів.
(2000−2002 рр.)

118.

16.12.2010

Регіональний агрокоператив «Галичина-ріпак»,
с. Залуква.
(2000−2007 рр.)

119.

11.01.2011

Науково-виробниче підприємство «Технорезерв»,

м.Бурштин.
(2002−2010 рр.)

120.

28.02.2011

Відділ робітничого постачання Бурштинської ДРЕС,
м.Бурштин.
(1963−1993 рр.)

121.

21.03.2011

Відкрите акціонерне товариство «Бурштинська
сільгосптехніка», м.Бурштин.
(1945−2007 рр.)

122.

17.06.2011

Кооператив «Юність».
(1989−1993 рр.)
ПП «Галушка», м.Бурштин
(1993−2010 рр.)

