
Інформація про реорганізацію підприємств, установ та організацій до переліку ліквідованих фондів архівного відділу
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п

№
фонду Назва фонду крайні дати 

документів
Реорганізація

1 2 3 4 5

1962 -  1965 роки Комбінат „Спорт” фабрика № 20

1966 -  1972 роки Київське об'єднання обувних підприємств № 5 „Спорт”

1973 -  1991 роки Київське виробниче взуттєве об'єднання „Спорт”

1992 -  1993 роки Орендне підприємство «КИСПО»

1 62 ТО В“КИСПО” 1962-2002 1994 рік Колективне підприємство «КИСПО»
1995-
10 червня 1996 року

Акціонерне товариство «КИСПО»

11 червня 1996 року - 12 
січня 1998 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИСПО»

12 січня 1998 року -  
2002 рік

Ліквідаційна комісія ТОВ «КИСПО»

01 квітня 1971 р. -  
29 червня 1993 р.

Міністерство транспортного будівництва 
Головзалдорбуд Поволжя і Півдня «Ю-3»
Трест транспортного будівництва "Південзахідтрансбуд» 
Святошинський завод будівельних деталей

2 97
Святошинський 
завод “Буддеталь” 1971-2002

30 червня 1993 р. -
31 серпня 2000 р.

Відкрите акціонерне товариство транспортного будівництва 
«Південзахідтрансбуд»
Святошинський завод «Буддеталь»

01 вересня 2000 р. -  
28 листопада 2002 р.

Дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства 
«Трест Південзахідтрансбуд»
Святошинський завод «Буддеталь»

3 29 листопада 2002 р.
Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства 
«ФОРУМ-ДС» «Святошинський завод «Буддеталь»



№
з/п

№
фонду Назва фонду крайні дати 

документів Реорганізація

1 2 3 4 5

Будівельний комбінат 
ім. 1-го Травня

грудень 1943 р. -  
грудень 1956 р.

Управління будівельно-відновлювальних робіт Лісозавод ім. 1-го 
Травня

3 103 1943-1971
січень 1957 р. -  
01.04.1971 р.

Державний виробничий комітет з транспортного будівництва 
Ю-3 трест транспортного будівництва "Південзахідтрансбуд" 
Будівельний комбінат ім. 1-го Травня

ТОВ виробничо- 
комерційна фірма 
“Топтранс”

червень 1992 р. -  
вересень 1993 р.

Мале підприємство «Топтранс»

4 129 1992-2003 вересень 1993 р. -  
грудень 1997 р.

Виробничо-комерційна фірма «Топтранс»

січень 1998 р. -  
листопад 2003 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Виробничо-комерційна фірма «Топтранс»

жовтень 1988 року- 
червень 1990 року

Спеціалізоване будівельне управління № 4 кооперативного об’єднання 
«Підряд»

ТОВ Виробничо- 
будівельна фірма 
„Фундатор14

липень 1190 року -  
грудень 1990 року

Спеціалізоване будівельне управління № 4 виробничого кооперативу 
«Підряд»

5 145 1988-2003 січень 1991 року- 
22 грудня 1991 року

Спеціалізоване будівельне управління № 4 виробничо-будівельного 
кооперативу «Підряд»

23 грудня 1991 року- 
серпень 1994 року

Виробничо-будівельна фірма «Фундатор»

вересень 1994 року -  
2003 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна 
фірма «Фундатор».

1956 -  1959 роки Трест "Донбаселектромонтаж" Київська монтажна дільниця № 4

1959 -1960 роки Трест "Південьелектромережбуд" Київське будівельне управління № 1

6 201 Філія „Механізована 
колона № 35” 1956-2001 1960 -  1964 роки Трест "Південьелектромережбуд" Механізована колона № 35

1964 -  1994 роки Трест "Південьзахіделектромережбуд" Механізована колона № 35

1995 -  2001 роки
Відкрите акціонерне товариство "Південьзахіделектромережбуд" 
Філія "Механізована колона № 35"



№
з/п

№
фонду Назва фонду крайні дати 

документів
Реорганізація

1 2 3 4 5

7 204
Відкрите акціонерне
товариство
„Інформатика”

1989-1997

ОЗквітня 1989 р. -  
29 липня 1996 р.

Київське підприємство «Інформатика»

30 липня 1996 р. -  
19 листопада 1997 р. Відкрите акціонерне товариство «Інформатика»

8 238
комунальне 
підприємство „Надія”

1985-2006

1985 р ік -  
червень 1994 року

Житлово-комунальне господарство Київського верстатобудівного 
виробничого об’єднання

червень 1994 року -  
квітень 1995 року

Житлово-комунальне господарство Акціонерного товариства 
«Веркон»

квітень 1995 року- 
грудень 1998 року

Дочірнє підприємство «Веркон-ЖКП» Відкритого акціонерного 
товариства «Київський верстатобудівний концерн»

січень 1999 року- 
вересень 2006 року Комунальне підприємство «Надія»

9 249

ТОВ „Спеціалізоване 
виробниче 
підприємство 
„Академтеплоенерго”

1977-2006

1977 рік-
5 червня 1986 року Підприємство «Академжитлотепломережа»АН УРСР

6 червня 1986 року - 
24 листопада 1992 р.

Спеціалізоване виробниче підприємство теплових мереж та джерел 
тепла «Академтеплоенерго» АН УРСР

24 листопада 1992 р. - 
21 травня 1998 року

Орендне спеціалізоване виробниче підприємство 
«Академтеплоенерго»

22 травня 1998 року - 
2006 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізоване виробниче 
підприємство «Академтеплоенерго»

10 271 ТОВ „Веркон-Тонас” 1992-2006

11 березня 1992 року -  
23 червня 1993 року

Київське верстатобудівне виробниче об’єднання Державне 
підприємство по випуску товарів народного споживання

24 червня 1993 року- 
20 березня 1994 року

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і 
конверсії України Київське державне підприємство по виробництву 
товарів народного споживання

21 березня 1994 року- 
21 вересня 2003 року

Відкрите акціонерне товариство «Веркон» Київське дочірнє 
підприємство «Веркон-Тонас»

22 вересня 2003 року -  
19 вересня 2006 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Веркон-Тонас»
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№
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11 272

ТОВ „Інженерний 
центр 1998-2006

5 червня 1998 р. -  
11 червня 2003 р.

Закрите акціонерне товариство «Інженерний центр верстатобудівного 
концерну»

Верстатобудівного
концерну”

12 червня 2003 р. -  
25 вересня 2006 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр 
верстатобудівного концерну»

12 273
ТОВ „Механо

1995-2006

24 жовтня 1995 р. -  
21 вересня 2003 р.

Відкрите акціонерне товариство «Київський верстатобудівний 
концерн» Дочірнє підприємство «Механо-складальний завод»

складальний завод” 22 вересня 2003 р. -  
30 вересня 2006 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Механо-складальний 
завод»

1943 р . -  
30.11.88 р. Завод столових приборів ім. Дзержинського;

Підприємство 3 
іноземними

18.01.1977 р.
приєднання до Заводу столових приборів ім. Дзержинського 
Експериментального заводу сувенірних виробів «Українські 
самоцвіти»

13 284 1943-2007
зЗО.П.1988 р. Завод «Промінь»

інвестиціями
„Промінь-ЕКСПО” з 11.08.1992 р. Спільне українсько-швейцарське підприємство «Промінь-ЕКСПО»

з27.01.1993 р. Спільне українсько-американське підприємство «Промінь-ЕКСПО»

3 29.05.1996 р , -  
2007 р.

Підприємство з іноземними інвестиціями в формі закритого 
акціонерного товариства «Промінь-ЕКСПО»

14 298 3 АТ „Орлан - 1994-2006

08 грудня 1994 року- 
07 липня 1998 року

Спільне Українсько-Ірландське підприємство «Рогань Ван Пур» у 
формі акціонерного товариства закритого типу

Беверіджиз” 08 липня 1998 року -  
04 вересня 2006 року Закрите акціонерне товариство «Орлан-Беверіджиз»
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№
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січень 1973 року - 
31 січня 1992 року

Ленінградський трест їдалень м. Києва

15 312
Закрите акціонерне 
товариство „Варіант”

1973-2008 31 січня 1992 року- 
31 серпня 1993 року

Орендна виробничо-комерційна фірма „ВАРІАНТ”

31 серпня 1993 року- 
2008 рік

Закрите акціонерне товариство „ВАРІАНТ”

грудень 1965 року- 
30 червня 1976 р.

Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості 
СРСР Головне управління з виробництва автоматичних ліній та 
універсальних станків
Київський ордена Трудового Червоного Прапора завод станків- 
автоматів ім. М.Горького

01 липня 1976 р. -  
31 грудня 1991 р.

Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості 
СРСР Загальносоюзне промислове об’єднання з виробництва 
автоматичних ліній та агрегатних станків (ЗПО «Союзстанколінія») 
Київське верстатобудівне виробниче об’єднання

16 322 ВАТ „Веркон” 1943-1992
січень 1992 р. -  
22 липня 1993 р.

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і 
конверсії України Київське верстатобудівне виробниче об’єднання

23 липня 1993 р. -  
30 січня 1994 р.

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і 
конверсії України Київський державний завод верстатів-автоматів

31 січня 1994 р. -  
01 червня 2008 р.

Відкрите акціонерне товариство «Київський верстатобудівний 
концерн»

02 червня 2008 р. -  
10 травня 2011 р. Відкрите акціонерне товариство «Веркон»

11 травня 2011 р .— 
18 лютого 2013 р. Публічне акціонерне товариство «Веркон»



№
з/п

• № 
фонду Назва фонду крайні дати 

документів
Реорганізація
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17 344 ТОВ „Ливарний
1995-2007

19 жовтня 1995 р. -  
27 жовтня 2003 р.

Відкрите акціонерне товариство «Київський верстатобудівний 
концерн» Дочірнє підприємство «Ливарний завод»

завод” 28 жовтня 2003 р. -  
15 березня 2007 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ливарний завод»

18 349
ТОВ „Ремонтно- 
монтажне 1995-2009

19 жовтня 1995 р. -  
27 жовтня 2003 р.

Відкрите акціонерне товариство «Київський верстатобудівний 
концерн» Дочірнє підприємство «Ремонтно-монтажне підприємство»

підприємство” 28 жовтня 2003 р. -  
10 березня 2009 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю Київське верстатобудівне 
виробниче об’єднання «Ремонтно-монтажне підприємство»

30 червня 1978 року
Управління побутового обслуговування населення м. Києва 
Київська механізована фабрика-пральня № 2

19 391 ВАТ „ЛОТОС -  С“ 1978-2010 23 березня 1992 року Організація орендарів "Лотос" Колективне підприємство "Лотос"

12 липня 1996 року Відкрите акціонерне товариство "ЛОТОС -  С"

15.05.1969 року -
31.12.1970 року

Ремонтно-будівельний трест зеленого будівництва м. Києва Дільниця 
старшого виконавця робіт з механізації робіт

01.01.1971 року - 
13.09.1973 року

Ремонтно-будівельний трест зеленого будівництва м. Києва 
Управління механізації ремонтно-будівельних робіт

20 450

Приватне акціонерне 
товариство

1961-2012

14.09.1973 року - 
10.07.1990 року

Виробниче управління підприємств зеленого Будівництва 
"Київзеленбуд" Управління механізації ремонтно-будівельних робіт

„Управління
механізації
„КИЇВЗЕЛЕНБУД“

11.07.1990 року- 
28.12.1998 року

Орендне спеціалізоване підрядне управління механізації ремонтно- 
будівельних робіт "Київзеленбуд"

29.12.1998 року- 
13.04.2011 року

Закрите акціонерне товариство "Управління механізації 
"Київзеленбуд"

14.04.2011 року -
02.07.2012 року

Приватне акціонерне товариство "Управління механізації 
"Київзеленбуд"



№
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№
фонду Назва фонду крайні дати 

документів
Реорганізація
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24.09.1957 року
Міністерство будівництва УРСР Трест „Промтехмонтаж № 2“ 
Київське спеціалізоване монтажне управління № 21

Вересень 1960 року
Київське спеціалізоване управління № 21 тресту 

„Центростальконструкція“

Дочірнє
06.03.1961 року

Головне управління „Головцентропроммонтаж“
Трест „Центростальконструкція“ Київське спеціалізоване управління 
№21

21 466

підприємство
„Київське
спеціалізоване
управління № 21
„Стальконструкція“
ВАТ
„Центростальконстру
кція“

1957-2009
1986 рік

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 
Головне управління „Укрголовстальконструкція“ Трест 
„Центростальконструкція“ Київське спеціалізоване управління 
„Стальконструкція“ № 21

1992 рік
Українська державна корпорація по виконанню монтажних і 
спеціальних будівельних робіт (Корпорація ,,Укрмонтажспецбуд“) 
Київське спеціалізоване управління „Стальконструкція“ № 21

06.01.1994 року
Відкрите акціонерне товариство "Центростальконструкція“ Київське 
спеціалізоване управління „Стальконструкція“ № 21

24.04.2001 року
Дочірнє підприємство „Київське спеціалізоване управління № 21 
„Стальконструкція“ Відкритого акціонерного товариства 
„Центростальконструкція“

22 497 ТОВ «Ковальсько-
1995-2008

19 жовтня 1995 року -  
27 жовтня 2003 року

Відкрите акціонерне товариство «Київський верстатобудівний 
концерн» Дочірнє підприємство «Ковальсько-пресовий завод»

пресовий завод»
28 жовтня 2003 року -  
31 грудня 2008 року

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальсько-пресовий завод»



№
з/п

№
фонду Назва фонду крайні дати 

документів Реорганізація

1 2 3 4 5
01 липня 1960 р -  28 
грудня 1963 р.

Вантажний парк № 31 Головного управління вантажного 
автотранспорту м. Києва (Головкиївавтотранс)

29 грудня 1963 р -  
02 сеопня 1965 п. Спецавтомехбаза

03 серпня 1965 р .- 
13 квітня 1966 р.

Київська автомехбаза спецуправавтодоріг Київ-Харків

14 квітня 1966 р -  
27 квітня 1978 р.

Київське міжобласне автотранспортне підприємство міжнародних 
сполучень № 27061

23 823
Публічне акціонерне 
товариство «АТП- 
13060»

1960-2018

28 квітня 1978 р. -  
05 серпня 1985 р.

Київське міжобласне автотранспортне підприємство міжнародних 
сполучень № 12861

06 серпня 1985 р. -  
19 березня 1986 р. Київське автотранспортне підприємство № 11150

20 березня 1986 р -  
26 липня 1988 р. Київське автотранспортне підприємство № 23060

27 липня 1988 р .- 
29 червня 1993 р.

Київське автотранспортне підприємство № 13060

3 0 червня 1993 р -  
26 квітня 2011 р. Закрите акціонерне товариство «АТП 13060»

27 квітня 2011 р .- 
21 листопада 2018р.

Публічне акціонерне товариство «АТП 13060»

24 824
ТОВ

1946 р ік -  
листопад 2000 року

Міністерство транспорту України, Орендне підприємство по 
будівництву мостів, шляхопроводів і штучних споруд 
«УКРШЛЯХМОСТОБУД»
КИЇВСЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 2;

«Мостобудівельна 
компанія МСУ»

1946-2018
грудень 2000 року -  
17 вересня 2003 року

Багатопрофільне товариство з обмеженою відповідальністю 
«КИЇВСЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 2»;

18 вересня 2003 року -  
2018 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОСТОБУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ МСУ»

Начальник архівного відділу Тетяна КОРШИКОВА


