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Місто Горлівка



02 липня 1932 року місто Горлівка включено 
до складу Донецької області

Постанова ВУЦВК

Про утворення Донецькой області

Щоб наблизити та поліпшити якість оперативного керівництва розвитком
промисловості та культурно-побутовими процесами Донбасу, удосконалити
плановість, забезпечити сільськогосподарську базу для потреб виробництва
та робітничого постачання і зважаючи на досвід роботи за обласною
системою, яка дає позитивні результати, - Всеукраїнський Центральний
Виконавчий Комітет п о с т а н о в и в :

1. Утворити на території УСРР, в додаток до утворених постановою 4
позачергової Сесії ВУЦВК 12 скликання, 9 лютого 1932 року п’яти областей,
нову Донецьку область з центром в місті Артемівському, у складі 12 міських
рад та 23 районів, а саме:

а) 17 адмін.-тер. одиниць Донбасу, що тепер безпосередньо підпорядковані
центрові, міськрад - …, Горлівської, …

4. Звернутися до ЦВК Союзу РСР про затвердження цієї постанови.

Голова ВУЦВК Г. Петровский

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський



22 лютого 1935 року

Постанова Президії ЦВК УРСР

Про затвердження нової чисельності адміністративно-
територіальних одиниць Донецької області

… Затвердити нову кількість адміністративно-територіальних
одиниць… областей УСРР, а саме:

… Д о н е ц ь к о ї о б л а с т і :

а) 9 міськрад, безпосередньо підпорядкованих області:

…, Горлівська, …

Голова ЦВК УСРР Г. Петровський

Секретар ЦВК УСРР Ю.Войцехівський



30 грудня 1962 року місто Горлівка віднесено у 
підпорядкування обласній промисловій раді

Указ Президії Верховної Ради УРСР

Про віднесення в підпорядкування обласних промислових рад міст з 
підпорядкованими їхнім радам населеними пунктами

Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Віднести у відання обласних /промислових/ Рад депутатів трудящих такі
міста з підпорядкованими їх Радам населеними пунктами:

...по Донецькій області

…

м.Горлівку – з селищами міського типу Гольмівський, Зайцеве;

…

Голова Президії Верховної Ради УРСР Д.Коротченко

Секретар Президії Верховної Ради УРСР А.Зленко



04 січня 1965 року

Указ Президиума Верховного Совета УССР

О внесении изменений в административное районирование

Украинской ССР 

Президиум Верховного Совета Украинской ССР п о с т а н о в л я е т :

В связи с объединением областных промышленных и областных сельских
Советов депутатов трудящихся Украинской ССР и учитывая предложения
о разукрупнении районов, внести изменения в административное
районирование и утвердить следующие районы республики:

... по Донецкой области

…

Оставить следующие города областного подчинения: … Горловку с
пгт.Гольмовский и Зайцево;…

…

Председатель Президиума Верховного Совета УССР Д. Коротченко

Секретарь Президиума Верховного Совета УССР А. Зленко



Мапа міста Горлівки

м. Горловка на мапі 
Донецької області



Стела міста Горлівки.



Станція Микитівка.



Станція Микитівка.



Пуск першого трамваю у м. Горлівка. 1933 рік.



Центральна вулиця міста Горлівки. 1953 рік.



Проспект Хрущова. 1958 рік.



Будівництво другої черги каналу Сіверський Донець-Донбас в районі 
м.Горлівки. 1974 рік.



Адміністративна будівля Горлівської міської ради. 2010 рік. 



Пам’ятник П.М. Горлову – засновнику міста, гірському інженеру. 2010 рік. 



Площа «Перемоги». 2010 рік.



Микитівський ртутний комбінат. 2010 рік. 



У виставці використано матеріали:
1. Збірника документів і матеріалів Державного архіву Донецької області «История
административно-территориального деления Донецкой области 1919-2000 гг..», 2001.
2. Веб-сайту donbass-info.
3. Веб-сайту Україна-Інкогніта.
4. Веб-сайту Вікіпедія.
5. Веб-сайту «Форум газеты ПОИСК».


