
 1 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Архівні зібрання України 

 

 

Спеціальні довідники 

 
 

 
Державний архів 

Донецької області 

 

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ 
 

 
Том 2 

Фонди періоду 1917-1941 років 

 

 

 
 

 

 
К О С ТЯ Н ТИ НІВ К А  –  К И ЇВ  

2 016  



 2 

Державний архів Донецької області: Анотований реєстр. – Т. 2. Фонди періоду 1917-1941 

років. – Костянтинівка, 2016. - 323 с.   
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«Архівні зібрання України». 
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повіту Донецької губернії ................................................................................................................ 60 
ф. Р-229 Старо-Михайлівський підрайонний виконавчий комітет рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Старо-Михайлівка Старо-Михайлівської волості 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 60 
ф. Р-240 Шахта №24-25 Чистяківського рудоуправління, с. Ремівка Чистяківського району 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 61 

ф. Р-242 Західна група шахт Чистяківського рудоуправління, с. Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу ............................................................................................................ 61 
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ф. Р-244 Шахта № 8 Чистяківського рудоуправління, м. Чистякове Чистяківського району 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 61 
ф. Р-249 Управління державних рудників Щеглівського куща № 6 правління Центральної 

кам'яновугільної промисловості, с. Щеглівка міста Юзівки Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 61 
ф. Р-254 Управління робітничо-селянської радянської міліції 4-го району, с. Стила 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 61 
ф. Р-255 Ново-Троїцький волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке Ново-

Троїцької волості Юзівського повіту Донецької губернії ............................................................ 62 
ф. Р-256 Красногорівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Красногорівка Красногорівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 62 
ф. Р-257 Штаб 4-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, с. Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії ................................................... 62 
ф. Р-261 Старо-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Старо-Михайлівка Мар'їнського району Сталінського округу ............................. 62 
ф. Р-262 Курахівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Курахівка Мар'їнського району Сталінського округу .............................................................. 63 
ф. Р-264 Красногорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Красногорівка Мар'їнського району Сталінського округу .................................... 63 

ф. Р-265 Іллінська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Іллінка Андріївського району Юзівського округу Донецької губернії................................... 63 

ф. Р-267 Павлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 64 
ф. Р-268 Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка Мар'їнського району Донецької області ........................................ 64 

ф. Р-271 Ново-Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії ................................................................................................................ 65 
ф. Р-272 Єлизаветівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Єлизаветівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 65 

ф. Р-276 Ольгинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ольгинка Ольгинської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 65 

ф. Р-277 Сталінський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу ................................................. 65 

ф. Р-284 Макіївський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Макіївка Макіївського району Сталінського округу ............. 66 

ф. Р-285 Авдотьїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Авдотьїне Авдотьїнської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 66 
ф. Р-286 Григорівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Григорівка Друга Сталінського району Донецької області ................................... 66 

ф. Р-287 Оленівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Оленівка Оленівської  волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 67 
ф. Р-288 Сталінський окружний відділ народної охорони здоров'я, м. Сталіно Сталінського 

округу ................................................................................................................................................ 67 
ф. Р-290 Калинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Калинівка Калинівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 67 
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ф. Р-293 Верхньокринський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Верхня Кринка 

Харцизького району Сталінського округу ..................................................................................... 67 
ф. Р-294 Землянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Землянки Сталінського 

району Донецької області ................................................................................................................ 67 
ф. Р-300 Ново-Бахмутська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Бахмутка Скотоватської волості Єнакіївського повіту Донецької губернії

 ............................................................................................................................................................ 68 
ф. Р-302 Сталінський окружний фінансовий відділ, м. Сталіно Сталінського району УРСР .. 68 
ф. Р-304 Макіївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка Макіївського 

району Сталінського округу ............................................................................................................ 68 
ф. Р-308 Авдіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Авдіївка Авдіївського району Юзівського округу Донецької губернії .................................. 69 
ф. Р-313 Гришинський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії ......... 69 
ф. Р-314 Старо-Михайлівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Старо-

Михайлівка Старо-Михайлівської волості Юзівського повіту Донецької губернії .................. 69 
ф. Р-316 Юзівський районний військово-революційний комітет, м. Юзівка Юзівського 

району Донецької губернії .............................................................................................................. 69 
ф. Р-317 Мар'їнська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу ................................................................. 70 

ф. Р-327 Сталінське окружне управління робітничо-селянської міліції, м. Сталіно 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 70 

ф. Р-329 Сталінське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі, м. Сталіно 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 71 

ф. Р-332 Районна комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

Амвросіївському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області .... 71 

ф. Р-336 Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

при рудниках Берестово-Кринських кам'яновугільних копалень, сел. Ханженкове 

Бахмутського повіту Донецької губернії ....................................................................................... 71 
ф. Р-339 Скотоватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Скотовата Скотоватської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 71 

ф. Р-345 Олександрівська робітничо-селянська промислова міліція рудника Олександрівка 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 72 
ф. Р-346 Управління Вєтковської підрайонної робітничо-селянської промислової міліції, 

рудник Вєтка міста Сталіно Сталінського округу ........................................................................ 72 
ф. Р-347 Улаклицький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Улакли Улаклицької волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 72 

ф. Р-348 Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Андріївка Андріївської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 72 
ф. Р-349 Сталінська окружна інспектура народної освіти, м. Сталіно Сталінського округу ... 73 
ф. Р-366 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олександрівка 

Селидівського району Сталінського округу .................................................................................. 73 
ф. Р-377 Сталінський окружний суд, м. Сталіно Сталінського округу ...................................... 73 
ф. Р-378 Народний суд 1-ї дільниці міста Сталіно Сталінського округу ................................... 74 
ф. Р-381 Народний суд 14-ї дільниці, м. Дмитрієвськ Макіївського району Сталінського 

округу ................................................................................................................................................ 74 
ф. Р-382 Управління Мар'їнської районної робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу .................................................................... 74 
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ф. Р-383 Управління начальника промміліції Вознесенського району Петровських рудників 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 74 
ф. Р-385 Народний суд 12-ї дільниці, с. Стила Стильського району Сталінського округу 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 75 
ф. Р-386 Народний суд 4-ї дільниці, с. Мар'їнка Мар'їнського району УРСР ............................ 75 
ф. Р-388 Народний суд 10-ї дільниці, с. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу . 75 
ф. Р-390 Народний суд 9-ї дільниці, с. Григорівка Сталінського району Сталінського округу

 ............................................................................................................................................................ 75 
ф. Р-391 Сталінська окружна прокуратура, м. Сталіно Сталінського округу ............................ 76 
ф. Р-392 Народний суд 2-ї дільниці, сел. Харцизьк Макіївського району Сталінського округу 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 76 
ф. Р-393 Управління Авдіївської районної робітничо-селянської міліції і вугільного розшуку, 

сел. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу ............................................................. 76 

ф. Р-401 Сталінський окружний комітет професійної спілки працівників народного 

харчування, м. Сталіно Сталінського округу ................................................................................ 77 

ф. Р-409 Сталінський окружний комітет професійної спілки будівельників, м. Сталіно 

Сталінського району УРСР ............................................................................................................. 77 
ф. Р-419 Сталінське окружне відділення професійної спілки радянськоторгових службовців, 

м. Сталіно Сталінського округу ...................................................................................................... 77 
ф. Р-422 Сталінське окружне відділення професійної спілки працівників комунального 

господарства, м. Сталіно Сталінського округу ............................................................................. 77 
ф. Р-426 Олександрівська № 1 сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка № 1 Авдотьїнського району Сталінського округу Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 77 

ф. Р-457 Управління Рутченківської районної робітничо-селянської промислової міліції, сел. 

Рутченкове міста Сталіно Сталінського округу ............................................................................ 78 
ф. Р-474 Донецьке губернське земельне управління, м. Артемівськ Донецької губернії ......... 78 

ф. Р-515 Стильський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стила Стильської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 78 
ф. Р-521 Юзівський повітовий земельний відділ Юзівського повітового виконавчого комітету 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 79 

ф. Р-522 Юзівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії..................... 79 
ф. Р-526 Юзівський повітовий відділ народної освіти, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 80 
ф. Р-527 Юзівський повітовий фінансовий відділ, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 80 

ф. Р-536 Юзівська міська професійна спілка конторських службовців, м. Юзівка 

Бахмутського повіту Катеринославської губернії ........................................................................ 80 
ф. Р-537 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської міліції, м. Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії ................................................................................................................ 80 
ф. Р-538 Юзівський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії ................................................................................................................ 81 

ф. Р-540 Юзівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії..................... 81 
ф. Р-547 Амвросіївська районна рада професійних спілок, м. Амвросіївка Амвросіївського 

району Донецької області ................................................................................................................ 81 
ф. Р-553 Народний суд 6-ї дільниці, с. Андріївка Сталінського району Сталінського округу 81 
ф. Р-557 Юзівська міська трудова школа № 1, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 81 
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ф. Р-564 Макіївський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Макіївка Макіївського 

району Донецької області ................................................................................................................ 82 
ф. Р-575 Адміністративний відділ Сталінського окружного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу ...... 82 
ф. Р-577 Управління міліції Великоянисольського району Юзівської повітової робочо-

селянської радянської міліції, с. Старий Керменчик Старокерменчикської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії ................................................................................................................ 82 
ф. Р-578 Управління робітничо-селянської промислової міліції Чулковського рудника, сел. 

Чулковка Сталінського округу Донецької губернії ...................................................................... 82 
ф. Р-579 Управління Старо-Михайлівської районної робітничо-селянської міліції, с. Старо-

Михайлівка Юзівського повіту Донецької губернії ..................................................................... 83 
ф. Р-580 Управління Волноваської районної робітничо-селянської міліції, ст. Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 83 

ф. Р-581 Щеглівська дільнична робітничо-селянська промислова міліція управління 

державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, сел. Щеглівка міста Сталіно 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 84 
ф. Р-584 Управління Андріївської районної робітничо-селянської міліції, с. Андріївка 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 84 
ф. Р-594 Чистяківський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Чистякове 

Чистяківського району Донецької області ..................................................................................... 84 

ф. Р-596 Мануйлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мануйлівка 

Амвросіївського району Сталінського округу .............................................................................. 85 

ф. Р-597 Дмитрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Дмитрівка 

Дмитрівського району Луганського округу................................................................................... 85 

ф. Р-598 Шахта №11-21 Мушкетівського рудоуправління, сел. Мушкетове Сталінського 

округу ................................................................................................................................................ 85 
ф. Р-601 Адміністративний відділ Мар'їнського районного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Мар'їнка Мар'їнського району 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 85 
ф. Р-602 Управління Красногорівської районної робітничо-селянської міліції, 

с. Красногорівка Красногорівського району Сталінського округу Донецької губернії............ 85 

ф. Р-604 Управління робітничо-селянської промислової міліції Моспино-Роснянської 

дільниці, ст. Моспине Юзівського повіту Донецької губернії .................................................... 86 

ф. Р-605 Управління робітничо-селянської промислової міліції Сталінського азотно-

хімічного заводу Сталінського району Сталінського округу ...................................................... 86 
ф. Р-607 Шахта № 9 "Капітальна" Мушкетівського рудоуправління Макіївського району 

Юзівського округу Донецької губернії .......................................................................................... 86 
ф. Р-608 Шахта № 5/6 Мушкетівського рудоуправління, ст. Мушкетове Сталінського округу 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 86 

ф. Р-612 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської промислової міліції, 

м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії ......................................................................... 86 
ф. Р-613 Управління Юзівської міської робітничо-селянської радянської міліції, м. Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 87 
ф. Р-628 Авдіївське підрайонне управління робітничо-селянської промислової міліції, 

с. Авдіївка Юзівського повіту Донецької губернії ....................................................................... 87 

ф. Р-630 Юзівський підрайонний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії..................... 87 
ф. Р-633 Волноваський підрайонний комітет незаможних селян (КНС), ст. Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії ........................................................................................... 88 
ф. Р-639 Донецька обласна спілка житлової кооперації "Доноблжитлоспілка" Всеукраїнської 

контори житлової кооперації "Укржитлоспілка", м. Сталіно Сталінської області ................... 88 

ф. Р-642 Галузева рада товариства винахідників вугільної промисловості Донбасу, м. Сталіно 

Донецької області ............................................................................................................................. 88 
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ф. Р-652 Сільськогосподарська артіль ім. Молотова, с. Селидівка Селидівського району 

Донецької області ............................................................................................................................. 88 
ф. Р-679 Юзівський підрайонний революційний комітет, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 88 
ф. Р-698 Донецька обласна каса соціального страхування, м. Сталіно Донецької області ...... 89 
ф. Р-705 Грузько-Зорянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Грузько-Зорянка 

Макіївського району Сталінського округу .................................................................................... 89 
ф. Р-709 Сталінський міський комітет професійної спілки будівельників, м. Сталіно 

Сталінського району УРСР ............................................................................................................. 89 
ф. Р-712 Ольгинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгинка Ольгинської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії ............................................................................. 89 
ф. Р-713 Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Троїцьке 

Старо-Бешівського району Донецької області .............................................................................. 89 

ф. Р-714 Благодатівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Благодатне 

Павлівського району УРСР ............................................................................................................. 90 

ф. Р-716 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олександрівка 

Мар'їнського  району Сталінського округу Донецької губернії .................................................. 90 
ф. Р-718 Ново-Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-

Михайлівка Благодатівського району Донецької області ............................................................ 90 
ф. Р-720 Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Павлівка Павлівського 

району Сталінського округу ............................................................................................................ 90 
ф. Р-722 Василівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Василівка 

Амвросіївського району Сталінского округу Донецької губернії ............................................... 90 
ф. Р-771 Макіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка Макіївського 

району УРСР ..................................................................................................................................... 91 
ф. Р-780 Окружні ради товариства друзів хімічної оборони й хімічної промисловості 

"Доброхім" (о.а.ф.) ........................................................................................................................... 91 

ф. Р-784 Андріїво-Клєвцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Андріївка Гришинського повіту Донецької губернії ............ 91 
ф. Р-785 Сталінська окружна рада товариства друзів оборони й авіаційного хімічного 

будівництва, м. Сталіно Сталінського округу ............................................................................... 91 

ф. Р-805 Мемрикський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мемрик Селидівського 

району Сталінського округу ............................................................................................................ 92 

ф. Р-812 Селидівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Селидове 

Селидівського району Донецької області ...................................................................................... 92 
ф. Р-813 Миколаївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Миколаївської волості Юзівського округу 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 92 

ф. Р-816 Миколаївський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Миколаївка 

Миколаївської волості Юзівського повіту Донецької губернії ................................................... 92 

ф. Р-819 Союз китайських робітників Донецького басейну на Україні при Сталінському 

окружкомі, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії ................................................ 92 
ф. Р-835 Донецька обласна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція (КК-

РСІ), м. Сталіно Донецької області ................................................................................................ 93 
ф. Р-837 Сталінська окружна рада професійних спілок, м. Сталіно Сталінського округу ....... 93 

ф. Р-841 Олексієво-Орловський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олексієво-Орловка Дебальцівського повіту Донецької 

губернії .............................................................................................................................................. 93 
ф. Р-847 Народний суд 2-ї дільниці, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії ...... 94 
ф. Р-848 Юзівське районне податкове бюро при Юзівському повітовому продовольчому 

комітеті, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії ......................................................... 94 

ф. Р-870 Чистяківський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів і його місцевий комітет, м. Чистякове Сталінського округу .... 94 
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ф. Р-880 Пустинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пустинка 

Селидівського району Сталінського округу .................................................................................. 94 
ф. Р-888 Особлива сесія народного суду по Юзівському повіту Донецької губернії ............... 95 

ф. Р-893 Грабовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Грабове Дебальцівського повіту Донецької губернії ........... 95 
ф. Р-914 Ольховатський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ольховатка Ольховатської волості Єнакіївського повіту 

Донецької губернії ........................................................................................................................... 95 
ф. Р-918 Чистяківський сільський комітет незаможних селян (КНС) Чистяківського району 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 95 
ф. Р-929 Харцизький сільський комітет незаможних селян (КНС) Харцизького району 

Сталінського округу ......................................................................................................................... 96 
ф. Р-934 Павлівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівського району УРСР ..................................... 96 
ф. Р-937 Гродівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гродівка Гришинського повіту Донецької губернії ............. 96 
ф. Р-941 Уповноважений комісії радянського контролю при Раді Народних Комісарів СРСР 

по Донецькій області, м. Сталіно Донецької області ................................................................... 96 
ф. Р-944 Ясинуватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясинувата Юзівського повіту Донецької губернії ................ 97 

ф. Р-946 Сталінське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної 

промисловості, м. Сталіно Сталінського округу ........................................................................... 97 

ф. Р-956 Сталінська міська рада професійних спілок, м. Сталіно Донецької області ............... 97 
ф. Р-957 Юзівський податковий осередок повітової державно-заготівельної зернової контори, 

м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії ......................................................................... 97 
ф. Р-964 Управління робітничо-селянської промислової міліції при Авдотьїнському 

горілочному заводі, ст. Караванна Юзівського округа Донецької губернії ............................... 97 

ф. Р-1005 Штаб 1-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, ст. Старо-

Михайлівка Сталінського округу Донецької області ................................................................... 98 
ф. Р-1016 Сталінський окружний відділ праці Сталінського окружного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського району 

УРСР .................................................................................................................................................. 98 
ф. Р-1017 Нижньо-Кринський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нижня Кринка Юзівського повіту Донецької губернії ........ 98 
ф. Р-1027 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олександрівка 

Стильського району Сталінського округу ..................................................................................... 98 

ф. Р-1043 Окружні спілки скотарсько-молочної кооперації  Всеукраїнської спілки 

скотарсько-молочної кооперації "Добробут" (о.а.ф.) ................................................................... 98 

ф. Р-1044 Юзівська окружна контора державного страхувания, м. Сталіно Сталінського 

округу УРСР ..................................................................................................................................... 99 

ф. Р-1045 Сталінське відділення Харківської контори металургійного синдикату 

"Металосиндикат", м. Сталіно Сталінського округу .................................................................... 99 
ф. Р-1049 Донецька обласна контора Всесоюзного об'єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР 

Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь Донецької області ................................... 99 
ф. Р-1050 Управління Макіївської районної робітничо-селянської міліції і карного розшуку, 

м. Дмитрієвськ Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії ........................ 100 
ф. Р-1052 6-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст. Гришине Гришинського 

району Артемівського округу ....................................................................................................... 100 
ф. Р-1053 15-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст. Ясинувата Авдіївського 

району Сталінського округу .......................................................................................................... 100 
ф. Р-1054 Контора 9-ї дільниці відділу зв'язку й електротехніки, ст. Волноваха 

Катерининської залізниці Сталінського округу .......................................................................... 100 
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ф. Р-1055 Депо станції Мушкетове Катерининської залізниці, ст. Мушкетове Сталінського 

району Сталінського округу .......................................................................................................... 100 
ф. Р-1056 Петровська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу .............................................. 101 
ф. Р-1059 Управління робітничо-селянської промислової міліції Ново-Смолянинівського 

коксо-бензольного заводу, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії ........................ 101 
ф. Р-1061 Контора 7-ї дільниці служби тяги Катерининської залізниці, ст. Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу ................................................................................... 101 
ф. Р-1062 Сталінський міжрайонний суд, м. Сталіно Сталінського району УРСР ................. 101 
ф. Р-1063 Виконавчий комітет Багатирської волосної ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Багатир Багатирської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 101 
ф. Р-1064 Сталінська міжобласна інспекція протиповітряної оборони, протипожежних 

команд, військовосторожевої охорони Наркомату місцевої промисловості УРСР, м. Сталіно 

Сталінської області ........................................................................................................................ 102 

ф. Р-1088 Донецький металургійний інститут Всесоюзного об'єднання "Сталь" ВРНГ СРСР, 

м. Сталіно Донецької області ........................................................................................................ 102 
ф. Р-1089 Донецький вуглехимічний інститут ім. м. В. Фрунзе Головного управління 

навчальними закладами Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Сталіно 

Донецької області ........................................................................................................................... 102 

ф. Р-1091 Донецький гірничий технікум ім. Артема Народного комісаріату освіти, м. Сталіно 

Сталінського округу ....................................................................................................................... 102 

ф. Р-1098 Експериментально-дослідницьке бюро тресту "Сталінвугілля", м. Сталіно 

Донецької області ........................................................................................................................... 103 

ф. Р-1100 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Сталінської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Сталіно Донецької області ...................................................................................... 103 

ф. Р-1106 Ново-Багатирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новий Багатир 

Андріївського району Юзівського округу ................................................................................... 103 
ф. Р-1135 Сталінський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Сталіно Донецької 

області.............................................................................................................................................. 103 

ф. Р-1142 Слов'янський повітовий військовий комісаріат, м. Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 104 

ф. Р-1145 Донецьке губернське управління робітничо-селянської радянської міліції та 

карного розшуку, м. Артемівськ Донецької губернії ................................................................. 104 
ф. Р-1146 Донецький губернський виконком ради робітничих, селянських, 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії ..... 104 
ф. Р-1147 Управління Слов'янської повітової робітничо-селянської міліції, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії .................................................................................... 106 

ф. Р-1148 Управління Дебальцівської повітової робітничо-селянської міліції, сел. Дебальцеве 

Дебальцівського повіту Донецької губернії ................................................................................ 106 
ф. Р-1150 Управління Чистяківської повітової робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Чистякове Чистяківського повіту Донецької губернії ................................................................ 106 
ф. Р-1152 Управління Сніжнянської підрайонної робітничо-селянської радянської міліції 2-го 

Сніжнянського підрайону, сел. Сніжне Чистяківського повіту Донецької губернії ............... 107 

ф. Р-1153 Управління Бахмутської міської робітничо-селянської радянської міліції, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії ..................................................................................... 107 
ф. Р-1154 Управління Бахмутської повітової робітничо-селянської міліції, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії ..................................................................................... 107 
ф. Р-1155 Управління Гришинської робітничо-селянської радянської промислової міліції, 

сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії ........................................................... 107 

ф. Р-1156 Бахмутський повітовий військово-революційний комітет, м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 108 
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ф. Р-1160 Дебальцівський підрайонний військово-революційний комітет, с. Дебальцеве 

Дебальцевського повіту Донецької губернії ............................................................................... 108 
ф. Р-1161 Часів-Ярський підрайонний революційний комітет, с.Часів Яр Бахмутського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 108 
ф. Р-1162 Чистяківський повітовий комісаріат з військових справ, сл.Чистякове 

Чистяківського повіту Донецької губернії .................................................................................. 108 
ф. Р-1163 Донецький губернський військово-революційний комітет, м. Луганськ Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 109 
ф. Р-1164 Бахмутський волосний військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 109 
ф. Р-1165 Гірсько-Іванівський волосний військовий комісаріат, с. Гірсько-Іванівське Гірсько-

Іванівської волості Бахмутського повіту Донецької губернії .................................................... 109 
ф. Р-1166 Управління особоуповноваженої ради праці й оборони з відновлення котельного 

господарства в Донбасі, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії ......................... 109 
ф. Р-1167 Донецький губернський відділ юстиції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 110 
ф. Р-1168 Донецький губернський суд, м. Артемівськ Донецької губернії ............................. 110 
ф. Р-1169 Артемівський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу ....................................... 110 
ф. Р-1170 Артемівське окружне управління робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Артемівськ Артемівського округу ........................................................................................... 111 
ф. Р-1171 Артемівський окружний суд, м. Артемівськ Артемівського округу ....................... 111 

ф. Р-1172 Артемівська окружна прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу ............. 112 
ф. Р-1173 Управління територіального кола 80-ї дивізії Донбасу, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 112 
ф. Р-1174 Управління Шандриголовської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с. Шандриголове Артемівського округу ...................................................................................... 112 

ф. Р-1175 Слов'янський повітовий військово-революційний комітет, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії .................................................................................... 112 
ф. Р-1178 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Артемівської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Донецької області .............................................. 113 
ф. Р-1179 Лиманське районне управління робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Лиман Лиманського района Артемівського округу .................................................................... 113 
ф. Р-1181 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Горлівської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Горлівка Донецької області .................................................................................... 113 
ф. Р-1182 Артемівський окружний військовий комісаріат, м. Артемівськ Артемівського 

округу .............................................................................................................................................. 113 

ф. Р-1183 Донецький губернський комісаріат з військових справ, м. Артемівськ Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 114 
ф. Р-1185 Новоекономічна районна робітничо-селянська радянська міліція, 

с. Новоекономічне Артемівського округу ................................................................................... 114 
ф. Р-1186 Краматорська 2-а підрайонна робітничо-селянська радянська міліція, 

м. Краматорськ Слов'янського повіту Донецької губернії ......................................................... 114 

ф. Р-1191 Єнакіївський повітовий військовий комісаріат з військових справ, м. Єнакієве 

Єнакіївського повіту Донецької губернії ..................................................................................... 115 
ф. Р-1194 Артемівський аероклуб Тсоавіахіма, м. Артемівськ Сталінської області ............... 115 
ф. Р-1196 Артемівське районне товариство фізкультурників "Спартак", м. Артемівськ 

Сталінської області ........................................................................................................................ 115 
ф. Р-1197 Артемівська науково-дослідна станція автодорожнього транспорту Донецького 

обласного управління дорожнього транспорту, м. Артемівськ Донецької області ................. 115 
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ф. Р-1198 Артемівський міський будинок санітарної культури Артемівської інспектури 

охорони здоров'я, м. Артемівськ Донецької області................................................................... 115 
ф. Р-1202 Маріупольський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу .................................... 116 
ф. Р-1203 Маріупольський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії ... 117 
ф. Р-1204 Маріупольський повітовий військово-революційний комітет, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 118 
ф. Р-1205 Маріупольський педагогічний інститут професійної освіти, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 119 
ф. Р-1206 Маріупольський повітовий продовольчий комітет, м. Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 119 
ф. Р-1208 Маріупольська окружна комісія допомоги дітям при Маріупольському окружному 

виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Маріуполь Маріупольського округу ........................................................................................ 120 

ф. Р-1209 Златоустівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Златоустівка Маріупольського повіту Донецької губернії 120 
ф. Р-1210 Мангушський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш 

Мангушського району Донецької області ................................................................................... 121 
ф. Р-1211 Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Ялта Маріупольського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 121 
ф. Р-1212 Маріупольський повітовий відділ соціального забезпечення, м. Маріуполь 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 121 
ф. Р-1215 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Маріупольської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Донецької області ............................................... 121 
ф. Р-1218 Олександро-Невський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ Олександро-Невської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 121 
ф. Р-1219 Ялтинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ялта Ялтинської волості Маріупольського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 122 
ф. Р-1220 Апостолівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Апостолівка Апостолівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 122 
ф. Р-1223 Романівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 122 

ф. Р-1227 Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Єлизаветівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії

 .......................................................................................................................................................... 123 
ф. Р-1228 Листвянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Листвянка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії ..... 123 
ф. Р-1229 Медовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Медовка Олександрівського району Маріупольського округу ............................................. 123 

ф. Р-1230 Ново-Каракубський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Каракуб Ново-Каракубської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 123 
ф. Р-1231 Ново-Керменчикська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької губернії ........................... 123 
ф. Р-1232 Ново-Керменчикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 124 
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ф. Р-1235 Романівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії .................... 124 
ф. Р-1236 Олександро-Невський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ Маріупольського округу Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 124 
ф. Р-1238 Ново-Троїцька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Троїцьке Андріївського району Маріупольського округу ......................... 124 
ф. Р-1239 Маріупольська філія Сталінського обласного державного архіву, м. Маріуполь 

Сталінської області ........................................................................................................................ 125 
ф. Р-1240 Романівський волосний революційний комітет, с. Романівка Романівської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 125 
ф. Р-1241 Стретенський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стретенка Стретенської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 126 
ф. Р-1243 Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при 

металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь Маріупольського округу .............................. 126 
ф. Р-1244 Маріупольська окружна рада фізкультури, м. Маріуполь Маріупольського району 

УРСР ................................................................................................................................................ 126 
ф. Р-1245 Маріупольський окружний комітет незаможних селян (КНС), м. Маріуполь 

Маріупольського округу ................................................................................................................ 126 

ф. Р-1246 Маріупольська рада робітничих і солдатських депутатів, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Катеринославської губернії ................................................................ 127 

ф. Р-1249 Військово-санітарні та військово-ветеринарні установи (о.а.ф.) ............................. 127 
ф. Р-1250 Маріупольський окружний відділ місцевого господарства, м. Маріуполь 

Маріупольського округу Донецької губернії .............................................................................. 127 
ф. Р-1252 Маріупольський будинок суспільно-примусових робіт управління окружної 

робітничо-селянської міліції, м. Маріуполь Маріупольського округу ..................................... 128 

ф. Р-1253 Маріупольська окружна контора державного страхування УРСР "Укрдержстрах", 

м. Маріуполь Маріупольського округу ........................................................................................ 128 
ф. Р-1259 Маріупольська повітова комісія незаможних селян (КНС), м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 128 

ф. Р-1262 Кузнецівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Кузнецівка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії .... 128 

ф. Р-1263 Комітет незаможних селян (КНС) 1-го райвиконкому, с. Сартана Сартанської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії ................................................................. 128 
ф. Р-1265 Покровський 3-й районний військово-революційний комітет, с. Покровське 

Покровської волості Маріупольського повіту Донецької губернії ........................................... 129 
ф. Р-1268 Ялтинський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Маріупольського 

району УРСР ................................................................................................................................... 129 

ф. Р-1270 Будьоннівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Будьоннівка 

Будьоннівського району Донецької області ................................................................................ 129 
ф. Р-1271 Новоселівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Донецької області .. 129 
ф. Р-1272 Новоселівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Новоселівка 

Новоселівського району Маріупольського округу ..................................................................... 130 

ф. Р-1273 Сартанський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сартана Сартанської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 130 
ф. Р-1277 Маріупольська окружна рада професійних спілок, м. Маріуполь Маріупольського 

округу .............................................................................................................................................. 130 
ф. Р-1279 Маріупольський районний комітет Всеросійської спілки робітників металістів, 

м. Маріуполь Маріупольського району УРСР ............................................................................ 131 
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ф. Р-1280 Управління Маріупольської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії ....................................................... 131 
ф. Р-1281 Маріупольська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

м. Маріуполь Донецької області ................................................................................................... 131 
ф. Р-1283 Тимчасовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії ...................... 132 
ф. Р-1287 Іванівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Іванівка Іванівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 132 
ф. Р-1288 Старо-Керменчикський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старо-Керменчик Маріупольського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 132 
ф. Р-1291 Мангушська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

с. Мангуш Маріупольського району Донецької області ............................................................ 132 
ф. Р-1292 Ново-Троїцький комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Троїцьке 

Маріупольського округу ................................................................................................................ 133 
ф. Р-1295 Олександро-Невський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Олександро-

Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії .............. 133 
ф. Р-1296 Будьоннівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК 

РСІ), с. Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області ............................................. 133 

ф. Р-1297 Хомутовський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хомутовка 

Будьоннівського району УРСР ..................................................................................................... 133 

ф. Р-1298 Республіканський сільський комітет незаможних селян (КНС) Маріупольського 

округу Донецької губернії ............................................................................................................. 134 

ф. Р-1300 Мар'їнопільська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Мар'їнопіль Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії

 .......................................................................................................................................................... 134 

ф. Р-1301 Хрещатицький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хрещатицьке 

Будьоннівського району Донецької області ................................................................................ 134 
ф. Р-1302 Романівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Романівка 

Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії .......................................... 134 

ф. Р-1305 Рівнопільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Рівнопіль 

Маріупольського округу ................................................................................................................ 134 

ф. Р-1306 Богородицька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Богородицьке Ново-Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії .............. 135 
ф. Р-1308 Краснівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Краснівка Жовтневого 

району Маріупольського округу ................................................................................................... 135 
ф. Р-1309 Златоустівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії ............................................ 135 

ф. Р-1310 Архангельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Архангельське Жовтневого району Маріупольського округу .............................. 135 
ф. Р-1311 Волноваський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Волноваха Юзівського повіту Донецької губернії ............. 135 
ф. Р-1312 Анадольський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Анадоль Анадольської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 136 
ф. Р-1313 Дмитрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 136 
ф. Р-1314 Карлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карлівка Жовтневого 

району Маріупольського округу ................................................................................................... 136 

ф. Р-1316 Златоустівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка 

Златоустівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії ...................................... 136 
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ф. Р-1317 Волноваський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха 

Волноваської волості Юзівського повіту Донецької губернії ................................................... 136 
ф. Р-1318 Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Іванівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 137 
ф. Р-1320 Волноваський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Волноваха Волноваської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 137 
ф. Р-1321 Ново-Каранський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова-Карань 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії ............................................ 137 
ф. Р-1322 Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії ................... 137 
ф. Р-1323 Богословський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Богословське 

Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької губернії ......................... 137 
ф. Р-1325 Октябрьський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха 

Волноваського району Донецької області ................................................................................... 138 
ф. Р-1329 Богословський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Богословка Олександро-Невської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 138 
ф. Р-1330 Святодухівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Святодухівка Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії

 .......................................................................................................................................................... 138 

ф. Р-1332 Новоселівська сільська секція робітничо-селянської інспекції, с. Новоселівка 

Маріупольського району Донецької області ............................................................................... 138 

ф. Р-1334 Мангушський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 139 

ф. Р-1335 Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу ......................... 139 
ф. Р-1340 Крестівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Крестівка Крестівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 139 
ф. Р-1341 Розівське районне податкове бюро Маріупольської повітової особливої військово-

продовольчої комісії, ст. Розівка Маріупольського повіту Донецької губернії ...................... 139 
ф. Р-1342 Святодухівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Святодухівка Маріупольського повіту Донецької губернії

 .......................................................................................................................................................... 139 
ф. Р-1346 Сартанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Сартана Маріупольської міськради Донецької області .......................................................... 140 

ф. Р-1347 Сартанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії ........ 140 
ф. Р-1348 Ялтинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Ялтинського 

району Маріупольського округу ................................................................................................... 140 
ф. Р-1349 Чермаликський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Чермалик Чермаликської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 140 
ф. Р-1352 Павлопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлопіль Павлопільської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 141 
ф. Р-1353 Сартанська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  РСІ), 

с. Сартана Маріупольського району Донецької області............................................................. 141 

ф. Р-1355 Водянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Водяне 

Берестоватського району Маріупольського округу .................................................................... 141 
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ф. Р-1356 Первомайський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Первомайське 

Первомайського району УРСР ...................................................................................................... 141 
ф. Р-1358 Олексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олексіївка 

Первомайського району УРСР ...................................................................................................... 141 
ф. Р-1359 Ланцівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ланцівка 

Берестоватського району УРСР .................................................................................................... 142 
ф. Р-1360 Берестоватський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Берестове 

Берестоватського району УРСР .................................................................................................... 142 
ф. Р-1364 Заводський комітет Всеросійської спілки робітників металістів при електростанції, 

м. Маріуполь Маріупольського округу ........................................................................................ 142 
ф. Р-1366 Урзуфський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Урзуф Урзуфської волості Маріупольського повіту 

Донецької області ........................................................................................................................... 142 

ф. Р-1369 Успенівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Успенівка Маріупольського району Донецької області ......................................................... 142 

ф. Р-1370 Портовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

порт Маріуполь Новоселівського району Маріупольського округу ......................................... 143 
ф. Р-1371 Олександро-Невський районний земельний відділ районного виконкому, 

с. Олександро-Невськ Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 143 

ф. Р-1372 Маріупольська окружна спілка сільськогосподарської і зернової кооперації 

"Окрзерноспілка", м. Маріуполь Маріупольського району УРСР ............................................ 143 

ф. Р-1373 Уповноважений професійної спілки радянських і торгових службовців, 

м. Маріуполь Маріупольського округу ........................................................................................ 143 

ф. Р-1374 Талаківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Талаківка Маріупольського повіту Донецької губернії ..... 144 
ф. Р-1389 Маріупольський повітовий військовий комісаріат, м. Маріуполь Маріупольського 

округу Донецької губернії ............................................................................................................. 144 

ф. Р-1390 Управління Маріупольської міської робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Маріуполь Донецької губернії .................................................................................................. 144 
ф. Р-1391 Управління Сталінської районної робітничо-селянської міліції, м. Сталіно 

Сталінського округу ....................................................................................................................... 144 
ф. Р-1393 Управління Мушкетово-Прохоровської промислової робітничо-селянської міліції, 

сел. Мушкетове Сталінського округу .......................................................................................... 145 
ф. Р-1394 Селидівська районна робітничо-селянська радянська міліція, с. Селидівка 

Селидівського району Сталінського округу ................................................................................ 145 

ф. Р-1395 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінських державних 

заводів і рудників Донецького державного кам'яновугільного тресту, м. Сталіно Сталінського 

округу .............................................................................................................................................. 145 

ф. Р-1398 Управління Старо-Бешівської районної робітничо-селянської міліції, сел. Старо-

Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області .............................................................. 145 
ф. Р-1404 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінського 

машинобудівного заводу, м. Сталіно Сталінського округу ....................................................... 146 
ф. Р-1406 Управління Дмитрівської промислової робітничо-селянської міліції, сел. Дмитрівка 

Сталінського округу ....................................................................................................................... 146 

ф. Р-1407 Управління Авдотьїнської промислової робітничо-селянської радянської міліції, 

сел. Авдотьїне Авдотьїнського району Юзівського округу Донецької губернії ..................... 146 
ф. Р-1410 Управління Павлівської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с. Павлівка Павлівського району УРСР ....................................................................................... 146 
ф. Р-1412 Рутченківська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів Рутченківського району міста Сталіно Донецької області ....................................... 146 

ф. Р-1413 Селидівський птахівницький радгосп Українського державного птахівницького 

тресту, с. Селидівка Селидівського району Донецької області ................................................. 146 
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ф. Р-1415 Селидівська сільськогосподарська артіль "Червона Україна", с. Селидівка 

Селидівського району Донецької області .................................................................................... 147 
ф. Р-1425 Сільськогосподарська артіль ім. Будьонного, с. Селидівка Селидівського району 

УРСР ................................................................................................................................................ 147 
ф. Р-1426 Платонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Платонівка Платонівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 147 
ф. Р-1427 Селидівська районна контора Всеукраїнської спілки сільскогосподарської 

кооперації, с. Селидове Селидівського району Донецької області ........................................... 147 
ф. Р-1429 Сталінська міська поліклініка міського відділу охорони здоров'я, м. Сталіно 

Сталінського округу ....................................................................................................................... 147 
ф. Р-1434 Міжрайонна медична база аптекоуправління, м. Маріуполь Сталінської області . 148 
ф. Р-1436 Слов'янська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Слов'янськ Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 148 
ф. Р-1437 Маріупольське міське управління колгоспними ринками, м. Маріуполь Сталінської 

області.............................................................................................................................................. 148 
ф. Р-1438 Мангушський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш 

Мангушського району Донецкої області ..................................................................................... 148 
ф. Р-1439 Гришинське повітове бюро юстиції, м. Гришине Донецької губернії .................... 148 
ф. Р-1440 Сталінська контора акціонерного товариства торгівлі хлібними і 

сільськогосподарськими продуктами "Хлібопродукт", м. Сталіно Сталінського округу ...... 149 
ф. Р-1441 Сталінський окружний торговий відділ, м. Сталіно Сталінського округу.............. 149 

ф. Р-1442 Сталінський окружний союз сільськогосподарських колективів, м. Сталіно 

Сталінського округу ....................................................................................................................... 149 

ф. Р-1443 1-а дільниця відділу зв'язку й електротехніки Катерининської залізниці Наркомату 

шляхів сполучення СРСР, ст. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу ................ 149 
ф. Р-1444 Сталінське агентство Першого Українського пайового товариства "Навантаження", 

м. Сталіно Сталінського округу .................................................................................................... 150 

ф. Р-1445 Донецький обласний відділ праці облвиконкому, м. Сталіно Донецької області .. 150 
ф. Р-1446 Сталінський окружний відділ місцевої промисловості, м. Сталіно Сталінського 

округу .............................................................................................................................................. 150 

ф. Р-1448 Сталінська міжрайонна прокуратура, м. Сталіно Сталінського району УРСР ....... 150 
ф. Р-1454 Донецька губернська робітничо-селянська інспекція, м. Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії ............................................................................................................. 150 
ф. Р-1458 Горлівсько-Костянтинівський районний військово-революційний комітет, 

с. Горлівка Єнакіївського району Бахмутського повіту Донецької губернії ........................... 151 

ф. Р-1459 Донецька губернська надзвичайна комісія, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 151 

ф. Р-1461 Донецька губернська рада професійних спілок, м. Бахмут Донецької губернії ..... 151 

ф. Р-1464 Артемівська окружна рада професійних спілок, м. Артемівськ Артемівського 

округу .............................................................................................................................................. 151 
ф. Р-1465 Артемівська окружна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція 

(КК -  РСІ), м. Артемівськ Артемівського округу ....................................................................... 151 
ф. Р-1468 Слов'янське відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі 

"Ларьок", м. Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу .................................... 152 

ф. Р-1469 Донецька губернська прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 152 
ф. Р-1472 Державний трест кам'яновугільної промисловості Державного Всесоюзного 

об'єднання кам'яновугільної промисловості "Союзвугілля" ВРНГ СРСР, м. Горлівка 

Артемівського округу .................................................................................................................... 152 
ф. Р-1473 Донецький губернський фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського округу

 .......................................................................................................................................................... 153 
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ф. Р-1474 Артемівський окружний фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського округу

 .......................................................................................................................................................... 153 
ф. Р-1476 Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Олександрівка Гришинського району Артемівського округу ................... 153 
ф. Р-1480 Гришинська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Гришине Гришинського району Артемівського округу ..................................................... 153 
ф. Р-1488 Гришинський районний відділ місцевого господарства, с. Гришине Гришинського 

району Артемівського округу ....................................................................................................... 153 
ф. Р-1489 Слов'янський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії........ 154 
ф. Р-1490 Артемівський окружний відділ праці окрвиконкому, м. Артемівськ Артемівського 

округу .............................................................................................................................................. 154 
ф. Р-1491 Філії (відділення) Всеукраїнського кооперативного банку  (о.а.ф.) ........................ 154 

ф. Р-1492 Донецьке губернське управління зі справ преси, м. Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії ............................................................................................................. 154 

ф. Р-1493 Артемівський окружний відділ охорони здоров'я, м. Артемівськ Артемівського 

округу .............................................................................................................................................. 155 
ф. Р-1494 Донецька губернська контора Української м'ясохлодобойні, м. Артемівськ 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 155 
ф. Р-1495 Артемівська районна контора Українського м'ясотресту "Укрм'ясотрест", 

м. Артемівськ Артемівського округу ........................................................................................... 155 
ф. Р-1496 Донецьке губернське статистичне бюро, м. Бахмут Артемівського округу ........... 155 

ф. Р-1497 Артемівське окружне статистичне бюро, м. Артемівськ Артемівського округу ... 155 
ф. Р-1501 Донецька районна контора Українського борошномельного тресту Наркомату 

торгівлі УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу ................................................................. 156 
ф. Р-1502 Донецький губернський відділ внутрішньої торгівлі "Донгубвнуторг", 

м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії .......................................................... 156 

ф. Р-1503 Управління уповноваженого Наркомторгу по Артемівському округу, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 156 
ф. Р-1504 Артемівський окружний земельний відділ, м. Артемівськ Артемівського округу 157 
ф. Р-1505 Артемівський окружний відділ місцевого господарства, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 157 
ф. Р-1506 Артемівський окружний відділ місцевої промисловості, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 157 
ф. Р-1508 Донецька губернська контора державного страхування "Держстрах", м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 158 

ф. Р-1509 Артемівська окружна контора державного страхування, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 158 

ф. Р-1510 Донецька районна контора державного пивоварного тресту "Українська Нова 

Баварія", м. Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу ..................................... 158 

ф. Р-1511 Артемівська окружна спілка кустарно-промислових кооперативів 

"Арткустпромспілка", м. Артемівськ Артемівського округу .................................................... 158 
ф. Р-1512 Артемівська окружна інспектура народної освіти, м. Артемівськ Артемівського 

округу .............................................................................................................................................. 158 
ф. Р-1514 Артемівське окружне відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної 

торгівлі "Ларьок", м. Артемівськ Артемівського округу ........................................................... 159 
ф. Р-1516 Артемівська окружна сільськогосподарська кредитна кооперативна спілка 

Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації "Сільский господар", м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 159 
ф. Р-1518 Бахмутський повітовий комітет з надання відстрочок військовозобов'язаним, 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії ................................................................... 159 
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ф. Р-1519 Камишеваський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Камишеваха Камишеваської волості Бахмутського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 159 

ф. Р-1524 Слов'янський державний скляний завод Артемівського окружного хіміко-

силікатного тресту ім. Артема, м. Слов'янськ Артемівського округу ...................................... 160 
ф. Р-1527 Бахмутський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії ............... 160 
ф. Р-1528 Донецький губернський комітет незаможних селян (КНС), м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 160 
ф. Р-1529 Донецький губернський особливий продовольчий комітет "Опродкомгуб", 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії ................................................................... 161 
ф. Р-1530 Карлівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карлівка Артемівського округу Донецької губернії........... 161 

ф. Р-1531 Артемівське окружне відділення професійної спілки будівельників, м. Артемівськ 

Артемівського округу .................................................................................................................... 161 

ф. Р-1533 Гришинський повітовий військовий комісаріат, сел. Гришине Гришинського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 161 
ф. Р-1534 Маріупольська міжрайонна станція Всеукраїнської контори Всесоюзного 

об'єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. Маріуполь 

Донецької області ........................................................................................................................... 162 

ф. Р-1535 Маріупольський окружний фінансовий відділ, м. Маріуполь Маріупольського 

округу .............................................................................................................................................. 162 

ф. Р-1540 Маріупольське окружне архівне управління, м. Маріуполь Маріупольського округу

 .......................................................................................................................................................... 162 

ф. Р-1541 Сталінський педагогічний інститут професійної освіти Народного комісаріату 

освіти УРСР, м. Сталіно Донецької області ................................................................................ 162 
ф. Р-1544 Народний суд 2-ї дільниці ст. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії

 .......................................................................................................................................................... 162 

ф. Р-1547 Маріупольський окружний торговий відділ, м. Маріуполь Маріупольського округу

 .......................................................................................................................................................... 163 
ф. Р-1549 Уповноважений українського пайового товариства народного харчування по 

Маріупольському округу, м. Маріуполь Маріупольського округу ........................................... 163 
ф. Р-1550 Маріупольське товариство з вироблення вина "Винороб", м. Маріуполь 

Маріупольського округу ................................................................................................................ 163 
ф. Р-1551 Управління державної хлібної інспекції Маріупольського порту Наркомату 

зовнішньої й внутрішньої торгівлі СРСР, м. Маріупол Маріупольського округу .................. 163 

ф. Р-1552 Ялтинський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ялта Маріупольського округу Донецької губернії ............. 163 

ф. Р-1556 Маріупольська митниця, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР ................ 164 

ф. Р-1558 Маріупольська окружна інспектура охорони здоров'я, м. Маріуполь 

Маріупольського округу ................................................................................................................ 164 
ф. Р-1559 Особлива сесія народного суду по Маріупольському повіту, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії ............................................................................... 164 
ф. Р-1562 Маріупольська окружна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), м. Маріуполь Маріупольського округу .............................................................................. 164 

ф. Р-1563 Маріупольська окружна прокуратура, м. Маріуполь Маріупольського округу ..... 164 
ф. Р-1564 Маріупольський адміністративний відділ, м. Маріуполь Сталінської області ....... 165 
ф. Р-1567 Сталінська міська контрольна комісія КП(б)У- робітничо-селянська інспекція (КК -  

РСІ), м. Сталіно Донецької області .............................................................................................. 165 
ф. Р-1568 Павлівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  РСІ), 

с. Павлівка Павлівського району Донецької області .................................................................. 165 

ф. Р-1570 Селидівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), с. Селидівка Донецької області ........................................................................................... 165 
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ф. Р-1571 Старо-Бешівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), с. Старо-Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області...................................... 165 
ф. Р-1898 Сталінський міський державний архів, м. Сталіно Сталінської області ................. 166 

ф. Р-1906 Дебальцівське місцеве відділення професійної спілки будівельників, сел. 

Дебальцеве Артемівського округу................................................................................................ 166 
ф. Р-1907 Картушинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Картушинський Картушинської волості Дебальцівського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 166 
ф. Р-1908 Єсаулівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Єсаулівка Дебальцівського повіту Донецької губернії ...... 166 
ф. Р-1909 Картушинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Картушине 

Дебальцівського району Артемівського округу .......................................................................... 167 
ф. Р-1912 Торcький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Торcьке Лиманського 

району Донецької області .............................................................................................................. 167 
ф. Р-1913 Закітнянське сільське товариство селянської взаємодопомоги, с. Закітне 

Лиманського району Артемівського округу ................................................................................ 167 
ф. Р-1914 Лиманський районний адміністративний відділ районного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Лиман Лиманського району 

УРСР ................................................................................................................................................ 167 
ф. Р-1917 Лиманська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Лиман Артемівського району Донецької області .................................................................... 167 
ф. Р-1918 Попівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Попівка Артемівського району УРСР ...................................................................................... 168 
ф. Р-1922 Закітнянське зернове кооперативне товариство, с. Закітне Артемівського району 

УРСР ................................................................................................................................................ 168 
ф. Р-1923 Лиманське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Лиманське Лиманського 

району Артемівського округу Донецької губернії ...................................................................... 168 

ф. Р-1927 Дебальцівський повітовий військовий комісаріат, м. Дебальцеве Дебальцівського 

повіту Донецької губернії .............................................................................................................. 168 
ф. Р-1928 Юзівський повітовий військовий комісаріат, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 168 

ф. Р-1930 Бахмутський повітовий військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 169 

ф. Р-1931 Амвросіївська геологорозвідувальна партія на мергель геологічного управління 

УРСР, ст. Амвросіївка Амвросіївського району Сталінської області ....................................... 169 
ф. Р-1932 Велико-Янисольський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Велико-

Янисоль Гришинського повіту Донецької губернії .................................................................... 170 
ф. Р-1934 Військовий комісаріат Соляного району, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії ............................................................................................................................................ 170 

ф. Р-1935 Ново-Андріївський волосний наглядач управління Юзівської повітової робітничо-

селянської міліції, сел. Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії ......................................................................................................................... 170 
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ПЕРЕДМОВА 

 

 Державний архів Донецької області пропонує Вашій увазі Анотований реєстр описів 

періоду 1917-1941 років. 

 Це друга книга із серії науково-довідкових видань,  передбачених програмою «Архівні 

зібрання України», яку підготовлено спеціалістами архіву. Першою книгою став 

«Анотований реєстр описів періоду до 1917 року». 

 Анотований реєстр є спеціальним довідником у системі науково-довідкового апарату, 

який містить майже всю інформацію, відображену у облікових документах. 

 В основу описання покладено архівний опис, як першочерговий і найбільше 

змістовний об’єкт уваги в роботі з фондом. Додаткову інформацію отримано з аркуша фонду.  

 Основним елементом довідника є описова стаття фонду, яка має таку структуру: 

- номер, назва фонду за списком фондів; 

- номер опису за аркушем фонду;  

- кількість одиниць зберігання у описі та крайні дати документів; 

- анотація документів. 

  Назву фонду надано за його останнім найменуванням, перейменування фонду 

не вказано. Перейменування окремих фондів періоду з 1917 до 1941 років зумовлено 

наступними змінами у адміністративно-територіальному розподілі України. 

У березні 1923 року прийнято нову систему адміністративно–територіального 

розподілу республіки. Найбільш великими адміністративними одиницями залишились 

губернії, а повіти і волості замінено на округи і райони. У Донецькій губернії створено 7 

округів: Бахмутський (з 1924 року - Артемівський), Луганський, Маріуопольський, 

Старобєльський, Таганрозький, Юзівський (з 1924 – Сталінський) і Шахтинський. 

У червні 1924 року Донецьку губернію ліквідовано, а на ії території виникло п’ять 

округів: Артемівський, Луганський, Маріупольський, Старобєльський, Сталінський.  

У вересні 1930 року округи ліквідовано, територію Донбасу розділено на міські ради і 

райони. 

02.07.1932 утворено Донецьку область з центром в місті Артемівському, у складі 12 

міських рад та 23 районів. І вже 16.07.1932 адміністративним центром Донецької області 

визначено м. Сталіне. 

 У червні 1938 року Донецьку область поділено на Сталінську та Ворошиловградську. 

До складу Сталінської області включено міста: Сталіно, Артемівськ, Горловка, 

Костянтинівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Орджонікідзе, Слов'янськ, Чистякове і 

райони: Авдіївський, Олександрівський, Амвросіївський, Андріївський, Велико-

Янисольський, Будьоннівський, Волноваський, Володарський, Дзержинський, 

Добропільський, Красноармійський, Красно-Лиманський, Мангушський, Петро-Мар' 

енський, Ольгінський, Селидівський, Сніжнянський, Старо-Бешівський, Старо-Каранський, 

Старо-Керменчикський, Тельманівський і Харцизький. 

  Анотації документів в описовій статті фонду складено у довільній формі, основні 

групи документів подаються у порядку значимості і містять відомості про склад, вид та 

зміст. 

 До анотованого реєстру включено 928 фондів установ, організацій і підприємств 

радянського періоду з 1917 до 1941 року. 

 У документах революційних комітетів, виконкомів, військово-адміністративних 

установ, органів робітничо-селянської інспекції, комітетів незаможних селян, фінансових 

органів, рад всіх рівнів, промислових підприємств відображено процес створення 

адміністративно-командної системи, соціальних перетворень у містах і селах регіону, 

створення сільськогосподарських артілей і комун, колективізацію та розкуркулення. Хід 

боротьби з безпритульністю, ліквідації неписьменності, культурно-освітньої роботи, стан 

лікувально-профілактичної допомоги населенню, розвиток фізкультури і спорту в області 

висвітлюють документи установ культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і 
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спорту. Відомості про народження, шлюб, смерть містяться у книгах актових записів Бюро 

записів актів громадянського стану за 1932-1933 роки. 

 Описові статті у довіднику розміщені в порядку зростання номерів фондів.  

 Для прискорення пошуку необхідної інформації до анотованого реєстру описів 

складено науково-довідковий апарат: 

- список скорочень; 

- географічний покажчик; 

- покажчик фондів за галузевою ознакою. 

 Сподіваємось, що Анотований реєстр описів допоможе користувачам отримати 

необхідну інформацію. 
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ф. Р-1 Сталінський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників металістів 

"ВСРМ", м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

850 од. зб. 

1920-1930 рр. 

Постанови ЦВК Ради народних комісарів СРСР і УРСР, Реввійськради Південно-Західного 

фронту, ВЦРПС, Юзівського окрвиконкому про діяльність профспілки металістів. 

Циркуляри по Сталінському комбінату "Південьсталь". Плани 5-ти і 10-ти річного розвитку 

Макіївського металургійного заводу. Пояснювальні записки по реконструкції заводів. 

Стенографічний звіт 1-ої Сталінської окружної профспілкової конференції. Протоколи 2-го і 

4-го районних з'їздів спілки металістів, засідань президії нарад працівників тресту 

"Сталінвугілля", розціночно-конфліктної комісії загальних зборів і засідань місцевих 

комітетів. Проект пропозицій і резолюцій до скликання 4-го з'їзду металістів Сталінщини, 

проект плану закордонних відряджень, звіти Українського бюро інженерних секцій 

Всеросійської спілки металістів. Доповідні записки голів районних комітетів профспілки про 

порушення трудової дисципліни на заводах. Схема огляду "Підсумки розгортання 

самокритики". Інформація про роботу тресту "Південьсталь" і діяльність профспілкових 

організацій. Проект плану закордонних відряджень, анкети обстеження стану продуктивності 

праці. 

 

 

ф. Р-2 Сталінський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1297 од. зб. 

1923-1931 рр. 

Протоколи 4-го губернського, окружних, районних, волосних з'їздів рад, 1-го з'їзду жінок- 

робітниць округу, селянських конференцій. Постанови, накази, протоколи засідань 

губернського, окружного виконкомів та їх відділів, районних, селищних, сільських та 

рудничних рад, економічних нарад, виборчих, ревізійних комісій про вибори рад, 

поновлення громадян в виборчих правах, план розвитку народного господарства округу, про 

націоналізацію промислових підприємств, відбудову та переобладнання шахт, житлове 

будівництво, колективізацію сільського господарства та затверження куркульських 

господарств, які підлягають розкуркулюванню та виселенню, про боротьбу з засухою, 

організацію Сталінського медичного інституту, Сталінського вечірнього робочого 

універсітету, Донецького краєвого архіву, про будівництво в м. Сталіно Будинку Рад, 

держбанку, центрального водогону, про надання допомоги голодуючим, населенню Криму, 

що постраждало від землетрусу, ліквідацію дитячої безпритульності, українізацію 

державного апарату, про сприяння будівництву ДніпроГЕСу.  

Огляд географічного, економічного та політичного стану Сталінського округу. Плани та 

звіти про роботу окружного, міського, районних, волосних, сільських виконкомів. 

Відомості про господарське будівництво у Сталінському окрузі, про роботу рудоуправлінь 

комбінату "Донвугілля", роботу КНС, сільськогосподарських кооперативів, про 

електрифікацію та радіофікацію сел. Списки приватних та державних підприємств. 

Характеристика стану народного господарства округу.  

Акти обстеження грецьких, німецьких, єврейських сільських рад. Документи про 

переселення німецького народу до Амурського краю. 

Статути релігійних громад, типові угоди на право користування церковним приміщенням та 

культовим майном. Протоколи загальних зборів віруючих. Протоколи засідань ліквідаційної 

комісії про ліквідацію окружних установ. Анкети, автобіографії, статистичні зведення, 

списки відповідальних працівників окружного виконкому.  
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Опис 2 

207 од. зб. 

1923-1931 рр. 

Протоколи засідань райвиконкомів про затвердження списків куркульських господарств до 

виселення. Звіти, доповіді, інформаційні зведення органів ДПУ про політичний стан округу, 

боротьбу з "куркульством", страйки робітників, селян. Звіти, доповіді про закриття церков. 

Спеціальні відомості органів ДПУ про відвідання Сталінського округу австрійською, 

американською, німецькою делегаціями. Листування з райвиконкомами про засуху, про 

роботу комісії з "чистки" особового складу установ. 

 

 

Опис 3 

45 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Протоколи засідань Сталінського окрвиконкому, райвиконкому про будівництво залізниць, 

посівну кампанію, стан тваринництва, колгоспне будівництво, хлібозаготівлю, перегляд 

справ громадян, що були позбавлені виборчих прав, про затвердження списків куркулів. 

Протоколи окружної, міської, районних виборчих комісій, заяви, списки, анкети громадян 

про відновлення виборчих прав. 

 

 

ф. Р-6 Сталінське міське промислово-кредитне кооперативне товариство, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Статут виробничо-кооперативної артілі. Протоколи засідань правління і загальних зборів 

пайовиків, засідань комісій сприяння, засновників кооперативної артілі. Звітна доповідь 

правління. Списки співробітників правління і заяви про прийом до членів товариства. 

 

 

ф. Р-20 Сталінська районна спілка споживчих товариств, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928-1929 рр. 

Циркуляри Всеукраїнської контори "Вукосоюз" і листування з нею про перевиборчу 

кампанію, кооперацію, забезпечення військових крамниць тютюновими виробами і цукром. 

 

 

ф. Р-22 Сталінська окружна спілка плодоовочевої, бджільницької і насінної кооперації 

"Агрокультура", м. Сталіно Сталінського району УРСР 

Опис 1 

1 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Директиви, розпорядження Української спілки "Агрокультура" про підготовку і реалізацію 

овочів та про недопущення куркульських елементів до складу товариства. 

 

 

ф. Р-23 Сталінська технічна контора Донецького державного кам'яновугільного тресту 

"Донвугілля", м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1924-1927 рр. 
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Циркуляри і розпорядження РНГ про збереження таємниці калькуляційних цін. Протоколи 

нарад представників господарських і профспілкових організацій. Зведення про кількісний 

склад працівників і про рух робітників та службовців. Листування з трестом 

"Донецьквугілля" про кадри. 

 

 

ф. Р-28 Управління гірничорятувальних і випробувальних станцій Донецького і 

Криворізького басейнів Головного управління гірничого нагляду в Москві, м. Дмитрієвськ 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

25 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Положення, накази Центральної гірничорятувальної й випробувальної справи республіки про 

діяльність, постачання рятувальних станцій. Протоколи технічних нарад. Обов'язкові 

постанови Макіївського райвиконкому. Листування з Центральним правлінням 

кам’яновугільної промисловості, з Центральним управлінням гірничорятувальної справи 

республіки, з районними рятувальними станціями про надання звітів, про постачання станцій 

рятувальними засобами й ін. 

 

 

ф. Р-30 Ольгинський волосний військово-революційний комітет, с. ОльгинкаОльгинської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921 р. 

Копії постанов РНК. Наказ Народного комісаріату внутрішніх справ. Циркуляри Донецького 

губернського і Юзівського повітового виконавчих комітетів про діяльність ревкомів, КНС. 

Протоколи 2-ї сесії з'їзду волосних і сільських революційних комітетів, засідань членів 

волвійськревкомів, президії КНС. Списки особового складу. 

 

 

ф. Р-33 Сталінське окружне відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі 

"Ларьок", м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1924-1927 рр. 

Характеристики працівників товариства. Відомості про кадри торгової мережі. Листування з 

ДПУ, карним розшуком і прокуратурою про розшук осіб, що шкодили в торгівлі, про 

пограбування і переоблік торгових одиниць тощо. 

 

 

ф. Р-38 Оленівські вапняні кар'єри Петровських державних заводів і рудників, 

с. Олександрінка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Звіти, відомості про видобуток, відправлення і вартість вапняку, розробку вапняних кар'єрів, 

стан рухомого майна, фінансовий стан, робочу силу. Головні книги, кошториси і платіжні 

відомості. 

 

 

ф. Р-41 Рутченківське гірничопромислове товариство, ст. Рутченкове Юзівського повіту 

Донецької губернії 
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Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Анкети на осіб, що клопочуть про надання відстрочок від призову до Червоної Армії. 

 

 

ф. Р-48 Старо-Бешівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Старо-Бешеве 

Старо-Бешівського району Сталінского округу  

Опис 1 

18 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанова, декрети і циркуляри ВЦВК. Квартальні плани комітетів незаможних селян. 

Протоколи і виписки з протоколів засідань президії і загальних зборів. Відомості про 

особовий склад сільських комітетів незаможних селян. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Постанови, протоколи засідань сільських комітетів незаможних селян. Списки з обліку 

особового складу.  

 

 

ф. Р-49 Ново-Бешівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Стила Старо-

Бешівського району Сталінского округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Декрет і постанова ВЦВК, циркуляри губернського і районного КНС. Резолюції по доповідях 

про сільськогосподарську кооперацію, землевпорядкування і колективізацію. Протоколи 

загальних зборів. Зведення про малограмотних і неграмотних. Листування з окружним і 

районним КНС про затвердження протоколів, про прийом і відправлення на навчання у вищі 

навчальні заклади і робітфаки.  

 

 

ф. Р-51 Велико-Янисольський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Велико- 

Янисоль Велико-Янисольського району Сталінського округу 

Опис 1 

32 од. зб. 

1922-1927 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції РНК УРСР, ВУЦВК, Донецького губвиконкому, 

Сталінського окружного і Великоянисольського районного КНС. Протоколи і резолюції 

з'їздів, пленумів, сесій, засідань президій і загальних зборів членів окружного, районного і 

сільських КНС. Плани роботи окружного, районного і сільських КНС. Звіти, доповіді, 

зведення про роботу районного і сільських КНС, про наділення селян землею, про колгоспи, 

про роботу культпросвітустанов, участь членів КНС у громадських організаціях тощо. 

Списки членів районного і сільських КНС. 

 

 

ф. Р-52 Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Андріївка Андріївського 

району Сталінського округу  

Опис 1 

38 од. зб. 
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1923-1928 рр. 

Декрет, постанови, циркуляри ВУЦВК, окружного комітету незаможних селян. Резолюція 2-

го губернського пленуму КНС. Плани, звіти і доповіді про роботу окружних, районних і 

сільських КНС. Протоколи засідань президії і загальних зборів. Списки, довідки, посвідчення 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-53 Селидівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Селидівка 

Селидівського району УРСР 

Опис 1 

69 од. зб. 

1923-1932 рр. 

Постанови і декрети ВУЦВК. Звіти і плани роботи комітетів незаможних селян. Циркуляри і 

розпорядження окружного і районного комітетів незаможних селян про проведення 

загальних зборів членів КНС, про діяльність КНС. Протоколи зборів членів КНС. Списки 

особового складу комітету і кандидатів у колегію захисників. Листування із сільськими 

комітетами незаможних селян про малограмотність. 

 

 

ф. Р-54 Авдотьїнський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Авдотьїне 

Авдотьїнського району Сталінського округу  

Опис 1 

21 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Декрет, постанови і циркуляри РНК ВУЦВК, ЦК незаможних селян і Донецького 

губвиконкому. Резолюція 2-го губернського пленуму, окружного з'їзду і пленуму КНС. План 

роботи і звіти про діяльність сільських комітетів. 

 

 

ф. Р-55 Катеринівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Катеринівка 

Катеринівського району Сталінського округу  

Опис 1 

5 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Постанови і циркуляри ВУЦВК і РНК про комітети незаможних селян УРСР. Протоколи 

районного з'їзду КНС, засідань президії, загальних зборів членів КНС. Квартальні плани і 

звіти про роботу КНС. Відомості про перевибори КНС, стан колгоспів, комун тощо. 

Посвідчення і списки членів КНС, інвалідів і родин червоноармійців - членів КНС. 

 

 

ф. Р-56 Ново-Бахмутський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Бахмутка 

Авдіївського району Сталінського округу  

Опис 1 

10 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Постанови ВУЦВК, Донецького губернського і Сталінського окружного виконкомів. 

Протоколи засідань пленуму Авдіївського районного і загальних зборів Ново-Бахмутського 

КНС. Плани роботи районних і сільських КНС Авдіївського району. Звітні доповіді, 

відомості про роботу Ново-Бахмутського КНС,  про матеріальне становище незаможного 

селянства. Відомості про неписьменних членів КНС і їх родин. Списки, анкети членів Ново-

Бахмутського КНС, громадян села, що складені членами сільськогосподарського товариства. 

Листування із сільськими КНС про організацію КНС, тиждень сільської преси. 
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ф. Р-57 Сталінський окружний комітет незаможних селян (КНС), м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

195 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, протоколи ВУЦВК, НКВС, юстиції, губернського і 

окружного комітетів незаможних селян. Плани, звіти, доповіді про діяльність окружного і 

районного комітетів незаможних селян. 

 

 

ф. Р-58 Мар'їнський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Мар'їнка Мар'їнського 

району Сталінського округу  

Опис 1 

58 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК, Сталінського окружного КНС, Донецького 

губвиконкому і відділу соцзабезпечення. План організації колгоспів. Протоколи волосного 

з'їзду, засідань президії комітету незаможних селян, звіти, доповіді про роботу КНС. Нарис з 

історії 16-го кавалерійського полку, 3-ої кавалерійської дивізії ім. Г.І. Котовського. Списки 

членів комітету незаможних селян. 

 

 

ф. Р-59 Улаклицький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Улакли Улаклицької 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Розпорядження Юзівського повітового виконавчого комітету про реєстрацію комітетів 

незаможних селян, колективізацію сільського господарства, подвірний податок. 

 

 

ф. Р-66 Андріївський волосний військово-революційний комітет, с. Андріївка Андріївської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920 р. 

Закони про землю. Накази Маріупольського і Гришинського повітових військово-

революційних комітетів. Протоколи зборів членів сільських рад, громадян і членів КНС. 

Інструкція про порядок виборів волосних і сільських рад. 

 

 

ф. Р-80 Сталінський окружний комітет допомоги ув'язненим та звільненим з примусово-

трудових установ, м. Сталіно Сталінського району УРСР 

Опис 1 

2 од. зб. 

1929-1931 рр. 

Матеріали розслідування і висновки щодо замітки у газеті "Диктатура праці" про роботу 

комітета, про розкрадання співробітниками цукру на заводі газових вод. Листування з 

карним розшуком про притягнення до відповідальності за крадіжки. 
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ф. Р-84 Сталінський окружний борошномельний трест при уповноваженому торгу, 

м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1926-1928 рр. 

Відомості про будівництво млинів, про запас борошна на млинах. Акти ревізії млинів. 

Матеріали про особовий склад тресту і млинів. Листування з окружним відділом державного 

політичного управління про незаконний продаж борошна приватним особам.  

 

 

ф. Р-87 Благодатівський волосний військово-революційний комітет, с. Благодатівка 

Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921 р. 

Наказ по Волноваському району Юзівського повіту. Протоколи загального збору службовців, 

обшуків. Протокол засідання співробітників Благодатівського волосного виконавчого 

комітету. Інструкції про перевибори до сільських рад та про скликання волосних, районних і 

повітових з`їздів рад, про боротьбу з бандитизмом. Відомості про народжених в 1921 році. 

 Листування з сільським революційним комітетом та Благодатівською школою праці про 

видачу матеріалу для ремонту школи.  

 

 

ф. Р-90 Відділення Російського торговельно-промислового банку (о.а.ф.) 

Опис 1 

8 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Циркуляри Російського торговельно-промислового банку та Всеукраїнської контори 

Промбанку СРСР про розширення мережі філіалів банку на Україні, організацію 

Артемівського та Сталінського відділень Промбанку, реалізацію державної  золотої позики, 

кредитування місцевих відділень, фірм, приватних осіб. 

 

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Бюлетені правління Промбанку СРСР і Всеукраїнської контори Промбанку СРСР. Відомості 

і зведення про рух іноземної валюти. Списки державних, кооперативних і приватних установ, 

фінансова неплатежоспроможність  яких зареєстрована Промбанком. 

 

 

ф. Р-94 Заводоуправління об'єднаних державних Амвросіївських заводів, ст. Амвросіївка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет РНК про споживче товариство. Кошторис культурно-просвітніх витрат. Табелі, 

платіжні списки і повідомлення на осіб, що прибули на роботу. 

 

 

ф. Р-95 Південно-Глухоозерський портланд-цементний завод Петроградського товариства 

для виробництва  портланд-цементу й інших будівельних матеріалів, ст. Амвросіївка 

Юзівського повіту Донецької губернії 
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Опис 1 

3 од. зб. 

1918-1919 рр. 

Паспорти робітників та службовців, головна книга. 

 

 

ф. Р-110 Сталінський окружний відділ соціального забезпечення, м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Циркуляри, розпорядження і листування з Наркомом соціального забезпечення. Скарги 

громадян на відмовлення у видачі пенсій. Відомості про особовий склад окружного відділу 

соціального забезпечення. 

 

 

ф. Р-113 Сталінське окружне статистичне бюро, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Книги наказів. 

 

 

Опис 2 

17 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри ЦСУ і окрвиконкому. Списки, відомості та 

характеристики на районні статичні установи. Листування з окрвиконкомом і 

райвиконкомами про роботу районних статистиків, про обмірювання посівних площ, про 

перейменування окрстатбюро в статвідділ виконкому.  

 

 

ф. Р-114 Костянтинопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Костянтинопіль Костянтинопільської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1922 р. 

Декрети РНК УРСР. Постанова IX Всеросійського з'їзду Рад і ВУЦВК. Накази Центрального 

комітету з евакуації населення та Гришинського повітового виконкому. Протоколи засідань 

пленуму, президії, з'їзду і загальних зборів. Доповідь і звіт про діяльність виконкому. 

Подвірні списки і списки польських біженців. Листування з повітовим і волосним 

виконкомами про з'їзд КНС, про облік інвентарю.  

 

 

ф. Р-121 Времівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Времівка Времівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

39 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Закон про землю. Декрети, положення, постанови, інструкції ЦВК і РНК УРСР, 

реввійськради Південно-Західного фронту, Наркомату соціального забезпечення, Донецького 
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губернського виконкому, Гришинського і Маріупольського виконкомів і військкоматів. 

Протоколи засідань президії Времівського волосного виконкому, комісій по боротьбі з 

дезертирством, допомоги голодуючим, шкільно-господарської ради. Звіти, доповіді про 

діяльність волосного виконкому. Зведення про радянське будівництво. Акти, відомості про 

виконання продрозверстки. Відомості видачи зарплатні співробітникам виконкому і 

військкомату. Листування з повітовими установами про боротьбу з дезертирством, про 

родини загиблих у боротьбі з бандами, про облік військовозобов'язаних, про 

землекористування, про посівну і збиральну кампанії, про святкування 1 Травня та  

знаменних дат, про ліквідацію неписьменності, про боротьбу з безпритульністю. 

Прибутково-видаткові книги з утримання волосного виконкому і шкіл. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1921 р. 

Списки з обліку військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-122 Селидівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Селидівка Селидівської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанова РНК УРСР. Накази Донецького губернського виконавчого комітету, 

продовольчого і військово-революційного комітетів. Протоколи засідань президії, загальних 

зборів членів КНС. 

 

 

ф. Р-125 Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка Гришинського району Донецької області 

Опис 1 

53 од. зб. 

1922-1926, 1932 рр. 

Циркуляри, постанови, накази, інструкції ЦВК і РНК УРСР, Наркомату землеробства, 

Донецького губернського виконкому і Юзівського окружного військового комісаріату. 

Декларація Всеросійського з'їзду Рад. Протоколи загальних зборів і засідань перевиборчої 

комісії. Акти ревізійної комісії і переоцінки будівель. Книги прибутків і витрат бюджетних 

сум, обліку особового складу. Заяви про одруження. 

 

 

ф. Р-126 Велико-Янисольський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Велико-Янисоль Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

82 од. зб. 

1917-1922 рр. 

Циркуляри, постанови, накази, інструкції  Наркомату соціального забезпечення, Донецького 

губернського земельного відділу, губернського ревтрибуналу, Юзівського повітового 

земельного відділу про реєстрацію сільскогосподарських колективів, перевірку КНС, 

боротьбу з дезертирством. Протоколи засідань земельної комісії волосного виконкому. Акти 

обліку державних земель та майна, списки обліку сільських господарств та тварин. Договори, 

акти, описи церковного майна. Списки виборців та осіб, що були позбавлені виборчих прав.   

Листування з повітовим виконкомом про реєстрацію  іноземних підданих, матеріальну 

допомогу громадянам, розміщення безпритульних дітей серед населення.  



 53 

 

 

ф. Р-128 Сталінська поштово-телеграфна контора управління Харківського округу зв'язку, 

м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

214 од. зб. 

1917-1924, 1930 рр. 

Доповіді про діяльність поштово-телеграфної контори. Книга наказів. Протоколи засідань 

штатної комісії. Відомості про штати.Вхідні і вихідні телеграми.  

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1919 р. 

Циркуляри управління поштово-телеграфного зв'язку Азово-Дніпровського району, білої 

добровольчої армії. Вихідні військові телеграми.   

 

 

ф. Р-129 Сталінська окружна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянської інспекції 

(окрКК-РСІ), м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

47 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, окружного комітету партії. Положення про 

центральні, губернські, окружні контрольні комісії, уповноважених окружних контрольних 

комісій, права і обов'язки членів та кандидатів комісій. Протоколи пленумів, засідань 

президії окружного комітету партії, контрольної комісії, районних комісій з чистки 

радянського апарату. Звіти, доповіді, зведення про роботу окружної контрольної комісії, 

партійних організацій у районах округу, про залучення трудящих у радянське будівництво, 

про динаміку виробництва хімічної продукції на заводах "Коксобензолу", про збори засобів 

на будівництво повітряної ескадрилії, про стан колгоспів округу. Матеріали обстеження 

діяльності підприємств, установ і організацій округу (заяви, скарги, акти, доповідні записки, 

висновки, пропозиції, постанови). Списки прийнятих у члени партії. Листування з 

партійними і радянськими органами, установами про виконання рішень партії й уряду по 

висуванню і залученню в органи робітничо-селянської інспекції широких мас трудящих, про 

проведення посівних кампаній, про поліпшення роботи робітничо-селянської інспекції, про 

розгляд заяв громадян, про прийом до партії, про стан комуністичних осередків.  

 

 

ф. Р-130 Сталінський окружний відділ комунального господарства, м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Протоколи засідань окружного виконавчого комітету. Доповідь про організацію окружного 

відділу місцевого господарства. Акти обстеження будівництва і ремонту. Списки 

націоналізованих приміщень і договори на їхню оренду. Списки військовозобов'язаних. 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Особові рахунки робітників та службовців окружного відділу місцевого господарства. 
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ф. Р-131 Управління окружного інженера, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1360 од. зб. 

1924, 1926-1935 рр. 

Постанови Сталінського окружного виконавчого комітету. Протоколи засідань президії 

Сталінського окрвиконкому. Плани і звіти роботи управління окружного інженера. Проекти, 

креслення будівель і посвідчення на право будівель. Тези і доповіді про нове капітальне 

будівництво. Листування з трестом "Південьсталь" про ствердження проектів будівництва. 

 

 

ф. Р-136 Горбачево-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Горбачево-Михайлівка Макіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

36 од. зб. 

1920-1926 рр. 

Декрет, постанови, наказ, циркуляри ВЦВК, РНК, Донецького губернського виконавчого 

комітету, окружного військового комісаріату, районного виконавчого комітету про вибори 

депутатів до сільради, діяльність виконкомів. Протоколи засідань президії, загальних зборів. 

Плани роботи і звіти. Списки платників єдиного сільськогосподарського податку. 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1925 р. 

Протокол Сталінського окружного виборчого комітету і листування з Макіївським районним 

виконавчим комітетом про вибори в сільську раду. Списки виборців й осіб, що були 

позбавлені виборчих прав. 

 

 

ф. Р-151 Іловайське поштово-телеграфне відділення Донецького губернського поштово-

телеграфного управління, ст. Іловайськ Таганрозького повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Циркуляри і листування з Донецьким поштово-телеграфним управлінням та Таганрозьким 

казначейством з питань фінансування. Відомості на заробітну плату та списки особового 

складу. 

 

 

ф. Р-152 Галицинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Галицинівка 

Селидівского району Юзівського округу Донецької губернії  

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Списки громадян-платників податку. 

 

 

ф. Р-164 Управління робітничо-селянської радянської міліції 1-го району, м. Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Постанови РНК, Донецького губернського виконкому, Української економічної наради, 

Юзівського повітового виконкому. Накази Юзівського повітового виконкому та 
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військкомату. Протоколи засідань дисциплінарного суду. Списки працівників міліції 1-го 

району. 

 

 

ф. Р-168 Желанна поштово-телеграфна контора Донецького губернського відділу зв'язку, 

с. Желанна Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри Донецького губернського поштово-телеграфного управління про порядок 

роботи поштово-телеграфних відділень. Списки відкритих поштових відділеннь і 

допоміжних пунктів. 

 

 

ф. Р-170 Юзівська телефонна станція Донецького губернського відділу зв'язку, м. Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Документи з особового складу телефонної станції (накази, списки, посвідчення, листування). 

 

 

ф. Р-171 Оленівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Оленівка Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

85 од. зб. 

1920-1924 рр. 

Закон про землю. Декрети, постанови ВЦВК, РНК УРСР, Ради праці й оборони, Донецького 

губвиконкому. Положення про сільські ради, санітарні комісії. Накази відділу народної 

освіти, військкомату, відділу праці, воєнревкому 2-го бойового району Юзівської бойової 

дільниці про боротьбу з бандитизмом. Циркуляри і протоколи засідань земельного відділу, 

надзвичайної трійки, загальних зборів Сталінського окружного виконкому про боротьбу з 

бюрократизмом, пільги родинам червоноармійців, облік релігійних громад і сект. 

 

 

ф. Р-172 Поздіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Поздіївка Старо-Бешівського району Сталінського округу 

Опис 1 

23 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Декрет, постанови, накази, інструкції, циркуляри ВЦВК, РНК УРСР, народних комітетів 

юстиції і фінансів, Таганрозького окружного виконкому. Протоколи засідань президії і 

загальних зборів. Плани роботи сільради. Особові рахунки платників єдиного 

сільськогосподарського податку. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Накази, циркуляри Таганрозького окружного виконкому про реєстрацію релігійних громад, 

про використання сільських виконавців для боротьби з фальшивомонетниками. Посімейно-

майнові списки. 
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ф. Р-182 Олександрівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка Друга Авдотьїнського району  Сталінського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Циркуляри, розпорядження Сталінського окружного і Авдотіїнського районного виконавчих 

комітетів про реєстрацію громад та секцій, облік і розшук військовозобов'язаних, стягнення 

недоїмок. 

 

 

ф. Р-187 Сухо-Ялинська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-

телеграфного округу, с. Сухі Яли Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1917-1918 рр. 

Циркуляри Катеринославської поштово-телеграфної контори про звітність, гроші й ін. 

Листування з Мар'їнським поштово-телеграфним відділенням про поштову  кореспонденцію. 

 

 

ф. Р-196 Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Олексіївка Авдотьїнського району Сталінського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Циркуляри Донецького губернського виконкому про облік сектантських громад і служителів 

релігійних культів, про комісії з обліку збитків. Списки розшукуваних осіб. 

 

 

ф. Р-197 Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Троїцьке 

Селидівського району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Протоколи засідань КНС, комісії по сільськогосподарському податку. Списки і заяви членів 

КНС. 

 

 

ф. Р-200 Ново-Троїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Троїцьке Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

38 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Положення, накази Донецького губернського та Юзівського волосного  виконкомів.  

Відомості про роботу сільских виконкомів волості. Списки батраків, населених пунктів 

волості. Документи про ліквідацію наслідків голоду. Інструкція про видачу продовольчої 

позики голодуючим. Документи про грошові податки, про проведення подвірного 

сільскогосподарського перепису населення та промислових підприємств Донбасу. 

Листування про ліквідацію неписьменності, переоблік військовозобов'язаних, розшук 

дезертирів. 
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ф. Р-202 Селидівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Селидівка Селидівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

75 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК УРСР, Донецького губернського, волосного 

виконкомів. Протоколи загальних зборів громадян сел волості, засідань сесій виконкому. 

Відомості про роботу виконкому, про кількість населення волості, землі, тварин. Відомості 

про збитки, ліквідацію неписьменності, продовольчі податки. Списки підприємств. Списки  

військовозобов'язаних. Анкети членів виконкому. 

 

 

ф. Р-205 Мар'їнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мар'їнка Мар'їнської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

53 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрет, постанови, накази, циркуляри РНК, ВЦВК УРСР, Донецького губернського і 

Юзівського окружного виконкомів тощо. Протоколи загальних зборів громадян, засідань 

виконкомів. Звернення Юзівської агітаційної посівної комісії до селян-бідняків. Листування 

з повітовими виконкомами, сільрадами  про звільнення від сплати податку, про використання 

незасіяної землі, про відокремлення церкви від держави. 

 

 

ф. Р-206 Галицинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Галицинівка Галицинівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

48 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрет, постанови, накази, інструкції, циркуляри ВЦВК і РНК УРСР, Донецького 

губернського і Юзівського повітового виконкомів та ін. Звернення Донецького губернського 

відділу праці до населення про відновлення вугільної промисловості. Протоколи з'їздів і 

засідань президії волосного виконкому та сільрад. Листування з повітовими і районними 

виконкомами про продовольчий податок, трудовий гужовий податок, боротьбу з чумою. 

 

 

ф. Р-207 Мемрикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мемрик Мемрикської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Копії постанови РНК УРСР, наказів по Донецькій губернській міліції і Донецькому 

губернському виконавчому комітету про використання землі, відокремлення церкви від 

держави, посівну кампанію. 

 

 

ф. Р-208 Зуївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Зуївка Макіївського району Сталінського округу 

Опис 1 
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82 од. зб. 

1922-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Донецького губернського, Сталінського 

окружного, Харцизького, Макіївського районних виконкомів про проведення посівних і 

виборчих кампаній, про єдиний сільськогосподарський податок, про перейменування 

населених пунктів, про ліквідацію неписьменності, про культпросвітроботу на селі та 

листування по цим та іншим питанням. Протоколи засідань президії сільської ради та її 

комісій, загальних зборів громадян. Місячні плани роботи сільради. Звіти про роботу 

сільради, чисельність населення, кількість посівної площі, інвентар, стан тваринництва. 

Списки населених пунктів, членів сільради, громадян села. 

 

 

ф. Р-209 Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Харцизьк Харцизького району Сталінського округу 

Опис 1 

100 од. зб. 

1922-1929 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, Донецького губернського, Сталінського окружного, 

Харцизького районного виконавчих комітетів про посівну кампанію, діяльність сільрад. 

Протоколи засідання президії і пленуму сільради. Доповіді про роботу сільради. Анкети 

членів сільради. 

 

 

ф. Р-210 Іловайська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Іловайськ Харцизького району Сталінського округу 

Опис 1 

94 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанови, декрети, інструкції, циркуляри ВЦВК і РНК УРСР, Донецького губернського, 

Сталінського окружного, Іловайського сільського виконавчих комітетів. Протоколи засідань 

президії, пленуму, загальних зборів робітничих, окружної і районної виборчих комісій. 

Зведення про кількість населення за підсумками перепису. Списки членів сільради й осіб, 

яких позбавлено виборчих прав. Листування з Харцизькою районною радою про виділення 

землі, надання допомоги потерпілим від інтервенції, реєстрацію актів цивільного стану. 

 

 

ф. Р-211 Троїцько-Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Троїцько-Харцизьк Харцизького району Сталінського округу 

Опис 1 

74 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК СРСР і УРСР, Донецького 

губернського, Сталінського окружного, Харцизького районного виконкомів і листування з 

ними про розділ земельних дільниць, про сільгоспподаток, про посівну кампанію, про стан 

шкіл, про боротьбу з дитячою безпритульністю. Протоколи сесій районної ради, засідань 

президії, загальних зборів громадян сільради, членів КНС. Річні звіти сільради. Зведення про 

кількість населення, про стан тваринництва. Договори і акти про здачу землі в оренду. 

Списки членів сільради, найбіднішого населення. Кошториси витрат сільради. 

 

 

ф. Р-214 Нижньокринська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Нижня Кринка Харцизького району Сталінського округу 

Опис 1 
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82 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВЦВК і РНК УРСР, Наркоматів фінансів і 

землеробства, Донецького губернського, Юзівського повітового і районного виконкомів, 

Сталінського окружного виконкому і військового комісаріату. Інструкції і циркуляри 

Центральної виборчої комісії, обов'язкові постанови Сталінського окружного виконкому про 

обов'язки державних і кооперативних підприємств. Протоколи засідань сільради, загальних 

зборів громадян. Відомості про кількість народонаселення, землі, худоби. Відомості, анкети, 

зведення про склад відповідальних працівників сільради. 

 

 

ф. Р-217 Зуївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Зуївка Зуївської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Закон 5-го Всеукраїнського з'їзду Рад. Декрети, постанови, накази, циркуляри РНК, ВУЦВК 

УРСР, Донецької губернської ради народного господарства. Протоколи засідань президії 

сільської ради, загальних зборів громадян і комісій з проведення продовольчої і фінансової 

податкових кампаній. Зведення про мобілізацію, майнове положення. Списки співробітників. 

Листування з виконкомами і  відділами про кількість засіяної землі, про посівну і збиральну 

кампанії, про збір врожаю, про стан озимих. 

 

 

ф. Р-218 Оріхово-Скельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Оріхово-Скельське Зуївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів громадян і засідань сільради. 

 

 

ф. Р-221 Сталінський окружний земельний відділ Сталінського окружного виконавчого 

комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

26 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри Сталінського виконкому і листування з ним про 

впровадження тракторів у сільське господарство, про посівну комісію. Відомості про 

організацію колективних господарств. Відомості про особовий склад земельного відділу. 

Списки членів судово-земельних комісій, ветеринарних і агротехнічних працівників, 

колгоспів і радгоспів.  

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1924 р. 

План роботи сільськогосподарського відділу на 1925-1926 роки. 
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ф. Р-224 Завод з ремонту паровозів, вагонів і автомобілів державного Новоросійського 

кущового об'єднання, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

38 од. зб. 

1919-1922, 1924 рр. 

Протоколи технічної наради управління державного Новоросійського кущового об'єднання і 

виписки з протоколу засідання президії промислового бюро. Інструкція загальнозаводської 

контрольної комісії. Описання та відомості діяльності рудників. Доповідь про огляд робіт з 

будівлі заводу і селища товариства. Довідка про хід робіт на заводі. Коротке викладення 

організації справ Російського товариства. Звіти, платіжні відомості.  Правила внутрішнього 

розпорядку робітників. Справа про нещасні випадки. Листування з центральним правлінням 

важкої індустрії, Микитівським цементним заводом та іншими підприємствами по 

виробничим питанням.  

 

 

ф. Р-225 Ново-Михайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Михайлівка Ново-Михайлівської волості Донецької 

губернії 

Опис 1 

38 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Декрет, постанови, положення, циркуляри, інструкції ЦВК і РНК УРСР про боротьбу з 

хабарництвом, про недійсність кабальних угод на хліб, про боротьбу з голодом, про 

державне страхування, про посівну кампанію. Накази, циркуляри Донецького губернського і 

Юзівського повітового виконкомів, земельних відділів.  Протоколи засідань Ново-

Михайлівського волосного з'їзду про організацію комітетів взаємодопомоги і земельної 

комісії. Акти про збитки, що були заподіяні імперіалістичною і громадянською війнами. 

 

 

ф. Р-226 Володимирівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Володимирівка Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Протоколи засідань сільської ради, КНС і загальних зборів громадян. 

 

 

ф. Р-227 Старо-Михайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старо-Михайлівка Старо-Михайлівської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет, постанови РНК УРСР, накази, циркуляри, інструкції Донецького губернського і 

Юзівського повітового виконкомів і земельних відділів, військових комісаріатів. 

 

 

ф. Р-229 Старо-Михайлівський підрайонний виконавчий комітет рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Старо-Михайлівка Старо-Михайлівської волості 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1920-1921 рр. 
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Протоколи губернського, повітового і Старо-Михайлівського підрайонного виконкомів. 

Відомості, списки працівників виконкому, шкіл, сільських рад. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи засідань виконавчих і військово-революційних комітетів, з'їзду рад, загальних 

зборів робітників та службовців. 

 

 

ф. Р-240 Шахта №24-25 Чистяківського рудоуправління, с. Ремівка Чистяківського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

18 од. зб. 

1925-1926 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Чистяківського рудоуправління. Протоколи засідань 

розціночно-конфліктних комісій, технічних нарад. 

 

 

ф. Р-242 Західна група шахт Чистяківського рудоуправління, с. Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу 

Опис 1 

26 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Накази по підприємствам тресту "Донвугілля". Циркуляри і розпорядження Чистяківського 

рудоуправління. Протоколи загальних зборів робітників та службовців шахтного і 

рудничного комітетів, технічних нарад. Акти обстеження окремих видів робіт і цехів.  

 

 

ф. Р-244 Шахта № 8 Чистяківського рудоуправління, м. Чистякове Чистяківського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Накази Управління державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, Таганрозького 

окружного виконкому, робітничо-селянської міліції, Чистяківського рудоуправління. 

Протоколи засідань робочої контрольно-конфліктної комісії, комісії з охорони праці і 

технічних нарад. 

 

 

ф. Р-249 Управління державних рудників Щеглівського куща № 6 правління Центральної 

кам'яновугільної промисловості, с. Щеглівка міста Юзівки Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Відомості розподілу поденних, конторських і артільних  робітників  шахт "Ольгерд" і № 8. 

 

 

ф. Р-254 Управління робітничо-селянської радянської міліції 4-го району, с. Стила 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 
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5 од. зб. 

1922 р. 

Накази, циркуляри Юзівської повітової міліції про боротьбу з бандитизмом. Списки 

особового складу. Оперативні зведення про події в районі. 

 

 

ф. Р-255 Ново-Троїцький волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке Ново-

Троїцької волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1923 р. 

Циркуляри Юзівського повітового виконавчого комітету. Протоколи засідань Ново-

Троїцького волосного з'їзду КНС і його президії. Списки членів КНС, зведення про рух 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-256 Красногорівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Красногорівка Красногорівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Декрет, постанови ВЦВК і РНК УРСР, Донецького губернського і Юзівського повітового 

виконавчих комітетів. Накази відділу управління народної освіти Юзівського повітового 

виконкому. Протоколи засідань економнарад Красногорівської волості. Списки громадян сел 

Старо-Михайлівки, Красногорівки, Курахівки. 

 

 

ф. Р-257 Штаб 4-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, с. Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920-1924 рр. 

Накази, відозви Юзівського бойового округу про боротьбу з бандитизмом, про організацію 

бойових районів. Облікові картки, довідки, посвідчення особового складу. 

 

 

ф. Р-261 Старо-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Старо-Михайлівка Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

89 од. зб. 

1919-1927 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Донецького 

губернського, Юзівського повітового, Сталінського окружного, Мар'їнського районного 

виконкомів про землевпорядкування і землекористування, про проведення виборчої, 

сільськогосподарської і податкової кампаній, про організацію сільськогосподарських 

кооперативів, селянських комітетів взаємодопомоги, машино-тракторних товариств, трудової 

і гужової повинності, про надання допомоги голодуючим і родинам червоноармійців, про 

боротьбу з бандитизмом, дезертирством, безпритульністю, про ліквідацію неписьменності, 

про відкриття і ремонт шкіл та дитячих ясел, про державне страхування, про охорону і облік 

архівів і листування по цьому й іншім питаннях. Протоколи пленумів, засідань президії і 

комісій сільської ради, загальних зборів громадян. Протоколи засідань Старомихайлівського 

волосного виконкому та сільських сходів за 1919 р. Доповіді про роботу сільської ради. 
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Зведення про кількість, про національний склад і рух населення, про кількість посівних 

площ. Списки членів сільради, КНС.  

 

 

Опис 2 

10 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Сталінського окружного і Мар'їнського районного 

виконкомів, адмінвідділів про роботу парторганізацій на селі, проведення виборчої кампанії, 

боротьбу з бандитизмом, злочинністю, облік і реєстрацію релігійних громад, порядок видачі 

посвідка на проживання іноземцям. 

 

 

ф. Р-262 Курахівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Курахівка Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Циркуляри НКВС, Донецького губернського, Мар'їнського районного виконкомів і 

листування з ними та іншими організаціями про задачі парторганізації на селі, про збір 

сільськогосподарського податку, про облік релігійних громад. 

 

 

ф. Р-264 Красногорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Красногорівка Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

57 од. зб. 

1920-1928 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції ЦВК і РНК СРСР та УРСР, НКВС, 

Донецького губернського, Юзівського повітового і Сталінського окружного, Мар'їнського 

районного виконкомів, Української економічної наради, Сталінського окружного 

військкомату. Плани і звіти про роботу районних виконавчих комітетів. Протоколи засідань 

сільради і комісій наради секретарів, загальних зборів громадян. Відомості про 

хлібозаготівлю, збір сільгоспподатку, ліквідацію релігійних громад і сект. Списки членів 

сільрад Мар'їнського району. 

 

 

Опис 2 

6 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Циркуляри, накази, інструкції Сталінського окружного і Мар'їнського районного виконкомів 

і листування з ними про хлібозаготівлю, збір сільгоспподатку, ліквідацію релігійних громад  

та ін. Зведення з обліку релігійних громад і сект. 

 

 

ф. Р-265 Іллінська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Іллінка Андріївського району Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови ВЦВК і РНК УРСР. Накази Гришинського повітового виконавчого комітету. 

Протоколи засідань президії сільради і загальних зборів громадян Іллінської сільради. 

Доповіді про роботу Іллінської сільради. 
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ф. Р-267 Павлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

42 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Донецького губернського, 

повітових ревкомів і виконкомів, військкоматів про землекористування і 

землевпорядкування, про проведення посівних, податкових і збиральних кампаній, про 

боротьбу з бандитизмом, спекуляцією і хабарництвом, про трудову і гужову повинності, про 

облік і реєстрацію військовозобов'язаних і фахівців, військовополонених і біженців, про 

постачання Червоної Армії і населення, про надання допомоги голодуючим і родинам 

червоноармійців, про медико-санітарне обслуговування населення, про боротьбу з 

епідеміями, про культурно-просвітню роботу, про ліквідацію неписьменності серед 

дорослого населення, про відкриття шкіл, сільських будинків, дитячих ясел і листування по 

цим та іншим питанням. Протоколи засідань президії волосного виконкому, сільських рад, 

КНС, загальних зборів громадян. Доповіді про діяльність волосного виконкому і його 

відділів. Зведення про чисельність і склад населення, про кількість землі, худоби в волості. 

Списки населених пунктів, іноземних громадян, офіцерів, військовополонених, що 

проживають на території волості. Списки працівників волосного виконкому, громадян 

волості. 

 

 

Опис 2 

6 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Гришинського повітового виконкому і 

військкомату про облік військовозобов'язаних і зброї, про боротьбу з голодом, епідеміями і 

листування з цих питань. Списки населених пунктів, іноземних громадян, офіцерів, 

військовополонених, що проживають на території волості. 

 

 

ф. Р-268 Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка Мар'їнського району Донецької області 

Опис 1 

58 од. зб. 

1920-1927, 1932 рр. 

Постанова, циркуляри, інструкції ЦВК і РНК УРСР, Української економічної наради, 

Донецького губернського, Сталінського окружного і Мар'їнського районного виконкомів. 

Накази Сталінського окружного військового комісаріату. Протоколи засідань президії 

сільської ради і загальних зборів громадян. Протоколи засідань виборчої комісії. Доповіді 

про роботу Олександрівської сільради. Списки осіб, яких було позбавлено виборчих прав. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Постанови, циркуляри Сталінського окружного і Мар'їнського районного виконкомів. 

Протоколи засідань виборчої комісії. Списки осіб, яких було позбавлено виборчих прав. 
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ф. Р-271 Ново-Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

16 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри ЦВК і РНК УРСР, Юзівського повітового 

виконавчого комітету, Донецького губернського і Юзівського повітового продовольчих 

комісарів. Протоколи засідань волосного виконкому. Звіти, відомості про діяльність КНС і 

сільрад. Відомості про стан сільського господарства. Списки голодуючих, платників податку 

і особового складу волосного виконкому. Списки осіб, яких було позбавлено виборчих прав. 

 

 

ф. Р-272 Єлизаветівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Єлизаветівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

47 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри РНК, ВУЦВК УРСР, Донецького губернського, 

Юзівського повітового виконкомів і листування з ними про діяльність волосного виконкому, 

про продрозкладку, про посівну кампанію, про  відділення церкви від держави і школи, про 

боротьбу з голодом, про охорону материнства та ін. Протоколи  засідань IV повітового з'їзду 

Рад, районної сесії II з'їзду Рад, волосного виконкому, президій сільрад, КНС. Місячні 

доповіді про діяльність волосного виконкому. Відомості про кількість землі, шкіл, населення, 

про збитки, що були заподіяні інтервенцією громадянам сіл Єлізаветівської волості. Списки 

громадян, працівників освіти Єлізаветівської волості. 

 

 

ф. Р-276 Ольгинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ольгинка Ольгинської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, положення, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК, Донецького 

губернського і Юзівського повітового виконкомів, військово-революційних комітетів, 

земельного відділу  про волосні ради, про визнання недійсними кабальних угод на хліб, про 

організацію волосних земельних відділів, про посіви і збирання врожаю та ін. Накази 

повітового виконкому про гужову повинність. Протоколи засідань Донецького губернського, 

волосного виконкомів, фінвідділу,  безпартійної селянської конференції, загальних зборів. 

Статут Союзу Китайських робітників на Україні. Зведення, відомості про підприємства 

Ольгинської волості. Списки співробітників Ольгинського волосного революційного 

комітету, КНС, вчителів, громадян сіл Ольгинської волості.  

 

 

ф. Р-277 Сталінський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

16 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Донецького губернського і 

Сталінського окружного виконкомів і листування з ними про проведення в життя декретів, 
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про відділення церкви від держави, про судоустрій, про задачі парторганізацій на селі, про 

проведення національної політики, про відношення до середняка та ін. Протоколи засідань 

сільських виборчих комісій, перевиборних зборів. Звіти про підсумки виборів рад. Відомість 

і акти про збитки, яких було заподіяно війною й інтервенцією. Зведення про членів 

Вєтковської рудничної ради, про церкви, молитовні будинки, про кооперативні і торгові 

організації. Анкети членів ради Авдотьїнського району. 

 

 

ф. Р-284 Макіївський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Макіївка Макіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1921-1930 рр. 

Положення про окружні з'їзди Рад і окружні виконкоми. Циркуляри, інструкції Юзівського 

повітового виконкому про відділення церкви від держави, про організацію КНС, про 

продовольче постачання, про кадри і листування з волосними виконкомами з цих та інших 

питань. Протоколи засідань Юзівського повітового, Сталінського окружного, Макіївського 

районного, волосних і сільських виконкомів, КНС, виборчих комісій, загальних зборів 

громадян. Доповіді, статистичні зведення про роботу районного і волосного виконкомів, 

КНС, про чисельність і віковий склад населення, про кількість землі, посівів, інвентарю. 

Списки членів районного, сільських виконкомів і КНС, іноземних громадян і біженців. 

Картки делегатів Макіївського районного з'їзду рад. 

 

 

ф. Р-285 Авдотьїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Авдотьїне Авдотьїнської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

55 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрет, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВЦВК і РНК УРСР про врегулювання руху 

біженців, про організацію комісій допомоги голодуючим. Накази, інструкції, циркуляри 

Донецького губернського і Юзівського повітового виконкомів, волосного комісаріату. 

Протоколи загальних зборів, конференцій і з'їздів. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-286 Григорівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Григорівка Друга Сталінського району Донецької області 

Опис 1 

59 од. зб. 

1930-1935 рр. 

Постанови, накази, протоколи, інструкції РНК СРСР і УРСР, Наркоматів землеробства і 

фінансів, президії Сталінської міськради, райвійськкомату. Протоколи засідань пленуму, 

президії і секцій сільради, депутатської групи, загальних зборів громадян. Плани роботи 

президії сільради, підготовки і проведення 15-ої річниці Жовтня, хлібозаготівель. Звіти про 

виконання бюджету. Відомості про хід збиральної кампанії, про заготівлю, про кадри 

населених пунктів. Договори на соцзмагання між секторами сільради. Характеристики, 

списки військовозобов'язаних, родин червоноармійців, народних засідателів, виборців. 

Листування з Сталінською міською радою, міськими фінансовими і земельними відділами, 

начальником міліції про хід весняної сівби, про ліквідацію неписьменності, про підготовку 

кадрів по сільському господарству.  
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ф. Р-287 Оленівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Оленівка Оленівської  волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

96 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Донецького губернського, Юзівського повітового 

виконкомів, РНК УРСР, ЦВК СРСР та листування з ними про виникнення волосних 

земельних відділів, про продовольчі податки, про використання земель, про відокремлення 

церкви від держави, про посівну кампанію, про організацію комітетів допомоги голодуючим. 

Протоколи засідань, з'їздів, загальних зборів громадян. Відомості про кількість посівної 

площі, худоби. Списки населених пунктів, членів сільрад, громадян сіл, шкіл та ін. 

 

 

ф. Р-288 Сталінський окружний відділ народної охорони здоров'я, м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

58 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату охорони здоров'я і листування з ним про мобілізацію 

військовозобов'язаних, про кадри для охорони здоров'я, про санітарний нагляд, про 

запобігання захворюванням та ін. Доповіді про роботу охорони здоров'я. Списки лікувальних 

установ. Особові справи і характеристики відповідальних працівників. Листування з 

окружним виконкомом про кадри лікувально-санітарних установ, про грошові кредити, про 

відкриття лікувальних установ та ін. 

 

 

ф. Р-290 Калинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Калинівка Калинівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Наказ Юзівського повітового виконкому і циркуляри Юзівської виборчої комісії. Протоколи 

волосного з'їзду рад, загальних зборів громадян, засідань сільради. Відомості про особовий 

склад рад, про кількість КНС і землі. Списки виключених з партії. 

 

 

ф. Р-293 Верхньокринський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Верхня Кринка 

Харцизького району Сталінського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1921-1926 рр. 

Постанови ВУЦВК і РНК УРСР. Положення про перевибори комітетів взаємодопомоги, 

циркуляри наркоматів фінансів, юстиції, охорони здоров'я, Донецького губернського КНС. 

Протоколи з'їзду, пленуму, засідання президії КНС. Резолюції по доповідях про підсумки 

реорганізації КНС, сільськогосподарської кооперації. Місячні плани роботи КНС. 

 

 

ф. Р-294 Землянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Землянки Сталінського 

району Донецької області 

Опис 1 

10 од. зб. 
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1925-1932 рр. 

Постанови ВЦВК. Протоколи засідань президії, нарад голів сільських комітетів незаможних 

селян, засідань Землянської сільради. Звіти про роботу КНС. Відомості про добровольчу білу 

армію. 

 

 

ф. Р-300 Ново-Бахмутська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Бахмутка Скотоватської волості Єнакіївського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Накази, циркуляри, інструкції Всеросійської, Донецької і Юзівської повітової комісій по 

боротьбі з дезертирством, Юзівського повітового і районного військового комісаріатів і 

листування з ними про облік військовозобов'язаних, про забезпечення родин 

червоноармійців, про охорону мостів, телеграфу, залізничного полотна. Списки 

військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-302 Сталінський окружний фінансовий відділ, м. Сталіно Сталінського району УРСР 

Опис 1 

118 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанова РНК УРСР, циркуляри, огляди Наркомату фінансів УРСР про валютно-фондовий 

ринок України, прискорення темпів грошового обігу, спостереження діяльності кас. Накази, 

циркуляри, інструкції Наркомату фінансів УРСР, губернських окружних відділів фінансів та 

листування з ними про план та звіт діяльності фінансових закладів, скорочення бюджету, 

пільги, кадри, передачу Наркомату фінансів  будинків колишнього Міністерства фінансів, 

охорону фінансових закладів, прийом на роботу, про атестацію особового складу, 

розповсюдження державних позик, про ведення, зберігання, пересилку таємної коресподенції 

та грошових сум, виконання бюджету по податкам, боротьбу з фальшивомонетниками. 

Положення, листи, циркуляри про створення грошового резерву держави. Циркуляри 

Наркомату фінансів УРСР, окружного фінвідділу та листування з ними про договір поміж 

Турцією та СРСР про торгівлю та мореплавство, про податкові пільги східним торговцям. 

Документи про податки, порядок обкладення податками священників, сімей 

червоноармійців, інвалидів, про стан приватного ринку в окрузі, валютно-фондових 

операцій, огляди цих операцій та ін. Відомості про патенти, про облік іноземців-власників 

торговельних підприємств. Доповідні записки про боротьбу з перекупниками, облік 

скупників цінностей, введення акцизних книг. Списки торговців, скупників цінностей та 

хутра, про пільги власникам торговельно-промислових підприємств. Матеріали про акциз на 

товар для Червоної Армії. Акти, відомості, списки, листування про збитки, які учинила 

інтервенція фінансовим закладам. Фінансові бюлетені, акти перевірок, списки робітників. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Наказ по адміністративному відділу, виписки з протоколів про штати. Документи про 

діяльність окружного фінансового відділу. 

 

 

ф. Р-304 Макіївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка Макіївського 

району Сталінського округу   

Опис 1 
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2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Протоколи Сталінського окружного КНС, президії Макіївського районного виконкому, 

загальних зборів членів КНС про землевпорядкування, завдання членів КНС. Списки членів 

КНС. 

 

 

ф. Р-308 Авдіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Авдіївка Авдіївського району Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923 р. 

Циркуляри, інструкція  Юзівського окружного виконкому про землекористування, про облік 

сект і громад та ін. 

 

 

ф. Р-313 Гришинський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, циркуляри, телеграми ЦК КП(б)У, ВУЦВК. Наказ Наркомату внутрішніх справ 

про реорганізацію місцевих органів. Циркуляри Наркомату фінансів, Донецького 

губернського фінвідділу про порядок прийому іноземної валюти, про шифровані позначки 

повітових і окружних фінвідділів, кас,  про порядок позначення шифру в перекладних 

депешах, про боротьбу із спекуляцією, про ліквідацію Гришинського повітового фінвідділу і 

організацію прибутково-видаткової каси. Протоколи Донецької губернської і Гришинської 

повітової комісій, загальних зборів громадян і духівництва, доповіді уповноважених про 

вилучення і передачу церковних цінностей на користь голодуючих. Списки біженців Латвії, 

Литви, що проживають у Гришинському повіті. Листування Гришинського повітового 

виконкому з відділами і волосними виконкомами про штати, про стан роботи, про 

реєстрацію біженців, про подання звітності та ін.  

 

 

ф. Р-314 Старо-Михайлівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Старо-

Михайлівка Старо-Михайлівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази Донецького губернського виконавчого комітету, Ради трудової армії, продовольчого 

комітету. Протоколи засідань президії виконкому і Ради Вознесенського рудника, КНС 

Миколаївки, Семенівки, Олександрівки. Відомості, зведення, анкети. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-316 Юзівський районний військово-революційний комітет, м. Юзівка Юзівського 

району Донецької губернії 

Опис 1 

62 од. зб. 

1920 р. 

Постанови, накази Юзівського райвоєнкому і його відділів. Протоколи засідань Юзівського 

райревкому, загальних зборів громадян сел і робітників та службовців рудників Юзівського 

району. Звіти, доповідні записки про діяльність райревкому і його відділів. Листування з 

ревкомами, відділами, банками, військовими частинами, профспілками про продовольче і 
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паливне постачання, про трудову повинність, про медичну допомогу, про анулювання 

донських грошових знаків та ін. Списки, посвідчення, мандати членів райревкому і його 

відділів, волосних виконкомів. 

 

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи та витяги з них Юзівського райкому партії, Новосмолянинівської копальні, 

ревкому міста Дмитрієвська та Макіївського гірничого району. Доповіді про організацію та 

роботу райревкому. Баланс відділу управління, штати робітничого кооперативу. Списки 

міліціонерів. Листування з відділами, комендантом міста Юзівки, продкомітетом про 

розподіл продуктів, про роботу транспорту та зв'язку, про фінансування дитячих притулків, 

про слідчі справи.  

 

 

ф. Р-317 Мар'їнська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1926 рр. 

Циркуляри НКВС, міліції і розшуку УРСР про спостереження за правильністю виконання 

постанов ВУЦВК з питання відділення церкви від держави, про організацію і роботу 

ревізійних комісій та ін. 

 

 

ф. Р-327 Сталінське окружне управління робітничо-селянської міліції, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

5510 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК, НКВС УРСР, губернського 

управління про боротьбу з бандитизмом, карними злочинами, крадіжками, про охорону 

державних об'єктів, про чистку апарату, про розмежування функцій політуправління, міліції 

та карного розшуку, про культурно-виховну роботу серед міліціонерів, про ліквідацію 

неписьменності, розвиток української мови поміж міліціонерів, про проведення політичних 

занять. Статут внутрішньої служби робітничо-селянської міліції УРСР. Протоколи нарад 

начальників, загальних зборів робітників міліції про допомогу повітряному флоту та 

будівництву аероплану "Червона міліція та розшук", про святкування річниць утворення 

органів радянської міліції, Жовтневої революції. Звіти, доповіді про стан та діяльність 

окружних, міських, районних, промислових міліцій, розшуку, політінспекцій. Відомості про 

надання права пересування по всій території республіки, про спрощення ведення справ 

карного розшуку, про організацію адресних столів, про правила складання таємних зведень, 

про відкриття шкіл міліції. Матеріали з історії міських та районних відділів міліції. Акти 

обстеження роботи міліції. Відомості про збитки, що були заподіяні громадянською війною 

та іноземною інтервенцією по Сталінському округу. Документи про соцзмагання. Списки 

співробітників. Особові справи. Листування. 

 

 

Опис 2 

246 од. зб. 

1923-1930 рр. 
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Накази, циркуляри, інструкції НКВС УРСР, ДПУ, міліції і карного розшуку УРСР, Донецької 

губернської і Сталінської окружної робітничо-селянської міліції про боротьбу з 

кримінальною злочинністтю, пожежами на підприємствах, пияцтвом, хабарництвом, подіями 

на місцях. Плани, звіти, доповіді про стан та діяльність міліції, карного розшуку. Оперативні 

й інформаційні зведення. Акти обстеження районних відділів міліції. Агентурно-

інформаційні бюлетені про події. Відомості про роботу іноземного столу. Списки іноземних 

підданих. Особові справи і списки співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-329 Сталінське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Положення, інструкції, циркуляри Наркомату торгівлі УРСР, Сталінського окружного 

відділення ДПУ і адміністративного відділу про постачання товарами Сталінського округу, 

про кон'юнктуру ринку, про політику цін, про затримання вкрадених облігацій, про 

перевозку ціностей та таємної коресподенції. Протоколи засідань правління товариства. 

Списки особового складу товариства і торговців міста Артемівська. Листування з 

Сталінським окружним відділенням ДПУ про кадри, погашення заборгованості. 

 

 

ф. Р-332 Районна комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

Амвросіївському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області 

Опис 1 

99 од. зб. 

1931-1935 рр. 

Постанови, інструкції ВЦВК, Донецького губернського виконкому і центральної 

партизанської комісії про пільги для партизан, допомогу їм, про діяльність поміж 

партизанами, святкування дня Червоної Армії. Протоколи засідань Донецької обласної і 

Амвросієвської районних партизанських комісій. Акти обстеження, опис майна партизан. 

Особові справи і списки червоних партизан. Заяви та анкети громадян про відновлення їх в 

правах червоних партизан.  

 

 

ф. Р-336 Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

при рудниках Берестово-Кринських кам'яновугільних копалень, сел. Ханженкове 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Протоколи засідань виконкому рудників. 

 

 

ф. Р-339 Скотоватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Скотовата Скотоватської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет ВУЦВК, постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК, губернського,  повітового, 

волосного виконкомів. Протоколи засідань членів волосного виконкома сільрад, незаможних 



 72 

селян. Книга протоколів волосного виконкома. Правила про податок. Відомості про майно та 

сімейний стан червоноармійців. Списки населення, інвалідів громадянської війни, 

голодуючих. Заяви громадян. Акт про надання ділянки землі громадянину села Скотувата. 

 

 

ф. Р-345 Олександрівська робітничо-селянська промислова міліція рудника Олександрівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Наказ Всеукраїнської центральної комісії про боротьбу з дезертирством. Протоколи дізнань, 

обшуків і акти ревізій діловодства. 

 

 

ф. Р-346 Управління Вєтковської підрайонної робітничо-селянської промислової міліції, 

рудник Вєтка міста Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Постанови Сталінського окружного виконавчого комітету. Протоколи сімейно-майнового 

стану громадян. Акти прийому-здачі карних і загальних справ. Листування з начальниками 

промислових районів про видачу розрахункових книжок.  

 

 

ф. Р-347 Улаклицький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Улакли Улаклицької волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Юзівського повітового виконкому, військкомату, 

Маріупольського військкомату про мобілізацію, навчання військовозобов'язанних, політичну 

діяльність та ліквідацію неписьменності поміж призовників, ведення таємного листування. 

Облікові картки, списки військовозобов'язаних, допризовників. 

 

 

ф. Р-348 Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Андріївка Андріївської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

127 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети РНК про єдиний натуральний податок, забезпечення сімей червоноармійців землею. 

Постанови, накази губернського, повітового, волосного виконкомів, районного земельного 

відділу. Накази губернської, повітової комісій про боротьбу з дезертирством. Положення про 

посіви. Інструкції губернського земельного відділу про закріплювання землі за трудовими 

господарями, видачу пенсії при втраті працездатності. Протоколи засідань волосного, 

сільського виконкомів, сільських сходів, загальних зборів громадян. Відомості про кількість 

населення, худоби, військовозобов'язанних, червоноармійців. Зведення про збитки, що були 

заподіяні громадянською війною. Акти обстеження врожаю, землі. Заяви громадян. 

Листування. 
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Опис 2 

9 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Положення та інструкції ВУЦВК про волості та сільські виконкоми. Накази і циркуляри 

Гришинського районного виконкому, військового комісаріату про введення страти та 

червоного терору проти білих банд. Циркуляри повітового управління про організацію 

міліції в повіті, проведення тижня фронту.  Протоколи загальних зборів громадян. 

Статистичні зведення про облік землі, населення, посівів, худоби. Матеріали про вибори до 

виконкомів (протоколи, інструкції, анкети, списки). Списки працівників виконкому. 

Листування з повітовим продкомісаром, сільським виконкомом  про виконання 

продрозкладки, про скликання з'їзду КНС, про створення військового комісаріату.  

 

 

ф. Р-349 Сталінська окружна інспектура народної освіти, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

26 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Циркуляри Донецького губернського виконкому, Українського Головного Управління у 

справах літератури і видавництва. Протоколи засідання комісії агітаційно-

пропагандистського окружного парткому. Зведення про викладачів шкіл, технікумів, про 

чисельність студентів педагогічного технікуму. Перелік зведень, які є державною 

таємницею. Листування про вилучення шкідливої літератури із бібліотек, магазинів, 

читалень, про прийом студентів до вузів, про роботу вчителів, про посилення антирелігійної 

пропаганди, про порядок внесення авторських виправлень, про вечірнє навчання робітників, 

про перспективи шкільного навчання, про  недоліки в роботі вчителів, про  діяльність 

піонерських та комсомольських організацій. 

 

 

ф. Р-366 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олександрівка 

Селидівського району Сталінського округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1923-1924, 1926-1927 рр. 

Проект постанови ВУЦВК і РНК УРСР. Циркуляри Сталінського окружного КНС. 

Протоколи засідань Сталінської окружної комісії незаможних селян, президій Селидівського 

районного, Олександрівського сільських і загальних зборів членів КНС. Резолюції 4-го 

Всеукраїнського і 5-го Сталінського з'їздів окружного КНС, губернського і окружного 

пленумів КНС Донбасу. Списки членів Олександрівської сільради, КНС, споживчої 

кооперації. 

 

 

ф. Р-377 Сталінський окружний суд, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату юстиції УРСР, відділу прокуратури республіки, 

Сталінського окружного суду про популяризацію радянського законодавства, про порядок 

ведення судочинства, про виклик свідків, про права юрисконсультів, про охорону прав і 

захист інтересів батраків, про боротьбу з куркульством, з перегинами в проведенні 

колективізації, про виконання планів хлібозаготівель і листування з цих та інших питань. 

Протоколи і виписки з них пленумів, засідань Верховного суду УРСР, Сталінського 

окружного суду, слідчої комісії про дострокове звільнення ув'язнених. Справи з 

обвинуваченням. 
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ф. Р-378 Народний суд 1-ї дільниці міста Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

320 од. зб. 

1920-1928 рр. 

Циркуляри Наркомату юстиції та генерального прокурора України всім окружним судам і 

прокурорам. Протоколи, виписки з протоколів судових засідань. Карні і позовні справи. 

 

 

ф. Р-381 Народний суд 14-ї дільниці, м. Дмитрієвськ Макіївського району Сталінського 

округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Постанова ВЦВК і РНК, циркуляри Наркомату юстиції, Верховного суду УРСР, Донецького 

губернського суду. Списки особового складу народного суду. 

 

 

ф. Р-382 Управління Мар'їнської районної робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

20 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВЦВК, РНК УРСР, Сталінського окружного виконкому, 

Донецької губернської, Сталінської окружної і Юзівської повітової міліцій і листування з 

ними про кадри, про діяльність районної міліції. Квартальні і місячні звіти, доповіді про 

діяльність Мар'їнської районної міліції, рапорти міліціонерів, посвідчення робітників міліції. 

Протоколи допитів. Списки особового і командного складу. Відомості на отримання 

заробітної плати та обмундирування міліціонерів. 

 

 

Опис 2 

43 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Накази, циркуляри НКВС УРСР, губернського відділу ДПУ, управління губернської і 

окружної міліцій, карного розшуку, окружного адміністративного відділу. Постанови 

Сталінського окружного виконкому про порядок видавання іноземцям посвідки на 

проживання. Таємно-інформаційні зведення про події в районі, про антирадянську 

пропаганду. Агентурно-інформаційні бюлетені про стан та боротьбу із злочинністю в районі. 

Списки злочинців, іноземців, священників, білогвардійців, махновців. Листування про 

розшук злочинців. 

 

 

ф. Р-383 Управління начальника промміліції Вознесенського району Петровських рудників 

Сталінського округу 

Опис 1 

59 од. зб. 

1920-1928 рр. 

Постанови ВУЦВК, губернського, повітового, окружного виконкомів. Накази, циркуляри 

Головного управління міліції УРСР, Донецької губернської, Юзівської повітової, 

промислової адміністрацій куща. Протоколи з'їзду начальників міліції, загальних зборів 

міліціонерів. Доповіді про діяльність міліції. Протоколи допиту, акти обшуку, рапорти про 
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події. Оперативно-інформаційні зведення. Довідки, посвідчення, списки міліціонерів. 

Листування про кадри, боротьбу з бандитизмом, про розшук злочинців. 

 

 

Опис 2 

5 од. зб. 

1920-1927 рр. 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри РНК УРСР, губернського, повітового, окружного 

виконкомів, управління губернської міліції. Протоколи оперативних нарад. Агентурно-

інформаційні бюлетені. Списки, анкети злочинців, агентів, махновців. Листування про 

боротьбу з бандитизмом, розшук злочинців, кадри. 

 

 

ф. Р-385 Народний суд 12-ї дільниці, с. Стила Стильського району Сталінського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924 р. 

Судові справи про звільнення від військової повинності і усиновлення. 

 

 

ф. Р-386 Народний суд 4-ї дільниці, с. Мар'їнка Мар'їнського району УРСР 

Опис 1 

12 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Циркуляри Наркомату юстиції і листування з Донецьким губернським судом, Сталінським 

окружним судом про взаємовідношення партійних комітетів та судово-слідчих закладів, про 

ведення слідчих справ, про розшук злочинців, про посилення репресій проти бандитизму, 

про конокрадство, про амністії, про розгляд справ комуністів. Документи про склад народних 

судів, вибори їх, порядок притягнення до судової відповідальності за невиконання 

хлібозаготівлі. Листування з народним комітетом юстиції по судовим справам. 

 

 

ф. Р-388 Народний суд 10-ї дільниці, с. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Циркуляри, розпорядження Наркомату юстиції і листування  з народним комітетом юстиції й 

окружним судом про проведення звітів, про роботу народних судів, посилення боротьби 

проти бандитизму, про пияцтво, крадіжки, злодіяння військових. Документи про поліпшення 

праці суддів, слідчих. Списки членів колегії захисників. 

 

 

ф. Р-390 Народний суд 9-ї дільниці, с. Григорівка Сталінського району Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Зведення про роботу народних судів. Списки співробітників. Заяви про прийом на роботу. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1925 р. 
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Циркуляри Наркомату юстиції і Донецького губернського суду про порядок висилки 

постанов місцевих органів, що мають відношення до судово-слідчої роботи, перевірку 

роботи зі збору сільськогосподарського податку, порядок складання списків виборців. 

Списки  засуджених. 

 

 

ф. Р-391 Сталінська окружна прокуратура, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

219 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Народного комітету юстиції УРСР, 

НКВС УРСР, Верховного суду УРСР, судових і слідчих органів про боротьбу з бандитизмом, 

спекуляцією, наркоманією, самогоноварінням, про поліпшення якості ведення дізнань, про 

порядок утримання ув'язнених, про проведення амністії, про рух карних і цивільних справ, 

про організацію нотаріальних контор, про хід хлібозаготівель, про надання допомоги 

родинам червоноармійців і листування по цьому й іншим питанням. Звіти, доповідні записки, 

довідки про роботу прокуратури, про рух карних і цивільних справ, про хід колективізації і 

боротьбу з куркульством. Оперативні зведення про події в окрузі. Акти перевірок 

додержання революційної законності в окрузі, місць ув'язнення, ведення дізнань. Справи 

наглядового провадження.Списки працівників прокуратури. 

 

 

ф. Р-392 Народний суд 2-ї дільниці, сел. Харцизьк Макіївського району Сталінського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925 р. 

Особова справа Писарського. 

 

 

ф. Р-393 Управління Авдіївської районної робітничо-селянської міліції і вугільного розшуку, 

сел. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

82 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, НКВС, виконкомів. Накази, інструкції 

окружної міліції про кадри, діяльність міліції, застосування адміністративних мір покарання, 

малолітніх злочинців та ін. Інструкція начальника міліції та розшуку про розмежування 

функцій міліції і конвойної варти УРСР для супроводження ув'язненних. Плани, звіти, 

доповіді про стан та діяльність районної міліції. Учбовий план та програми занять 

міліціонерів.  Протоколи допиту, акти обшуку. Оперативні зведення, агентурно-інформаційні 

бюлетені. Відомості про кількість та вік злочинців. Справи з обвинувачення. Матеріали про 

святкування річниць утворення органів радянської міліції. Заяви громадян, довідки, 

посвідчення міліціонерів. Листування про облік злочинців, проведення республіканського 

розшуку, озброєння, особовий склад міліції. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Оперативні та статистичні зведення про події в районі. Анкети інформаторів. 
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ф. Р-401 Сталінський окружний комітет професійної спілки працівників народного 

харчування, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1929 р. 

Циркуляри Сталінської окружної професійної ради і листування з нею про вживання заходів 

проти пожеж на підприємствах, оздоровлення робітників та службовців, про прийом до 

членів профспілки та ін. 

 

 

ф. Р-409 Сталінський окружний комітет професійної спілки будівельників, м. Сталіно 

Сталінського району УРСР 

Опис 1 

26 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського комітету спілки будівельників про зменшення витрат на 

утримання державного апарату, постачання робітників, про вибори делегатів на з'їзд 

будівельників, поліпшення протипожежної охорони на підприємствах будівництва, боротьбу 

за економію сировини, робочого часу, про поліпшення техніки безпеки, про встановлення 

норм праці та розцінок, про прийняття на роботу демобілізованих червоноармійців, політику 

соціндустріалізації, заключення колдоговорів, чистку радянського апарату, вербування 

робітників на будівництво Харьківського тракторного заводу, поліпшення протипожежної 

охорони на підприємствах, про посилення виховання робітників, поліпшення трудової 

дисципліни. Протоколи засідань комітету фракцій, пленумів бюро Сталінського окружного 

союзу будівельників, засідань заводських робітничих комітетів, загальних зборів членів 

профспілки і виробничих нарад. Акти обстеження будівництв. Список робітників. Заяви 

робітників. 

 

 

ф. Р-419 Сталінське окружне відділення професійної спілки радянськоторгових службовців, 

м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1927 р. 

Доповіді і резолюції Сталінського окружного відділу професійної спілки радянських і 

торгових службовців про роботу. 

 

 

ф. Р-422 Сталінське окружне відділення професійної спілки працівників комунального 

господарства, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1928 р. 

Фінансові звіти місцевих комітетів "Водопроводу", міського комунального господарства, 

районного місцевого господарства, окружного житлового союзу та ін. Картки профактиву 

місцевих комітетів. 

 

 

ф. Р-426 Олександрівська № 1 сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Олександрівка № 1 Авдотьїнського району Сталінського округу Донецької 

губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 
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1923-1924 рр. 

Циркуляри, інструкції Сталінського окружного, Авдот'їнського районного виконкомів. 

Накази по 2-му бойовому району про боротьбу з бандитизмом, про сільгоспподатки, про 

облік релігійних громад, про правила здійснення релігійних обрядів, створення комітетів 

допомоги потерпілим у роки громадянської війни й інтервенції, про реєстрацію емігрантів та 

ін. Інформація про рудники і заводи, які розташовані на території ради. 

 

 

ф. Р-457 Управління Рутченківської районної робітничо-селянської промислової міліції, сел. 

Рутченкове міста Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

37 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВЦВК, Генерального прокурора, НКВС, Республіканської 

міліції, окружного виконкому. Доповіді і зведення про діяльність міліції. Протоколи 

окружного суду. Інформація про підприємства округу. Протоколи дізнань. Договори з 

підприємствами про їх охорону. Список робітників міліції, розшукуваних. Особові справи, 

заяви. Листування з окружним виконкомом, управлінням міліції про боротьбу зі злочинністю 

і хуліганством, про зміцнення дисципліни та ін. 

 

 

ф. Р-474 Донецьке губернське земельне управління, м. Артемівськ Донецької губернії 

Опис 1 

27 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Постанови, циркуляри Української економічної ради, Наркомату землеробства УРСР, 

Донгубземуправління і листування з ними про землевпорядкування, луговий фонд та ін. 

Статути сільськогосподарських комун і трудових земельних артілей. Протоколи засідань 

комісії з установлення кордону поміж Донецькою губернію УРСР та південним сходом 

РСФРР. Протоколи засідань губернської землевпорядної наради, загальних зборів громадян. 

Програма землевпорядкування в губернії на 10-річний період. Річні плани, звіти, доповіді 

про роботу, з меліорації, по водному господарству, сільському будівництву в Донецькій 

губернії, акти обстежень підприємств. План боротьби з посухою. Схема Таганрозького 

округу із зазначенням районів. Карти Юзівського та Луганського округів. Договори про 

здачу землі та садиб в оренду. Список міст та селищ міського типу по Артемівському і 

Юзівському округам. Реєстраційні картки працівників відділу. 

 

 

ф. Р-515 Стильський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стила Стильської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

35 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Декрети, постанови ВЦВК і РНК УРСР. Відозва, накази, циркуляри Донецького 

губернського і Юзівського повітового виконкомів, КНС  до делегатів 7-го з'їзду Рад. Статут 

Союзу Китайських робітників. Протоколи з'їзду рад Стильського району, вибір Стильської 

сільради, зборів громадян і засідань сільських виконкомів. Акти про збитки, що були 

заподіяні бандами. Анкети, біографії, списки співробітників волосного виконкому. Зведення 

про народонаселення і стан сільських господарств Стильської волості. 
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ф. Р-521 Юзівський повітовий земельний відділ Юзівського повітового виконавчого комітету 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Наказ Донецького губернського військового комісаріату. Протоколи з'їзду агрономів і 

ветеринарних лікарів. Списки медичних працівників. Листування з Юзівським політбюро і 

повітовим виконкомом про роботу земельного відділу, з обліку кадрів та ін. 

 

 

ф. Р-522 Юзівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

314 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрет РНК УРСР про утворення Головного архівного управління. Закон ВУЦВК про КНС. 

Постанови, накази, циркуляри і інструкції ВУЦВК, РНК, губернського, повітового 

виконкомів, їх відділів, комісій про діяльність виконкомів, нову економічну політику, 

податки, переселенців, стан сільського господарства та промисловості, перспективи їх 

розвитку, порушення трудової дисципліни, розвиток дрібної промисловості, приєднання 

України до Женевської конвенції, виробничу програму Юзівського гірничого району, 

націоналізацію промисловості. Накази повітового виконкому про трудову повинність, 

поліпшення умов праці на заводах та фабриках, командуючого збройними силами України 

про фізичне виховання мас. Протоколи засідань презідіуму повітового виконкому, його 

відділів, засідань волосних та сільських виконкомів. Положення про повітові економнаради, 

ревкоми, про іноземних підданих. Звернення 5-го з'їзду рад УРСР до робітників та селян про 

боротьбу з розрухою, зовнішніми та внутрішніми ворогами. Інструкції, циркуляри про кадри 

для КНС, пільги, податки. Звіти, доповіді, зведення про роботу виконкомів, про поліпшення 

їх діяльності, про радянське будівництво та політичний стан повіту, про розподіл землі, про 

допомогу сім'ям червоноармійців, про боротьбу із злочинністю, хабарництвом, про 

вилучення церковних цінностей. Документи про організацію та стан КНС, вибори до з'їзду 

КНС, вибори до рад, про кадри, про евакуацію біженців, про боротьбу з епідеміями, 

хворобами, голодом, бандитизмом, безпритульністю дітей, про організацію сільських 

будинків, про відкриття партійних шкіл. Характеристика з'їздів рад Сталінського округу за 

три роки. Географічні, економічні характеристики стану Юзівського району. Статути 

акціонерних товариств, артілей. Матеріали адміністративно-територіальної коміссії повіту, 

виборчої комісії (інструкції, накази, протоколи, списки). Списки робітників виконкомів, 

червоноармійців, населених пунктів, церков.  

 

 

Опис 2 

54 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Циркуляри, накази  НКВС, губвиконкому. Положення про організацію управління тилами 

Південно-Східного фронту, про вибори до рад. Інструкції про боротьбу з бандитизмом, 

куркульськими повстаннями, контрреволюційними виступами. Протоколи засідань 

презідіуму виконкомів, з'їзду рад. Доповіді про діяльність виконкомів. Зведення,  акти 

збитків, що були  нанесені війною. Матеріали святкування 5-ої річниці Жовтневої революції. 

Списки робітників виконкомів, які були позбавлені виборчих прав, іноземних громадян, 

біженців, священників.  
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ф. Р-526 Юзівський повітовий відділ народної освіти, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови РНК, інструкції, циркуляри Донецького губернського ДПУ, відділу народної 

освіти про атестацію і перевірку особового складу, про боротьбу з хабарництвом та ін. 

Доповідь про діяльність Юзівського окружного відділу народної освіти. Списки, 

характеристики вчителів і науковців. 

 

 

ф. Р-527 Юзівський повітовий фінансовий відділ, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Розпорядження, інструкції, циркуляри Наркомату фінансів, Донгубфінвідділу про боротьбу з 

хабарництвом, про роботу податкового апарату, про порядок перевірки особового складу в 

державних установах. Протоколи засідань повітового виконкому. Зведення про надходження 

податків. Анкети і табелі виходів співробітників. Списки військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-536 Юзівська міська професійна спілка конторських службовців, м. Юзівка 

Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1917-1918 рр. 

Протокол Надзвичайного з'їзду профспілок службовців і робітників.  Посвідчення на ім'я 

Безкоровайного М.Я. 

 

 

ф. Р-537 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської міліції, м. Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1788 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази, циркуляри Головного губернського, повітового управлінь міліції, виконкомів про 

боротьбу з бандитизмом, дезертирством, про порядок прийому до міліції на роботу, про 

введення військової дісціпліни на підпрємствах, про розподіл  карного розшуку і міліції, про 

організацію комісії по боротьбі з пияцтвом. Положення про заробітну плату міліціонерів, 

постачання їм продуктів. Протоколи загальних зборів робітників міліції про завдання міліції, 

допомогу голодуючим, політико-просвітительську роботу поміж міліціонерів, ліквідацію 

неписьменності. Звіти, інформації про діяльність органів міліції. Рапорти, донесення про 

події в повіті. Акти обстеження праці органів міліції. Матеріали з чистки апарату (протоколи, 

списки, акти). Фінансові звіти, штатні розклади. Списки, реєстраційні листки, анкети. 

Листування. 

 

 

Опис 2 

20 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази, циркуляри Головного губернського, повітового управлінь міліції, виконкомів про 

боротьбу з бандитизмом, дезертирством, кадри, розформування промислової міліції. 
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Інструкція НКВС про організацію таємної агентури карного розшуку. Рапорти, донесення 

про банди, події в повіті. Інформація про діяльність міліції, чистку радянського апарату. 

Списки робітників міліції, колишніх поліцаїв, білогвардійців, закладів м. Сталіно. 

Листування. 

 

 

ф. Р-538 Юзівський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів членів КНС про організацію КНС, про сільськогосподарську 

кооперацію, про культурно-освітню роботу, про посівну кампанію та ін. 

 

 

ф. Р-540 Юзівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

171 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, положення, накази, інструкції, циркуляри РНК УРСР, Народного комісаріату 

соціального забезпечення, райвиконкому про сільські, волосні і підрайонні виконавчі 

комітети, про відділ управління губернських повітових і волосних виконкомів, про трудову 

повинність тощо. Політичні зведення, відомості про контрреволюційні виступи в районі. 

Доповіді, протоколи засідань волосних виконкомів, ревкому, міськради, безпартійних 

конференцій. Матеріали про допризовну підготовку військовозобов'язаних. Списки 

співробітників повітових виконкомів і вимогові відомості на виплату зарплатні 

співробітникам районних і волосних виконкомів. Листування з установами і організаціями 

про розподіл робочої сили, про виплату зарплатні співробітникам, про тарифні ставки та ін. 

 

 

ф. Р-547 Амвросіївська районна рада професійних спілок, м. Амвросіївка Амвросіївського 

району Донецької області 

Опис 1 

8 од. зб. 

1933-1936 рр. 

Фінансові звіти і вимогові відомості на видачу заробітної плати співробітникам 

райпрофради. 

 

 

ф. Р-553 Народний суд 6-ї дільниці, с. Андріївка Сталінського району Сталінського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Розпорядження і циркуляри Сталінського окружного суду і Наркома юстиції про порядок 

залучення до суду членів і кандидатів партії, посилення репресій за бандитизм, конокрадство 

та інші злочини. Списки членів колегії захисників. 

 

 

ф. Р-557 Юзівська міська трудова школа № 1, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

11 од. зб. 
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1920-1922 рр. 

Положення Донецького губернського відділу освіти про оплату праці працівників освіти 

Донецької губернії. Інструкція Донецького губернського відділу соціального виховання про 

організацію шкільних рад при трудових школах. Списки і вимогові відомості на одержання 

заробітної плати співробітниками школи. Листування з Юзівським відділом народної освіти 

про прийом нових учнів, про скликання загальних зборів працівників освіти.  

 

 

ф. Р-564 Макіївський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Макіївка Макіївського 

району Донецької області 

Опис 1 

9 од. зб. 

1931-1933 рр. 

Постанови ВЦВК, президії Всеукраїнської Центральної комісії незаможних селян, 

Макіївського міського КНС про діяльність КНС. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-575 Адміністративний відділ Сталінського окружного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

55 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри НКВС УРСР, губернського виконкому, окружного 

адміністративного відділу про діяльність адміністративних відділів, про кадри, про 

затвердження інструкції на вибори до рад, про обстеженя роботи відділів, про охорону 

суспільного порядку на селі, про збитки, які були заподіяні інтервенцією, про розслідування 

газетних статей, про боротьбу з куркульством, хабарництвом, безпритульністю. Циркуляр 

Донецького губернського адміністративного відділу про правильність проведення політики 

національної меншості. Плани, звіти, відомості про діяльність адміністративного відділу та 

його відділів. Матеріали (циркуляри, інструкції, протоколи, акти) про проведення в життя 

декрета "Про відділення церкви від держави та школи від церкви". Протоколи загальних 

зборів віруючих. Списки громад, священників, сект, церков. Справи про закриття 

молитовних будинків, статути громад. Документи (заяви, посвідчення, довідки) іноземних 

громадян про прийом українського громадянства. Матеріали про облік іноземців. Списки і 

характеристики грецьких та німецьких поселень. Зведення про облік громадян, які були 

позбавлені виборчих прав. Анкети, облікові картки, списки робітників окружного 

адміністративного відділу. 

 

 

ф. Р-577 Управління міліції Великоянисольського району Юзівської повітової робочо-

селянської радянської міліції, с. Старий Керменчик Старокерменчикської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1922 р. 

Накази, циркуляри Донецької губернської, Гришинської і Юзівської повітових міліцій. 

Доповіді й інформаційні зведення про роботу районної міліції. Списки працівників районної 

міліції і населених пунктів Великоянисольського району. 

 

 

ф. Р-578 Управління робітничо-селянської промислової міліції Чулковського рудника, сел. 

Чулковка Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 
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38 од. зб. 

1921-1925 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції НКВС, начальника міліції УРСР, Донецької губернської і 

Юзівської повітової промислової міліції та листування з ними про події, арешт дезертирів, 

розшук осіб, які підозрюються у крадіжках, про кадри та ін. Протоколи допитів, загальних 

зборів промислової міліції Чулковського куща. Доповіді і щотижневі інформаційні зведення, 

відомості про стан і діяльність промислової міліції. Списки і посвідчення працівників 

промислової міліції. Договори з підприємствами про охорону. Судові справи. Списки 

розшукуваних осіб. 

 

 

Опис 2 

4 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Накази Донецької губернської, Юзівської повітової міліції про події в повіті, боротьбу з 

бандитизмом та листування по цьому питанню. Список іноземнопідданих. 

 

 

ф. Р-579 Управління Старо-Михайлівської районної робітничо-селянської міліції, с. Старо-

Михайлівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрет і копії постанов ВЦВК про загальногромадянський податок для надання допомоги 

голодуючим і на посилення засобів по боротьбі з епідемією. Накази Донецької губернської, 

Юзівської повітової, Старо-Михайлівської районної міліції про роботу і постачання міліції. 

Наказ Донецької губернської міліції про передачу місць ув'язнення в відомство Наркомату 

юстиції. Протоколи допитів. Протоколи слідчого карного розшуку за обвинуваченням в 

убивстві, крадіжці та ін. Списки працівників карного розшуку і співробітників міліції. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1922 р. 

Накази, циркуляри НКВС, Революційної воєнної ради України. 

 

 

ф. Р-580 Управління Волноваської районної робітничо-селянської міліції, ст. Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Декрети РНК УРСР про охорону лісів, про забезпечення сільськогосподарських дослідних 

установ необхідними умовами для роботи (копія). Постанови, накази,  циркуляри Донецької 

губернської, Юзівської повітової і Волноваської районної міліції. Зведення і відомості про 

склад і озброєння міліції. Протоколи допитів і акти обшуків. Списки і посвідчення 

співробітників міліції. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1922 р. 
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Накази, циркуляри Юзівського повітового виконкому, управління міліції про боротьбу з 

бандитизмом, хабарництвом, пияцтвом. Списки іноземних підданих. 

 

 

ф. Р-581 Щеглівська дільнична робітничо-селянська промислова міліція управління 

державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, сел. Щеглівка міста Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

65 од. зб. 

1921-1928 рр. 

Постанови ВУЦВК, копії наказів Державного управління УРСР по радянській міліції, по 

гірничим районам управління державної кам'яновугільної промисловості про охорону 

підприємств, про торгівлю, про кадри в міліції, боротьбу з бандитизмом, крадіжками, 

пияцтвом. Списки особового складу міліції. Звіти, відомість про діяльність міліції. Рапорти 

про розшук злочинців. Заяви громадян, протоколи дізнань. Листування. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Накази, циркуляри Донецької губернської, Юзівської повітової міліції та листування з ними 

про кадри, боротьбу з бандитизмом, самогоноваріння. 

 

 

ф. Р-584 Управління Андріївської районної робітничо-селянської міліції, с. Андріївка 

Сталінського округу 

Опис 1 

42 од. зб. 

1922-1928 рр. 

Положення про сільські варти. Накази, інструкції, циркуляри НКВС, Донецького 

губернського, Сталінського окружного, Андріївського районного виконкомів і міліції та 

листування з ними про події в районі, про боротьбу з бандитизмом, про кадри та ін. 

 

 

ф. Р-594 Чистяківський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Чистякове 

Чистяківського району Донецької області 

Опис 1 

10 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Донецької губернської і Сталінської 

окружних КНС про задачі комітетів на селі, про обстеження районних і сільських комітетів, 

про перевибори народних засідателів. Резолюції II губернського пленуму КНС. Списки 

членів сільських КНС, інвалідів громадянської війни. 

 

 

Опис 2 

89 од. зб. 

1924-1933 рр. 

Постанови, положення, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Всеукраїнського центрального, 

Сталінського окружного КНС і листування з ними про перевибори КНС, про створення 

ревізійних комісій, про  поширення позики індустріалізації, про організацію їдалень, ясел 

тощо. Протоколи окружних і районних з'їздів, пленумів, конференцій, засідань президій і 

загальних зборів районного і сільського комітетів незаможних селян. Плани, звіти, доповіді, 
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зведення, відомості про склад і роботу районного і сільського комітетів незаможних селян, 

про організацію артілей, комун, про колективізацію, про залучення жінок у комітети 

незаможних селян, про культурно-просвітню роботу, про навчання членів КНС та ін. Рапорт 

підшефного 15-го кавалерійського полку незаможному селянству Чистяківського району. 

Списки членів Чистяківського районного і сільського комітетів незаможних селян. 

 

 

ф. Р-596 Мануйлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мануйлівка 

Амвросіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Протоколи засідань президії, загальних зборів. Звіт про стан роботи за півріччя і списки 

членів комітету. 

 

 

ф. Р-597 Дмитрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Дмитрівка 

Дмитрівського району Луганського округу 

Опис 1 

47 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, товариські листи ВУЦВК, президії Всеукраїнського, Луганського 

окружних і 2-5 з'їздів комітетів незаможних селян. Протоколи окружних і районних з'їздів. 

Плани і звіти районних КНС. 

 

 

ф. Р-598 Шахта №11-21 Мушкетівського рудоуправління, сел. Мушкетове Сталінського 

округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Постанови, накази Ради праці й оборони, комбінату вугільної промисловості Донбасу про 

заклик у територіальні частини, про дбайливі витрати кріпильного лісу, про поліпшення 

якості палива, про побут трудящих. Циркуляри Мушкетівського рудоуправління про норми і 

розцінки на вугільні і підривні роботи, про соціальне страхування і трудову дисципліну. 

 

 

ф. Р-601 Адміністративний відділ Мар'їнського районного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Мар'їнка Мар'їнського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 

1928-1930 рр. 

Інструкція Центрального виборчого комітету і НКВС УРСР про порядок проведення обліку 

виборців і позбавлених виборчих прав, складання списків на них. Протоколи  засідань 

президії Мар'їнського районного виконкому про відновлення громадян у виборчих правах і 

додатки до них (заяви, довідки й ін.). Списки позбавлених виборчих прав. 

 

 

ф. Р-602 Управління Красногорівської районної робітничо-селянської міліції, 

с. Красногорівка Красногорівського району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 
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1925 р. 

Списки і листування із Сталінським окружним відділом розшуку, промисловими міліціями 

про розшук осіб. 

 

 

ф. Р-604 Управління робітничо-селянської промислової міліції Моспино-Роснянської 

дільниці, ст. Моспине Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Донецької губернської і Юзівської повітової міліцій, 

виконавчого комітету, військового комісаріату про діяльність міліції, про штати, про 

обмундирування. Книги особового складу. 

 

 

ф. Р-605 Управління робітничо-селянської промислової міліції Сталінського азотно-

хімічного заводу Сталінського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1926-1927 рр. 

Листування з азотно-хімічним заводом про розслідування статтей, що були надруковані у 

газеті "Диктатура труда". Списки співробітників міліції. 

 

 

Опис 2 

16 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Накази, циркуляри Сталінської окружної міліції і листування з нею про кадри, про розшук 

осіб, про боротьбу з бандитизмом, про розшук тварин і речей, які було украдено, про 

атестаціїю міліціонерів. Рапорти-донесення про стан в районі. Агентурні бюлетені про події. 

Списки агентів. 

 

 

ф. Р-607 Шахта № 9 "Капітальна" Мушкетівського рудоуправління Макіївського району 

Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1923 р. 

Табелі виходів на роботу гірників і службовців контори шахти. 

 

 

ф. Р-608 Шахта № 5/6 Мушкетівського рудоуправління, ст. Мушкетове Сталінського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Табелі виходів на роботу артільних і конторських робітників шахти № 5/6. 

 

 

ф. Р-612 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської промислової міліції, 

м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 
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1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, Головного, Донецького губернського, 

Юзівського повітового управлінь міліції. Доповіді і відомості про стан і діяльність 

дільничних промислових міліцій Юзівського повіту. Повідомлення, інформаційні зведення і 

рапорти начальників кущових і дільничних міліцій про події, кадри. Списки працівників 

промислової міліції Юзівського повіту. 

 

 

ф. Р-613 Управління Юзівської міської робітничо-селянської радянської міліції, м. Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1921 р. 

Протоколи обшуків і ордери на них. Карна справа на Баранову Є.І. 

2 од. зб. 

 

 

Опис 2 

8 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Декрет, постанови РНК УРСР, положення, накази, інструкції, циркуляри Юзівського 

повітового військового комісаріату про охорону залізнодорожньої полотнини, телеграфних 

ліній, про вироки, про арешти, про проведення обшуків. Протоколи дізнань, засідання 

слідчої комісії. Списки арештованих. Заяви громадян. Листуванння про події в місті, про 

розшук злочинців. 

 

 

ф. Р-628 Авдіївське підрайонне управління робітничо-селянської промислової міліції, 

с. Авдіївка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови Донецького губернського відділу управління. Накази Юзівського повітового 

комісаріату з військових справ, головного управління робітничо-селянської міліції. 

Протоколи зборів Орловської сільської ради Авдіївської волості. Виписки з протоколу 

пленарного засідання членів Авдіївської волосної ради. 

 

 

ф. Р-630 Юзівський підрайонний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

26 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Декрет РНК. Накази Юзівського підрайонного виконавчого комітету, Юзівського районного 

військово-революційного комітету. Протоколи засідань сільських, селищних і рудничних 

виконкомів і загальних зборів робітників Юзівського підрайону, членів ради виконкому 

с.Авдіївки. Матеріали з'їзду рад Юзівського підрайонного виконкому. Списки членів та 

робітників ревкому Прохоровського рудника. Списки громадян с. Кураховки, населених 

пунктів Юзівського підрайону, членів КНС. Документи про кількість безземельних та 

малоземельних громадян. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 
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1920-1921 рр. 

Інструкція НКВС, протоколи загальних зборів, листування з повітовою виборчою комісією 

про створення виборчих комісій, про перевибори рад. Списки виборців та осіб, які були 

позбавлені виборчих прав. 

 

 

ф. Р-633 Волноваський підрайонний комітет незаможних селян (КНС), ст. Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

19 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, положення і циркуляри ВЦВК, Донецького губвиконкому. Протоколи засідань 

надзвичайної комісії, загальних зборів. Доповіді про діяльність волосних і сільських КНС. 

 

 

ф. Р-639 Донецька обласна спілка житлової кооперації "Доноблжитлоспілка" Всеукраїнської 

контори житлової кооперації "Укржитлоспілка", м. Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

26 од. зб. 

1932-1935 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри Центральної виборчої комісії, Укржитлоспілки. 

Положення і протоколи Всеукраїнської наради працівників "Тсоавіахіма". Списки 

співробітників. Листування з обласною радою "Тсоавіахіма", з Сталінською міською радою, 

з районною міською житловою спілкою про підготовку міста до протиповітряної оборони, 

про наявність службових приміщень і механізмів, про бронювання робочої сили.  

 

 

ф. Р-642 Галузева рада товариства винахідників вугільної промисловості Донбасу, м. Сталіно 

Донецької області 

Опис 1 

119 од. зб. 

1934-1938 рр. 

Розпорядження, накази і протоколи засідань Центральної Ради Всеукраїнського товариства 

винахідників і Центрального комітету вуглярів про винахідницьку роботу. Протоколи 

засідань президії галузевої ради та ін. Звіти, програми, акти, висновки про роботу галузевої 

Ради. Стенограми і списки делегатів конференції винахідників. Листування з Радою 

товариства винахідників УРСР і СРСР про роботу оборонного сектору, про винайдені 

інженерами заводів Донецької області конструкції машин. 

 

 

ф. Р-652 Сільськогосподарська артіль ім. Молотова, с. Селидівка Селидівського району 

Донецької області 

Опис 1 

37 од. зб. 

1931-1936 рр. 

Постанови, розпорядження, інструкції ЦК КП(б)У, президії Сталінської міської ради. Статут 

сільгоспартілі. Плани загальних зборів членів сільскогосподарських артілей. 

 

 

ф. Р-679 Юзівський підрайонний революційний комітет, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 



 89 

1920 р. 

Протоколи засідань сільських рад про створення революційних комітетів, листування з 

Юзівським революційним комітетом і його відділами по  господарським питанням. 

Відомості про організацію рад. 

 

 

ф. Р-698 Донецька обласна каса соціального страхування, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

10 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Постанови, директивні листи Народного комісаріату праці, Донецької облпрофради, бюро 

міського партійного комітету. Листування з Донецьким обкомом КП(б)У, облвиконкомом, з 

районними страховими касами  про будівництво профілактичних установ, про санітарно-

курортне лікування, про суспільне харчування, видачу пенсій та ін. 

 

 

ф. Р-705 Грузько-Зорянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Грузько-Зорянка 

Макіївського району Сталінського округу  

Опис 1 

4 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Протоколи засідань президії і членів сільського комітету незаможних селян (КНС). Списки 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-709 Сталінський міський комітет професійної спілки будівельників, м. Сталіно 

Сталінського району УРСР 

Опис 1 

5 од. зб. 

1930-1931 рр. 

Інструкції, циркуляри Всеукраїнського комітету професійної спілки будівельників, 

Сталінської окружної і міської рад, профспілок про чергові задачі з виконання 5-ти річного 

плану, про будівництво баз і ліквідацію плинності робочої сили, про роз'яснювальну роботу 

у зв'язку з мобілізацією, про  шефство будівельників над військовими частинами. Список 

осіб, що закінчили Харківські інженерно-будівельні курси, характеристики на них. 

 

 

ф. Р-712 Ольгинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгинка Ольгинської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Постанова РНК про комітети взаємодопомоги на селі. Постанови і резолюція 4-го 

Донецького губернського з'їзду рад робітничих, селянських, червоноармійських і козачих 

депутатів про ліси. Копія інструкції про участь комітететів незаможного селянства у 

проведенні трудового гужового податку. 

 

 

ф. Р-713 Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Троїцьке 

Старо-Бешівського району Донецької області 

Опис 1 

7 од. зб. 

1925-1930, 1932-1933 рр. 
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Виписка з декрету про сільські комітети незаможних селян. Плани, звіти, протоколи про 

роботу Старо-Бешівського районного комітету незаможних селян і Ново-Троїцького 

сільського КНС. 

 

 

ф. Р-714 Благодатівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Благодатне 

Павлівського району УРСР  

Опис 1 

16 од. зб. 

1924-1931 рр. 

Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету про комітет незаможних 

селян. Протоколи засідань президії і загальних зборів членів Благодатівського сільського 

комітету незаможних селян. 

 

 

ф. Р-716 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олександрівка 

Мар'їнського  району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Циркуляри Сталінських окружних комітетів незаможних селян, протоколи засідань і виписки 

з протоколів районного комітету незаможних селян. 

 

 

ф. Р-718 Ново-Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-

Михайлівка Благодатівського району Донецької області 

Опис 1 

5 од. зб. 

1925-1932 рр. 

Резолюції по доповідям про землекористування, колгоспи, реорганізацію КНС. Протоколи 

засідань президії і загальних зборів. 

 

 

ф. Р-720 Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Павлівка Павлівського 

району Сталінського округу  

Опис 1 

3 од. зб. 

1926, 1928 ,1929 рр. 

Циркуляри Сталінського окружного комітету незаможних селян, протоколи і виписки з 

протоколів засідань президії. 

 

 

ф. Р-722 Василівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Василівка 

Амвросіївського району Сталінского округу Донецької губернії  

Опис 1 

4 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови ВЦВК. Інструкція з перевиборів сільських комітетів незаможних селян. 

Протоколи і копії протоколів засідань президії і загальних зборів Амвросіївського районного, 

Василівського сільського комітетів незаможних селян. 
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ф. Р-771 Макіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Макіївка Макіївського 

району УРСР  

Опис 1 

7 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанова ВЦВК і РНК УРСР. Протоколи засідань районного з'їзду, президії і загальних 

зборів комітету незаможних селян. 

 

 

ф. Р-780 Окружні ради товариства друзів хімічної оборони й хімічної промисловості 

"Доброхім" (о.а.ф.) 

Опис 1 

4 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Положення про товариство і осередки. Протоколи засідань президій окружних і районних 

рад, зборів членів осередків, науково-технічної секції. Плани, звіти, доповіді, відомості про 

роботу окружних і районних рад, про залучення населення до товариства, про боротьбу з 

сільськогосподарськими шкідниками. 

 

 

Опис 2 

14 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Положення про товариство і осередки. Протоколи засідань президій окружних і районних 

рад, зборів членів осередків, науково-технічної секції. Плани, звіти, доповіді, зведення про 

роботу окружних і районних рад, про залучення населення до товариства, про боротьбу із 

сільськогосподарськими шкідниками. Анкети, списки членів "Доброхіма". Листування. 

 

 

ф. Р-784 Андріїво-Клєвцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Андріївка Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет РНК про натуральний податок на птицю. Положення ВУЦВК про волосні виконкоми. 

Постанова IX Всеросійського з'їзду Рад. Постанови, накази, інструкції РНК, Донецького 

губернського, Гришинського повітового виконкомів, Маріупольського повітового військово-

революційного комітету і листування з ними про продовольчий податок, заготівлю хліба, 

проведення посівної кампанії та ін. Виписка з протоколів загальних зборів волосної ради. 

Акти про виконання державної розкладки по Андріїво-Клєвцовській волості. Списки 

населення волості. 

 

 

ф. Р-785 Сталінська окружна рада товариства друзів оборони й авіаційного хімічного 

будівництва, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

55 од. зб. 

1926-1929 рр. 

Постанови, директиви, циркуляри Всеукраїнської, окружної рад. Положення про товариство. 

Протоколи, резолюції, акти, звіти президії Сталінського товариства друзів оборони і 

авіаційного хімічного будівництва. Протоколи засідань секцій, програми занять, плани 

роботи. Статут товариства. Плани проведення тижня у Києві, Сталіно. Циркуляр генерала 
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про проведення набору до шкіл. Анкети курсантів авіашкіл. Довідки, посвідчення 

співробітників. Договори, кошториси. 

 

 

ф. Р-805 Мемрикський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мемрик Селидівського 

району Сталінського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Постанови, циркуляри ВЦВК, ЦК КП(б)У, Донецького губернського і Сталінського 

окружного КНС. Протоколи засідань президії і загальних зборів. 

 

 

ф. Р-812 Селидівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Селидове 

Селидівського району Донецької області 

Опис 1 

14 од. зб. 

1924-1932 рр. 

Постанови ВУЦВК, циркуляри Народного Комісаріату соціального забезпечення. Протоколи 

засідань президії і загальних зборів. Договори гужового бюро про надання транспорту. 

 

 

ф. Р-813 Миколаївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Миколаївської волості Юзівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

39 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Закон та інструкції ВУЦВК про КНС. Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК, 

губернського виконкому про податки, надання допомоги голодуючим, вибори до ради та ін. 

Протоколи загальних зборів громадян, президії волосного виконкому. Накази повітового 

воєнкомату, районного виконкому. Положення про волосні сільські ради. Інструкція відділу 

народної освіти про організацію ради сприяння шкільній справі. Списки платників податків, 

населення волості, військовозобов'язаних, співробітників. 

 

 

ф. Р-816 Миколаївський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Миколаївка 

Миколаївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

11 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Протоколи засідань президії, загальних зборів і списки членів КНС. Звіти. 

 

 

ф. Р-819 Союз китайських робітників Донецького басейну на Україні при Сталінському 

окружкомі, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Статут союзу китайських робітників на Україні. Протоколи засідань президії і загальних 

зборів союзу китайських робітників, посвідчення і довідки, що були видані громадянам 

союзу китайських робітників. 
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ф. Р-835 Донецька обласна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція (КК-

РСІ), м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

180 од. зб. 

1932-1934 рр. 

Постанови, протоколи президії. Плани роботи, відомості про діяльність міських, районних 

КК-РСІ та їх групп. Доповідні записки, інформації про виконання основних завдань 

народногосподарського плану по Донбасу, про будівництво заводу "Азовсталь", про робоче 

постачання, про боротьбу з дитячою безпритульністю, про політичні помилки. Документи 

про чистку радянського апарату, підсумки  виборів, перебудову сільських партійних 

осередків, взаємовідносини роботи органів КК-РСІ з місцевими партійними та радянськими 

органами, пільги для робітників. Інформація про порушення закону, про самосуди, про 

крадіжки, про бандитизм. Матеріали про виконання спецзавдань. Списки працівників КК-

РСІ, середняків, куркулів, незаможних селян. Акти обстеження, довідки про будівництво 

нових шахт, заводів, про виконання техніки безпеки на підприємствах. 

 

 

ф. Р-837 Сталінська окружна рада професійних спілок, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

388 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Протоколи з'їзду профспілок Сталінського округу, 1-го Сталінського окружного з'їзду 

товариства "Геть неписьменність", засідань президій окружної та галузевих профспілок, 

окружних, районних нарад, засідань комуністичної фракціїї, загальних зборів робітників, 

виробничих нарад, засідань бюро інженерно-технічних секцій. Стенограма з'їзду ударних 

бригад про підсумки господарського розвитку округу. Наказ делегатам 1-го Всесоюзного 

з'їзду вчителів від Сталінського окружного вчительського з'їзду. Плани та звіти про роботу 

профспілок, відділень, комісій. Документи про стан та розвиток промисловості в окрузі. 

Доповіді, інформація про роботу шкіл, профспілок освіти, стан культурної роботи, про 

робітничі клуби, бібліотеки. Положення про організацію пересувного робітничого 

університету. Протоколи засідань окружної ради фізкультури, звіт про її роботу, підготовку 

змагань. Статистичні відомості про членів профспілки. Листування. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Постанова президії Всеукраїнської ради професійних спілок про контроль за роботою біржі 

праці. Протоколи 2-го пленума, відомості про роботу. Протоколи засідань комісії по 

проведенню обстеження безробітних, наради про постачання робочої сили на шахти. 

 

 

ф. Р-841 Олексієво-Орловський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олексієво-Орловка Дебальцівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази ВЦВК, Донецького губернського і Дебальцівського повітового 

виконкомів. Доповідна VI-го Всеукраїнського з'їзду Рад про податки, про посівну кампанію, 

про садівництво на Україні, про збір відомостей, про збитки, що були заподіяні 

контрреволюцією і бандитизмом у період громадянської війни. Положення про оплату 
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землевпорядних робіт. Інструкція зі створення броньовано-посівного фонду у волостях. 

Протоколи уповноважених по розподілу землі. Справа про розподіл землі і майна між 

Скляровим Григорієм та Степанцовою Олександрою. 

 

 

ф. Р-847 Народний суд 2-ї дільниці, м. Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1923, 1925 рр. 

Накази Юзівського повітового комісаріату з військових справ. Вимогові відомості на 

одержання платні співробітниками народного суду 2-ї дільниці Сталінського округу. 

 

 

ф. Р-848 Юзівське районне податкове бюро при Юзівському повітовому продовольчому 

комітеті, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922 р. 

Доповідні Нижньо-Кринського волосного виконкому про хід продовольчого податкового 

перепису. Списки дільничних інструкторів. 

 

 

ф. Р-870 Чистяківський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів і його місцевий комітет, м. Чистякове Сталінського округу 

Опис 1 

286 од. зб. 

1921-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, губернського виконкому. 

Рішення, розпорядження районного виконкому. Протоколи районних з'їздів рад, КНС, 

засідань виконкому, комісій про стан промисловості та сільського господарства, про 

організацію та задачі КНС, проведення НЕП, про хлібозаготовлю, про відкриття та ремонт 

шкіл, лікарень, про боротьбу з голодом, епідеміями, неграмотністю, крадіжками, 

хабарництвом, про реєстрацію іноземнопідданих, біженців, про трудову повинність. Звіти та 

доповіді про діяльність виконкому. Протоколи 1-го з'їзду КНС. Протоколи засідань комітету 

з обводнення району, комісії захисту дітей. Відомості про кількість населення, худоби, 

сільських рад, про організацію та стан КНС. Списки делегатів 2-го Всеукраїнського з'їзду 

КНС, працівників виконкому, військовозобов'язаних. Документи про посівні кампанії, про 

збитки, які заподіяла імперіалістична війна. 

 

 

Опис 2 

12 од. зб. 

1920-1924, 1926-1927 рр. 

Постанови, положення, інструкції, циркуляри ВУЦВК, РНК, НКВС УРСР про порядок 

гербового збору, про реєстрацію релігійних сект, про реорганізацію радянського апарату. 

Інструкція Донецького губернського відділу про КНС. Накази, циркуляри Чистяківського 

воєнкомату, комісії про боротьбу з дезертирством, бандитизмом, крадіжками. Накази 

управління міліції. Списки монархістів, осіб, які служили в білій армії, позбавленних 

виборчих прав. 

 

 

ф. Р-880 Пустинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пустинка 

Селидівського району Сталінського округу 
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Опис 1 

3 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Календарні плани робіт окружного, районного і сільського комітетів незаможних селян. 

Протоколи засідання сесії і пленуму. Зведення про роботу. 

 

 

ф. Р-888 Особлива сесія народного суду по Юзівському повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-893 Грабовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Грабове Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови РНК, Донецького губернського виконкому, Всеукраїнської Центральної комісії 

про боротьбу з дезертирством, про охорону і заощадження лісів Донецької губернії, про 

продовольчий хлібний фонд. Накази, циркуляри, протоколи Донецького губернського і 

Грабовського  комітетів, комісаріату по воєнним справам волості. Накази, циркуляри Боково-

Кришталевого повітового комісаріату з військових частин Дебальцівського повіту, 

листування з ними про облік військовозобов'язаних. Наказ губвиконкому про продовольчий 

фонд. Протоколи загальних зборів громадян. Список робітників рудника, червоноармійців, 

неписьменних. Відомості про реєстрацію шлюбів. 

 

 

ф. Р-914 Ольховатський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ольховатка Ольховатської волості Єнакіївського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови Народного Комісаріату Внутрішніх справ, повітового відділу праці і соціального 

забезпечення. Накази голови військової Ради республіки і Народного Комісаріату шляхів 

сполучення, Єнакіївського районного комісаріату з військових справ тощо. Протоколи 

наради волосного військового комісаріату. Накази, циркуляри Всеукраїнської Центральної 

комісії  військовим частинам, установам Донецького губернського військового комісаріату, 

Дебальцівського повітового виконкому, листування з ними про боротьбу з дезертирством, 

про дислокацію військових частин. 

 

 

ф. Р-918 Чистяківський сільський комітет незаможних селян (КНС) Чистяківського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Постанови ВЦВК і РНК УРСР, устав виробничої артелі інвалідів, протоколи засідань 

президії і районного комітету незаможних селян, заяви громадян про прийняття їх у члени 

КНС. 
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ф. Р-929 Харцизький сільський комітет незаможних селян (КНС) Харцизького району 

Сталінського округу   

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Декрети і постанови ВЦВК і РНК УРСР. Розпорядження окружного Комітету незаможних 

селян. Протоколи засідання пленумів, загальних зборів, зведення про склад президії 

Харцизького КНС і списки відповідальних працівників. 

 

 

ф. Р-934 Павлівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлівка Павлівського району УРСР 

Опис 1 

63 од. зб. 

1922-1927, 1929-1932 рр. 

Положення, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Наркоматів 

фінансів, торгівлі, внутрішніх справ, постачання, Головного управління шосейних і 

ґрунтових доріг, Сталінського окрвиконкому і його відділів і листування з ними й іншими 

установами про окружні і районні з'їзди рад, судоустрій СРСР, відділення церкви від 

держави і передачу культового майна, що має історичну цінність музеям і архівам, весняну 

посівну кампанію, підготовку і перепідготовку кадрів, медичне обслуговування населення, 

огрядне будівництво, розробку кварцових кар'єрів, трудгужповинність, мобілізацію засобів і 

ін. Протоколи Сталінського окружного бюро національних меншостей, комітету допомоги 

жертвам інтервенції, пленумів, засідань президії райвиконкому і його комісій, сільрад, 

загальних зборів сільських КНС про перспективи розвитку сільського господарства району, 

тваринництво, виконання фінансового плану, стан охорони здоров'я, розкуркулювання, 

розгляд списків осіб, позбавлених виборчих прав і ін. Звіти сільрад про наявність релігійних 

громад і сект. Зведення про проведення перевиборів рад. Особові справи (трудові списки) 

працівників райвиконкому і сільрад. 

 

 

ф. Р-937 Гродівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гродівка Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Постанова РНК УРСР "Про дисциплінарні стягнення в радянських установах". Протоколи 

колегіальних засідань Гродовського волосного виконкому загальних зборів громадян села 

Петрівки. 

 

 

ф. Р-941 Уповноважений комісії радянського контролю при Раді Народних Комісарів СРСР 

по Донецькій області, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

177 од. зб. 

1933-1937 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри комісії радянського контролю при РНК СРСР. 

Особовий склад апарату уповноваженого РНК по Донецькій області. Матеріали військового 

контролера по перевірці стану заводів, що працюють на оборону. Протоколи засідань бюро 

скарг, матеріали обстежень по скаргах трудящих. 
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ф. Р-944 Ясинуватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясинувата Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Кошторис витрат на утримання відділу управління Ясинуватського волосного виконавчого 

комітету. Вимогові відомості на одержання платні. Акти. 

 

 

ф. Р-946 Сталінське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної 

промисловості, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Інструкція, циркуляри, протоколи Всеукраїнського комітету профспілок і листування про 

звіти і перевибори профспілок, п'ятирічний план розвитку коксобензольної промисловості. 

Циркуляр Сталінського окрвиконкому про раціональний розподіл хліба серед населення. 

 

 

ф. Р-956 Сталінська міська рада професійних спілок, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

17 од. зб. 

1930-1932 рр. 

Постанова президії Всеукраїнської Ради професійних спілок "Про контроль безробітних над 

роботою бірж праці". Постанови Сталінської міської професійної ради з питання мобілізації 

засобів по робочій кооперації, президії Сталінської міськпрофради з питання  проведення 

масового походу щодо внесення вкладу в ощадні каси на підставі постанови ЦК КП(б)У. Звіт 

про роботу Щеглівського рудничного комітету і рудоуправління "Комсомолець України". 

Протоколи нарад міськпрофради. Циркуляри ВЦРПС про участь профспілок у заходах щодо 

охорони виробництва. Доповідні записки, інформації, листування з профспілковими 

організаціями й ін. про кадри, охорону підприємств у протипожежному відношенні, 

робітничому постачанні. 

 

 

ф. Р-957 Юзівський податковий осередок повітової державно-заготівельної зернової контори, 

м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1923 р. 

Постанова Упродкомісара Бахмутського податкового осередку про продовольчий податок і 

списки недоїмщиків безпосівних господарств. Листування з Упродкомісаром, 

волвиконкомами про стягнення податків і ін. 

 

 

ф. Р-964 Управління робітничо-селянської промислової міліції при Авдотьїнському 

горілочному заводі, ст. Караванна Юзівського округа Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923 р. 

Списки особового складу, листування. 
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ф. Р-1005 Штаб 1-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, ст. Старо-

Михайлівка Сталінського округу Донецької області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1922-1924 рр. 

Наказ по Юзівській бойовій  дільниці, оперативні зведення і листування з волосними 

виконкомами, КНС та ін. щодо боротьби з бандитизмом, про події в районі. 

 

 

ф. Р-1016 Сталінський окружний відділ праці Сталінського окружного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Сталіно Сталінського району 

УРСР 

Опис 1 

31 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Циркуляри, постанови, розпорядження,  інструкції  Наркомату праці СРСР і УРСР про 

оплату праці робітників та службовців, обліку спеціалістів, соцстрахування та охорону праці, 

заходи щодо боротьби з хабарництвом, з дитячою безпритульністю. Протоколи засідань 

Сталінського окрвиконкому про реорганізацію інспектури праці. Документи Юзівського 

повітового виконкому за 1922 рік. Листування з партійними і господарськими організаціями 

Сталінського округу про колективні договори, прийом і звільнення робітників та службовців, 

броні підлітків, боротьбі зі спекуляцією.  

 

 

ф. Р-1017 Нижньо-Кринський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нижня Кринка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921 р. 

Проект постанови РНК УРСР, протоколи загальних зборів, оголошення, акти і листування із 

сільрадами про податки, боротьбу з епідеміями. Список особового складу. 

 

 

ф. Р-1027 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олександрівка 

Стильського району Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923, 1925 рр. 

Постанови, циркуляри  РНК УРСР, ВУЦВК, Стильського районного КНС. Протоколи 

засідань членів КНС і загальних зборів. Плани робіт. Щомісячні відомості про організацію і 

стан КНС. 

 

 

ф. Р-1043 Окружні спілки скотарсько-молочної кооперації  Всеукраїнської спілки 

скотарсько-молочної кооперації "Добробут" (о.а.ф.) 

Опис 1 

2 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Циркуляри Всеукраїнської спілки скотарсько-молочної кооперації "Добробут" про 

колективізацію, мережі молочної кооперації, перевиборчі кампанії, кредитування, 

м'ясозаготівлю, постачання робітників і інші. Доповідні записки про діяльність спілки. 

Списки кооперативів, що увійшли до складу спілки та співробітників. 
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Опис 2 

6 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Циркуляри Всеукраїнської спілки скотарсько-молочної кооперації "Добробут" про 

колективізацію, мережі молочної кооперації, перевиборчі кампанії, кредитування, 

м'ясозаготівлю, постачання робітників і інші. Доповідні записки про діяльність спілки. 

Списки кооперативів, що увійшли до складу спілки та співробітників. 

 

 

Опис 3 

6 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Протоколи засідань фракції Сталінської окружної спілки скотарсько-молочної кооперації. 

Виписки з протоколів Сталінського окружного й районного комітетів КП(б)У, кооперативної 

комісії щодо організації кооперативів, кооперування господарств, колгоспного будівництва, 

боротьбу з куркульством. Відомості про організацію діяльності, виконання планів окружної 

спілки скотарсько-молочної кооперації, підсумки районної конференції селянок. Списки 

кооперативів та співробітників спілки. 

 

 

ф. Р-1044 Юзівська окружна контора державного страхувания, м. Сталіно Сталінського 

округу УРСР 

Опис 1 

19 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Протоколи засідань фракції Сталінської окружної спілки скотарсько-молочної кооперації. 

Виписки з протоколів Сталінського окружного й районного комітетів КП(б)У, кооперативної 

комісії щодо організації кооперативів, кооперування господарств, колгоспного будівництва, 

боротьби з куркульством. Відомості про організацію діяльності, виконання планів окружної 

спілки скотарсько-молочної кооперації, підсумки районної конференції селянок. Списки 

кооперативів та співробітників спілки. 

 

 

ф. Р-1045 Сталінське відділення Харківської контори металургійного синдикату 

"Металосиндикат", м. Сталіно Сталінського округу  

Опис 1 

3 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Інструкція, циркуляри ВРНГ, Сталінського окружного комітету КП(б)У и Харківської 

контори "Металосиндикат" про план евакуації контори на випадок війни, режим економії і 

скорочення адміністративно-господарських витрат, всесоюзний перепис населення, 

зниження цін. Зведення про особовий склад. 

 

 

ф. Р-1049 Донецька обласна контора Всесоюзного об'єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР 

Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь Донецької області 

Опис 1 

8 од. зб. 

1932-1936 рр. 

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої торгівлі 

СРСР, Уповноваженого Наркомзовнішторгу СРСР на Україні, Всесоюзного об'єднання і 

Всеукраїнської контори Торгсина про експортно-імпортні і валютні плани, порядок 
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кредитування, боротьбу з розкраданнями і зловживаннями в системі Торгсина, поліпшення 

роботи обласних контор, забезпечення торгової мережі кваліфікованими кадрами, 

мобілізаційній роботи і листування з цих питань. Плани реалізації товарів, залучення валюти 

і валютних цінностей, мобілізаційні. Доповідні записки, акти про результати обстежень 

контори і торгової мережі, інвентаризацію хлібних продуктів. Списки, характеристики, 

посвідчення працівників контори і підвідомчих організацій. 

 

 

ф. Р-1050 Управління Макіївської районної робітничо-селянської міліції і карного розшуку, 

м. Дмитрієвськ Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Накази, циркуляри Донецької губернської міліції і карного розшуку і листування з ним про 

розшук осіб, по крадіжках і ін. 

 

 

ф. Р-1052 6-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст. Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Циркуляри і розпорядження Народного комісаріату шляхів сполучення. Накази правління 

Катерининської залізниці. Звітні відомості, списки військовозобов'язаних і листування з 

мобілізаційним відділом залізниці по обліку військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-1053 15-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст. Ясинувата Авдіївського 

району Сталінського округу  

Опис 1 

7 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Циркуляри і накази Народного комісаріату шляхів сполучення і правління Катерининської 

залізниці. Відомості по обліку кількості військовозобов'язаних робітників та службовців 

транспорту. 

 

 

ф. Р-1054 Контора 9-ї дільниці відділу зв'язку й електротехніки, ст. Волноваха 

Катерининської залізниці Сталінського округу   

Опис 1 

25 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Циркуляри і накази Народного комісаріату шляхів сполучення і правління Катерининської 

залізниці. Відомості по обліку кількості військовозобов'язаних робітників та службовців 

транспорту. 

 

 

ф. Р-1055 Депо станції Мушкетове Катерининської залізниці, ст. Мушкетове Сталінського 

району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1928 р. 
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Циркуляри Народного комісаріату фінансів про прибутковий податок і листування з відділом 

тяги Катерининської залізниці про особливе навчання військовозобов'язаних працівників 

залізниці. 

 

 

ф. Р-1056 Петровська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу   

Опис 1 

3 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Резолюція Сталінського окружного комітету партії про чергові задачі парторганізацій на 

селі. Циркуляри, інструкції Сталінського окружного і Мар'їнського районного виконкомів і 

їх адмінвідділів про облік і реєстрацію релігійних громад і сект, іноземних підданих, 

боротьбу з порушниками революційної законності і фальшивомонетниками, проведення 

держстрахування. Зведення про базарних торговців і їх оборотні кошти. Списки іноземних 

підданих, що працюють на шахтах Петровського рудника. 

 

 

ф. Р-1059 Управління робітничо-селянської промислової міліції Ново-Смолянинівського 

коксо-бензольного заводу, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923 р. 

Накази, циркуляри Донецької губернської і Юзівської окружної міліції про охорону 

державних заводів, про розшук карних злочинців, боротьбу з контрреволюцією і про облік 

релігійних громад і секцій. 

 

 

ф. Р-1061 Контора 7-ї дільниці служби тяги Катерининської залізниці, ст. Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

21 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Накази, циркуляри і розпорядження Народного комісаріату шляхів сполучення й управління 

Катерининської залізниці. Листування з управлінням Катерининської залізниці, 

мобілізаційним відділом про облік осіб командного політскладу, особовий облік 

військовозобов'язаних працівників транспорту і відстрочки від криз. 

 

 

ф. Р-1062 Сталінський міжрайонний суд, м. Сталіно Сталінського району УРСР 

Опис 1 

5 од. зб. 

1930 р. 

Інструкції і циркуляри Народного комісаріату юстиції УРСР і листування з ним про 

амністованих ув'язнених у день 10-ї річниці Жовтневої соціалістичної революції. Листування 

з державним політичним управлінням УРСР про підсудних і про відправлення секретної 

кореспонденції. 

 

 

ф. Р-1063 Виконавчий комітет Багатирської волосної ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Багатир Багатирської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 
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2 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Циркуляри Гришинського повітового комісаріату з військових справ про мобілізацію і 

розквартировку мобілізованих. 

 

 

ф. Р-1064 Сталінська міжобласна інспекція протиповітряної оборони, протипожежних 

команд, військовосторожевої охорони Наркомату місцевої промисловості УРСР, м. Сталіно 

Сталінської області 

Опис 1 

140 од. зб. 

1932-1938 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри ЦВК, РНК СРСР, України, інспекції. Накази Наркомату 

місцевої промисловості. Річні плани, звіти про роботу. Кошториси, штатні розклади 

інспекції. Зведення про склад сторожових команд, дислокації посад і ін. Листування з 

установами облмісцевпрому, міліцією про кадри, по фінансовим і ін. питанням.  

 

 

ф. Р-1088 Донецький металургійний інститут Всесоюзного об'єднання "Сталь" ВРНГ СРСР, 

м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

921 од. зб. 

1929-1935 рр. 

Паспорт іституту (1933). Накази, розпорядження Наркомату важкої промисловості, 

Головного управління учбовими закладами, директора інституту про об'єднання 

коксохімичного та металургійного інститутів, будівництво учбово-лабораторних приміщень. 

Протоколи засідань приймальної комісії, нарад кафедр, стипендіальної комісії, науково-

технічної ради. Тематичні плани науково-дослідної роботи, звіти про діяльність інституту. 

Плани, доповідні записки про будівництво учбових приміщень та гуртожитка. Відомості про 

керівний склад інституту. Списки викладачів та студентів. Особові справи студентів. 

Листування з підприємствами про розподіл молодих фахівців. Листування з ними про 

структуру інституту, стан науково-дослідної роботи, правила прийому до вузу.  

 

 

ф. Р-1089 Донецький вуглехимічний інститут ім. м. В. Фрунзе Головного управління 

навчальними закладами Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Сталіно 

Донецької області 

Опис 1 

452 од. зб. 

1930-1934 рр. 

Накази, розпорядження Головного управління учбовими закладами Наркомату важкої 

промисловості про будівництво учбових приміщень, по кадровим питанням. Накази учбової 

частини інституту. Протоколи засідань приймальної комісії, сектору технічної пропаганди, 

комісії з розподілу молодих фахівців. Наукові праці працівників інституту, список 

друкованих наукових праць. Плани, звіти про діяльність сектору технічної пропаганди. Звіти 

про діяльність інституту. Замовлення на обладнання для кабінетів та лабораторії. Особові 

справи викладачів та студентів. Листування з Наркоматом важкої промисловості, Головним 

управлінням учбовими закладами про учбові плани, звіти та облік кадрів, про розподіл 

молодих фахівців.  

 

 

ф. Р-1091 Донецький гірничий технікум ім. Артема Народного комісаріату освіти, м. Сталіно 

Сталінського округу   
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Опис 1 

170 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Циркуляри, інструкції, розпорядження Наркомату освіти, Донецького гірничого технікуму 

ім. Артема. Протоколи засідань предметних комісій, педагогічних рад, приймальних комісій, 

об'єднаних факультетських засідань, загальних зборів студентів. Звіти про діяльність 

технікуму. Учбові плани та програми. Доповідні записки, прохання відділу народної освіти, 

Юзівського райвиконкому про переміщення технікуму з м. Горлівки до м. Юзівки, стан 

технікуму, надання фінансової допомоги на будівництво та ремонт. Відомості про 

викладацький склад. Списки студентів. 

 

 

ф. Р-1098 Експериментально-дослідницьке бюро тресту "Сталінвугілля", м. Сталіно 

Донецької області 

Опис 1 

23 од. зб. 

1929-1933 рр. 

Постанови 12-ї і 18-ї сесій пленуму і президії науково-технічної ради кам'яновугільної 

промисловості по проектах переустаткування шахт. Протоколи технічних нарад і гірничої 

секції, засідань проектних комісій і ін. Плани робіт технічної ради. Тези, доповіді про 

реконструкцію шахт. Листування з рудоуправліннями, шахтоуправліннями й ін. з питань 

проектування, устаткування будівлі шахт і ін. 

 

 

ф. Р-1100 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Сталінської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

1467 од. зб. 

1931-1935 рр. 

Постанови ЦВК і РНК УРСР, Центральної партизанської комісії, Донецького облвиконкому 

про склад і роботу комісій. Протоколи загальних зборів колишніх червоногвардійців і 

червоних партизанів, засідань партизанських осередків. Особові справи, списки, зведення, 

довідки і посвідчення колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

 

 

ф. Р-1106 Ново-Багатирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новий Багатир 

Андріївського району Юзівського округу   

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Постанови Всесоюзного і Всеукраїнського Центральних виконавчих комітетів про пільги 

КНС, землевпорядкування і колективну обробку землі. Протоколи загальних зборів членів 

КНС. Щомісячні звітні відомості про кількісний склад комітету, участь членів комітету в 

громадських організаціях. Листування з районним КНС про проведення посівної кампанії і 

про реалізацію позики. 

 

 

ф. Р-1135 Сталінський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Сталіно Донецької 

області 

Опис 1 

5 од. зб. 

1926, 1930-1935 рр. 
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Постанови президії Всеукраїнського комітету незаможних селян. Статути, положення й 

інструкції про КНС. Звіти, протоколи, виписки з протоколів і листування зі Сталінським 

окружним КНС про діяльність районних КНС. 

 

 

ф. Р-1142 Слов'янський повітовий військовий комісаріат, м. Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

99 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази, відозви Реввійськради республіки, Харківського і 

Київського губвійськкоматів, Слов'янського повітового військкомату. Протоколи засідань 

комісії з атестації співробітників, кошторис витрат. Місячні звіти про діяльність комісії з 

боротьби з дезертирством. Зведення про бандитизм, дезертирів, стан повіту, особовий склад 

й ін. Доповіді про роботу військкомату і його частин. Списки військовозобов'язаних, 

посвідчення, списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1145 Донецьке губернське управління робітничо-селянської радянської міліції та 

карного розшуку, м. Артемівськ Донецької губернії 

Опис 1 

1080 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Накази головного управління міліції та карного розшуку УРСР, губдержправління міліції. 

Протоколи загальних зборів працівників повітових, окружних та промислової міліції про їх 

діяльність, допомогу голодуючим, дітям. Акти, списки, протоколи, відомості про "чистку" 

органів міліції. Доповіді, відомості, інформації про діяльність губернського, окружних, 

повітових управлінь міліції, відділень карного розшуку, боротьбу з бандитизмом, події у 

губернії, нагородження працівників міліції. Відомості про дислокацію частин міліції на 

території губернії. Особові справи міліціонерів та карного розшуку. Листування з 

виконкомами, про нагороджених міліціонерів. 

 

 

Опис 2 

151 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази НКВС, Головного управління міліції, губернського 

управління міліції про реорганізацію органів міліції на місцях, організацію нових управлінь, 

про взаємовідносини з військкоматами, установами місцевої влади, боротьбу з бандитизмом. 

Протоколи загальних зборів міліціонерів. Оперативні зведення про боротьбу з бандитизмом 

у губернії. Відомості, списки працівників міліції губернії, які загинули. Доповіді, звіти про 

діяльність губернського управління міліції та карного розшуку, повітових управлінь міліції. 

Листування з повітовими, окружними управліннями про чистку міліції, нагородження 

міліціонерів. 

 

 

ф. Р-1146 Донецький губернський виконком ради робітничих, селянських, 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

487 од. зб. 

1919-1925 рр. 

Постанови, циркуляри, накази, інструкції ВУЦВК, НКВС, губвиконкому, губвійськкомату, 

губземуправління про адміністративно-територіальний поділ губернії, націоналізацію 
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промислових підприємств, продовольче постачання, діяльність губернського санітарного 

управління та відділу зв'язку. Протоколи засідань президії Донгубвиконкому, нарад 

представників адміністрацій та профспілкових установ і організацій, виконкомів. Звіти про 

діяльність губернського та повітових виконкомів. Доповіді. Списки, відомості про населені 

пункти губернії. Анкети, автобіографії, списки відповідальних працівників губернського 

виконкому та його відділів. Особові справи працівників виконкому. Листування з 

установами про територіальний устрій губернії. 

 

 

Опис 2 

376 од. зб. 

1919-1925 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, Всеукраїнського КНС, НКВС, 

губвиконкому про землекористування, продовольче постачання Донбасу, територіальний 

поділ губернії, боротьбу з бандитизмом, надання допомоги голодуючим дітям. Постанова  

про створення Донецької губернії. Накази Центральної виборчої комісії, протоколи 

повітових, районних, волосних з'їздів рад, відомості про перевиборчу кампанію, списки 

депутатів, громадян, позбавлених виборчих прав. Циркуляри, телеграми Раднаркому, НКВС, 

Донгубвиконкому та листування з ними про відбудову вугільної промисловості, боротьбу зі 

спекуляцією. Циркуляри Донецького губернського управління з евакуації населення та 

листування з ним про відправлення на батьківщину біженців, німецьких та австрійських 

військовополонених. Протоколи засідань адміністративно-територіальної комісії, списки 

районів, підрайонів та волостей Донецької губернії. Протоколи засідань губернського 

виконкому, стенограми, звіти сесій. Звіти про діяльність повітових виконкомів, ревкомів та 

їх відділів. Відомості про діяльність губернського продовольчого комітету та хід виконання 

продрозкладки. Зведення про політичний та економічний стан губернії, боротьбу з 

бандитизмом. Правила, інструкції РНК УРСР, НКВС про права та обов'язки іноземців, 

реєстрацію іноземнопідданих, військовополонених, біженців. Доповіді про діяльність 

губернського відділу ДПУ. Відомості про політичний та економічний стан повітів, списки 

населених пунктів. Документи про відокремлення церкви від держави. Списки вилучення 

церковних цінностей. Статут китайських робітників в Україні, список іноземних 

представництв в Україні. Списки, анкети іноземців, що проживали на території Донбасу. 

Заяви, посвідчення про прийняття іноземцями українського громадянства. Заяви громадян та 

листування з губернським земельним відділом про створення німецької волості. Листування 

про закриття церков, молитовних будинків. Листування з губернським комітетом юстиції, 

Бахмутським повітовим виконкомом про створення латишського національного комітету з 

відправлення біженців на батьківщину, видачу перепусток та дозволу на вивіз майна.  

 

 

Опис 3 

12 од. зб. 

1919 р. 

Протоколи засідань бюро Донецького губвиконкому. Протоколи наради представників 

губернського та районних земельних відділів про землеустрій. Акти комісії про прийом 

евакуйованих вантажів Донбасу. Заяви працівників про виплату заробітної плати, надання 

відпусток. Опис майна. Доповіді про організацію агрономічного відділення при 

губземвідділі. 

 

 

Опис 4 

55 од. зб. 

1925-1926 рр. 



 106 

Постанови, плани, звіти, доповіді Донецького губвиконкому та листування з окружними 

виконкомами про ліквідацію губвиконкому та його відділів. Протоколи засідань 

ліквідаційної комісії губвиконкому та губернських установ. Ліквідаційний баланс, списки, 

характеристики відповідальних працівників губернських установ. 

 

 

ф. Р-1147 Управління Слов'янської повітової робітничо-селянської міліції, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

451 од. зб. 

1918, 1920-1923 рр. 

Постанови, циркуляри, накази НКВС, Донецького губернського управління міліції, повітової 

міліції, губернського та повітового виконкомів та листування з ними про боротьбу з 

бандитизмом та дезертирством, про реєстрацію іноземців, надання відомостей про заводи, 

фабрики. Протоколи нарад міліціонерів, допитів. Доповіді, звіти, оперативні зведення, 

відомості про стан, діяльність повітової міліції. Термінові донесення, оперативні зведення 

про події, боротьбу з бандитизмом. Списки командного складу, міліціонерів, працівників 

повітової та районної міліції. Особові справи. 

 

 

Опис 2 

4 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Накази, цируляри, інформації губернського управління міліції та листування про боротьбу з 

бандитизмом, облік та "чистку" кадрів. Протоколи засідань, нарад управлінь міліції, 

військових комітетів. 

 

 

ф. Р-1148 Управління Дебальцівської повітової робітничо-селянської міліції, сел. Дебальцеве 

Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

150 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, циркуляри, накази ВУЦВК, Головного управління міліції УРСР, губернського, 

повітового управлінь міліції про боротьбу з бандитизмом, трудову мобілізацію громадян, 

допомогу дітям, боротьбу з дезертирством. Оперативні зведення, рапорти про пригоди в 

районі. Посвідчення, списки, особові справи. Листування з військкоматами про облік 

військовозобов'язаних міліціонерів. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1921 р. 

Контрреволюційна прокламація, знайдена у слободі Ребрикове.. 

 

 

ф. Р-1150 Управління Чистяківської повітової робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Чистякове Чистяківського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920-1921 рр. 
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Постанови ВЦВК і РНК. Накази Чистяківського повітового виконкому, повітового 

управління робітничо-селянської міліції і районного реввійськкому. Рапорт начальника 

міліції 4-го підрайону про арешти і доповіді начальника управління повітової міліції. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1920 р. 

Накази губернського військкому і начальника міліції про здачу бойової зброї населенням, 

реєстрацію іноземних громадян. 

 

 

ф. Р-1152 Управління Сніжнянської підрайонної робітничо-селянської радянської міліції 2-го 

Сніжнянського підрайону, сел. Сніжне Чистяківського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи дізнань. Списки міліціонерів, що служать. 

 

 

ф. Р-1153 Управління Бахмутської міської робітничо-селянської радянської міліції, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

52 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри РНК, Головного управління міліції УРСР, військового 

коменданта, Бахмутського повітового і районного виконкомів, комітетів продовольчої і 

трудової повинності про боротьбу з контрреволюцією, облік, заклик і мобілізації 

військовозобов'язаних, роботу радянських установ, організацію суботників, реєстрацію шахт. 

Протоколи допитів, засідань контрольно-господарської комісії. Рапорти і зведення про події, 

роботу дільничних міліції, бойовий, особовий склад міліції. Листування з повітовою, 

дільничою міліцією; відділами праці, комунального господарства, охорони здоров'я про 

трудову повинність громадян, боротьбу зі спекуляцією, санітарний стан міста, постачання 

продовольством і обмундируванням. 

 

 

ф. Р-1154 Управління Бахмутської повітової робітничо-селянської міліції, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

83 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази Головного управління радянської міліції, НКВС, 

Донгубміліції, Бахмутської повітової, міської, районної міліції. Протоколи допитів, доповіді, 

рапорти про роботу кримінально-слідчих відділів, про діяльність міліції. Зведення про 

бойовий, особовий склад міліції. Посвідчення, списки, особові картки співробітників. 

Листування з райвідділами міліції про кадри, крадіжки. 

 

 

ф. Р-1155 Управління Гришинської робітничо-селянської радянської промислової міліції, 

сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

97 од. зб. 

1920-1921 рр. 
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Циркуляри, накази НКВС, губернської, повітової міліції про охорону промислових 

підприємств, події у губернії та повітах. Списки особового складу. Листування про охорону 

промислових підприємств, події у губернії та повітах.   

 

 

ф. Р-1156 Бахмутський повітовий військово-революційний комітет, м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

120 од. зб. 

1919-1920 рр. 

Закон про землю. Декрети, постанови, циркуляри, інструкції Всеукрревкому, РНК УРСР, 

Донгубревкому. Постанови, накази, оголошення, відозви, циркуляри, інструкції 

Бахмутського повітового ревкому і його відділів. Протоколи засідань повітового і волосного 

ревкомів і виконкомів, їхніх відділів, сільрад, загальних зборів громадян волостей і сіл, 

робітників та службовців підприємств, заводських і робітничих комітетів. Звіти, доповіді, 

доповідні записки про діяльність повітового і волосного ревкомів і виконкомів, їхніх 

відділів, політичний й економічний стан волостей і сіл, стан промисловості, охорону 

здоров'я, народну освіту, комунальне господарство, розподіл і засіяння земель, про участь у 

суботниках і недільниках, боротьбу з бандитизмом, трудову і гужову повинності. Устави 

союзів, товариств. Списки, анкети, мандати членів повітового і волосного ревкомів, 

працівників відділів. Листування з ревкомами, відділами, промисловими підприємствами про 

адміністративно-територіальний устрій Бахмутського і Слов'янського повітів, 

комплектування ревкомів кадрами, розвиток промисловості, надання допомоги жертвам 

контрреволюції і родинам червоноармійців, боротьбу з епідемічними захворюваннями, 

продовольче і паливне постачання.  

 

 

ф. Р-1160 Дебальцівський підрайонний військово-революційний комітет, с. Дебальцеве 

Дебальцевського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1919-1920 рр. 

Постанови, накази ВЦВК, командуючого 8-ю армією, райземвідділу й ін. Протоколи засідань 

ревкому, загальних зборів громадян сільських і волосних рад. Доповіді про роботу ревкому. 

Оперативні зведення. Листування з особливою продовольчою комісією, медичними 

установами, профспілками й ін. про постачання продовольством, медикаментами, вступ до 

кооперативу, скликання з'їздів. 

 

 

ф. Р-1161 Часів-Ярський підрайонний революційний комітет, с.Часів Яр Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920 р. 

Списки і заяви селян про відшкодування збитків від реквізиції військовими частинами. 

 

 

ф. Р-1162 Чистяківський повітовий комісаріат з військових справ, сл.Чистякове 

Чистяківського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1919-1920 рр. 
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Накази Реввійськради Республіки, командуючого 8-ю армією, Донецького губернського 

продовольчого комітету, Чистяківського повітового військкомату. Протоколи засідань 

міжвідомчої комісії при військкоматі. Штати і кошториси витрат військкомату. Відомості на 

видачу зарплати співробітникам військкомату. 

 

 

ф. Р-1163 Донецький губернський військово-революційний комітет, м. Луганськ Донецької 

губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи засідань губревкому, комісії з проведення допомоги фронту, загальних зборів 

громадян сел і хуторів Олександро-Грушевського району по організації ревкомів. Доповідь 

про діяльність губревкому. Доповіді, рапорти, телеграми, оперативні зведення військкоматів, 

районних управлінь міліції про положення на фронтах, боротьбу з бандитизмом. Зведення 

про стан районів і районних ревкомів губернії. Листівки, відозви Махно до населення. 

Список членів Бахмутського райревкому. Особові рахунки працівників губревкому і його 

відділів.  

 

 

ф. Р-1164 Бахмутський волосний військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Революційної військової Ради Республіки, Донецького 

губернського і Бахмутського повітового військових комісаріатів. Листування з повітовим 

військовим комісаріатом, з волвиконкомом і сільрадами, з начальником бойових дільниць 

про межі волості, продовольство, розташування частин. 

 

 

ф. Р-1165 Гірсько-Іванівський волосний військовий комісаріат, с. Гірсько-Іванівське Гірсько-

Іванівської волості Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази, циркуляри губернського військового комісаріату, 1-го батальйону територіального 

округу про діяльність військкоматів, продовольче постачання. 

 

 

ф. Р-1166 Управління особоуповноваженої ради праці й оборони з відновлення котельного 

господарства в Донбасі, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

102 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази Центрального правління кам'яновугільної промисловості та особоуповноваженого 

котельного господарства, управління особоуповноваженої ради праці та оборони з відбудови 

котельного господарства у Донбасі. Положення, накази, інструкції, циркуляри Південного 

бюро спілки гірників губернського виконкому, районних управлінь про ремонт котлів, 

технічне постачання. Протоколи засідань відповідальних працівників, завідуючих відділами. 

Доповіді особоуповноважених районних управлінь про стан котельного господарства у 

Донбасі. Відомості про котлові господарства кущових управлінь. Списки, посвідчення 

працівників. Листування з районними, кущовими управліннями котлогосподарства про 
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технічне постачання, діяльність господарств, про стан котлів, технічний огляд шахти 1-го 

державного рудника.  

 

 

Опис 2 

13 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Постанови, положення, накази, інструкції Центрального правління кам'яновугільної 

промисловості, губернського відділу спілки гірників та листування з ними про управління 

котлогосподарств, з кадрових питань. Списки, анкети, посвідчення та мандати працівників 

районних управлінь. 

 

 

ф. Р-1167 Донецький губернський відділ юстиції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

203 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомату юстиції, 

ревтрибуналу, Донецького губернського відділу юстиції, Бахмутського повітового 

військкомату, повітових відділів юстиції та листування з ними про проведення амністії, 

боротьбу з бандитизмом. Протоколи засідань та вироки ревтрибуналів. Протоколи засідань 

президій районних, повітових виконкомів, колегії обвинувачів, загальних зборів працівників, 

комісії з проведення амністії. Доповіді про діяльність повітових відділів юстиції, трибуналів, 

зведення про рух кримінальних та цивільних справ у народних судах. Особові справи, 

списки, особові картки, посвідчення працівників відділів юстиції, судів. Списки осуджених. 

 

 

ф. Р-1168 Донецький губернський суд, м. Артемівськ Донецької губернії 

Опис 1 

752 од. зб. 

1921-1926 рр. 

Накази, протоколи пленуму і виписки з них, пленарних засідань, президій Донецького 

губсуду і колегії захисників. Судові справи. Особові справи і картки, списки працівників 

Донецького губсуду і судових органів Донецької губернії.  

 

 

Опис 2 

75 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомату юстиції і Верховного суду 

УРСР та листування з ними й іншими судовими органами з питань судово-правового 

характеру, про штати органів суду Донецької губернії. Накази, протоколи і виписки з них 

Донецького губсуду і його комісій, комфракції губвиконкому про стан і перспективи 

колективізації в Донбасі, агрономічну і ветеринарну допомоги селянству. Судові справи. 

Особові картки, посвідчення, списки працівників Донецького губсуду і судових органів 

Донецької губернії.  

 

 

ф. Р-1169 Артемівський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу  

Опис 1 

277 од. зб. 
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1922-1931 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, окрвиконкому про підготовку виборчої комісії, проведення 

амністії. Протоколи засідань окружних, міських, районних, сільських рад, районних з'їздів 

рад, загальних зборів громадян сіл, ліквідаційної комісії окрвиконкому. Звіти, доповіді про 

діяльність окрвиконкому, окружних установ, ліквідкому окрвиконкому, комісії з 

відокремлення церкви від держави. Списки районів та райвиконкомів. Відомості про 

кількість закритих церков та молебних будинків у Бахмутському окрузі. Анкети, списки 

членів виборчих комісій, виборців, відповідальних працівників районних, міських, сільських 

рад. Особові справи працівників окружних, районних, сільських установ. Листування з 

окружною, районними виборчими комісіями про проведення виборчої кампанії, з 

райвиконкомами про адміністративно-територіальні зміни у з'вязку з ліквідацією округів. 

 

 

Опис 2 

241 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Накази, плани, звіти про роботу, протоколи засідань окружного виконкому та його відділів. 

Документи про боротьбу з контрреволюцією, бандитизмом, пожежами та ін. Інформація про 

політичний та економічний стан округу. Протоколи сільських зборів трудящих. Матеріали 

про вибори рад по округу. Списки населених пунктів округу та кількість населення по ним. 

Акти обстеження фінансового стану виконкому. Списки осіб, які  позбавлені виборчих прав. 

Анкети, списки, характеристики робітників. Листування. 

 

 

ф. Р-1170 Артемівське окружне управління робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

3696 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови ВЦВК і РНК про діяльність міліції, боротьбу з бандитизмом. Накази, рапорти 

начальників повітової й окружної міліції. Особові справи. 

 

 

Опис 2 

29 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Донецької губернської міліції. Протоколи нарад командного 

складу і загальних зборів районних міліцій. Квартальні звіти про діяльність міліції і списки 

особового складу управлінь райміліції. 

 

 

ф. Р-1171 Артемівський окружний суд, м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

440 од. зб. 

1925-1926 рр. 

Протоколи Артемівської окружної комісії. Копії рішень суду. Звіти народних судів. Справи 

за обвинуваченням і особові справи. 

 

 

Опис 2 

53 од. зб. 

1923-1930 рр. 
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Циркуляри Наркомату юстиції. Протоколи засідань Артемівської атестаційної комісії. 

Справи за обвинуваченням громадян. 

 

 

ф. Р-1172 Артемівська окружна прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

30 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази РНК України, НКВС, Наркоматів торгівлі, шляхів 

сполучення, правління "Укрдержстраху", окрвиконкому. Протоколи і виписки з протоколів 

засідань президії. Звіти про діяльність окрвиконкому. Справи за обвинуваченням громадян і 

ін. Листування з Центральною контрольною комісією КП(б)У, нарсудами й ін. про розгляд 

справ, конфіскації майна й ін.  

 

 

Опис 2 

52 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри ВУЦВК, РНК України, Наркомату юстиції й ін. Протоколи 

засідань окружних атестаційної і контрольної комісій. Матеріали по перевірці кадрів органів 

юстиції (циркуляри, анкети, списки й ін.); протоколи засідань окружного комітету КП(б)У, 

листування з ним про кадри, хлібозаготівлі й ін. Списки відповідальних працівників. 

 

 

ф. Р-1173 Управління територіального кола 80-ї дивізії Донбасу, м. Артемівськ 

Артемівського округу   

Опис 1 

9 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Звіти про витрату грошових сум. Зведення, акти і листування з військовими комісаріатами і 

військовими частинами про витрату й одержання палива, постачання дров і ін. Зведення про 

одержання і витрату палива. Листування з виробничою частиною Всеукраїнського 

Центрального управління лісами. 

 

 

ф. Р-1174 Управління Шандриголовської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с. Шандриголове Артемівського округу   

Опис 1 

68 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Протоколи дізнань і справи за обвинуваченням громадян. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1924 р. 

Доповідь окружного прокурора про стан слідчих органів Ізюмського округу. 

 

 

ф. Р-1175 Слов'янський повітовий військово-революційний комітет, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 
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1919-1920 рр. 

Накази і протоколи Слов'янського ревкому. Листування про заготівлю картоплі, пшениці, 

розповсюдження газет. 

 

 

ф. Р-1178 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Артемівської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Донецької області 

Опис 1 

1257 од. зб. 

1928-1935 рр. 

Накази, розпорядження і протоколи партизанських комісій. Особові справи колишніх 

червоних партизанів і червоногвардійців. 

 

 

ф. Р-1179 Лиманське районне управління робітничо-селянської радянської міліції, сел. 

Лиман Лиманського района Артемівського округу 

Опис 1 

15 од. зб. 

1923-1925, 1927-1929 рр. 

Накази, циркуляри Артемівського окрвиконкому, Бахмутської повітової і Лиманської 

районної міліції. Протоколи допитів. Зведення про боротьбу зі злочинністю. Списки 

особового складу, членів ВКП(б)У і ЛКСМУ Лиманської міліції. 

 

 

Опис 2 

6 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції управління окружної міліції. Зведення про події по 

Лиманському району. 

 

 

ф. Р-1181 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Горлівської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Горлівка Донецької області 

Опис 1 

1176 од. зб. 

1930-1935 рр. 

Протоколи засідань партизанської комісії, бюро міського осередку і загальних зборів 

колишніх червоних партизанів і червоногвардійців. Особові справи червоних партизанів і 

червоногвардійців. Листування з районними партизанськими комісіями, з міськрадою про 

пересилання особових справ партизан, роботу комісії, оздоровчу компанію.  

 

 

ф. Р-1182 Артемівський окружний військовий комісаріат, м. Артемівськ Артемівського 

округу 

Опис 1 

775 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Постанови, накази і циркуляри ВЦВК і РНК УРСР, Реввійськради України, Наркомату по 

військових і морських справах, Управління Українського військового територіального 

округу, командуючого 80-ї стрілецької дивізії й Артемівського окрвійськкомату про облік 

військовозобов'язаних, військову і фізичну підготовку, призові на військову службу й інші 
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питання. Протоколи засідань окружної призовної комісії. Облікові картки, іменні списки, 

посвідчення, атестати військовозобов'язаних, командного, політичного і медичного складу. 

Листування з губернськими й окружними військкоматами про облік військовозобов'язаних, 

по відстрочках від призову. 

 

 

ф. Р-1183 Донецький губернський комісаріат з військових справ, м. Артемівськ Донецької 

губернії 

Опис 1 

37 од. зб. 

1919-1925 рр. 

Накази, циркуляри губернського, повітових військкоматів. Зведення про дислокацію 

військових частин та установ. Листування з військкоматами про постачання, про боротьбу з 

бандитизмом, про облік командного та адміністративно-господарського складу.  

 

 

Опис 1л 

201 од. зб. 

1919-1925 рр. 

Особові справи. 

 

 

Опис 2 

474 од. зб. 

1919-1925 рр. 

Накази, циркуляри Політуправління Українського військового округу, губернського 

військомату, окружних військоматів про роботу комбчастин окружних військоматів, про 

надання допомоги населенню, потерпілому під час війни, та листування з цих питань. 

Протоколи загальних зборів червоноармійців Донецької трудової армії. Політичні зведення, 

доповіді про стан повітових військкоматів. Зведення про дислокацію банд на території 

губернії. Списки, посвідчення, мандати працівників губернського, повітових військкоматів. 

Листування про ліквідацію неписьменності у військових частинах. 

 

 

Опис 3 

10 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Анкети, списки колишніх офіцерів білої армії та листування з повітовими військкоматами 

про їх облік. 

 

 

ф. Р-1185 Новоекономічна районна робітничо-селянська радянська міліція, 

с. Новоекономічне Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1926 р. 

Протоколи, дізнання, заяви, рапорти міліціонерів. 

 

 

ф. Р-1186 Краматорська 2-а підрайонна робітничо-селянська радянська міліція, 

м. Краматорськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 
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1920-1921 рр. 

Постанови начальника міліції 2-го району за обвинуваченням громадян. 

 

 

Опис 2 

8 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази губернського управління міліції по особовому складу. Протоколи дізнань. Зведення 

про роботу міліції. Іменні списки міліціонерів. 

 

 

ф. Р-1191 Єнакіївський повітовий військовий комісаріат з військових справ, м. Єнакієве 

Єнакіївського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

62 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази губернського, повітового військкоматів про боротьбу з бандитизмом та листування з 

цих питань. Протоколи допитів. Відомості про дислокацію військових частин, політичний 

стан, відношення населення волостей до радянської влади. Доповіді про роботу комісій по 

боротьбі з дезертирством. Посвідчення, особові картки військовозобов'язаних. Листування з 

волосними військкоматами з питань обліку військовозобов'язаних та листування з волосними 

військоматами, міліцією про боротьбу з дезертирством, надання допомоги сім'ям 

червоноармійців.  

 

 

ф. Р-1194 Артемівський аероклуб Тсоавіахіма, м. Артемівськ Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1940-1941 рр. 

Відомості на видачу зарплати. 

 

 

ф. Р-1196 Артемівське районне товариство фізкультурників "Спартак", м. Артемівськ 

Сталінської області 

Опис 1 

6 од. зб. 

1937-1940 рр. 

Протоколи засідань президії і загальних зборів членів товариства. Прийом норм на значок 

ГТО і членів товариства. Зведення про чисельність фізкультурників по установах. Списки 

учасників у фізпідготовці. Облікові картки стрільців-інструкторів. 

 

 

ф. Р-1197 Артемівська науково-дослідна станція автодорожнього транспорту Донецького 

обласного управління дорожнього транспорту, м. Артемівськ Донецької області 

Опис 1 

15 од. зб. 

1931-1939 рр. 

Науково-технічні звіти по будівлі експериментальних дільниць доріг, квартальні звіти і 

зведення про експлуатацію на експериментальних дільницях доріг. 

 

 

ф. Р-1198 Артемівський міський будинок санітарної культури Артемівської інспектури 

охорони здоров'я, м. Артемівськ Донецької області 
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Опис 1 

2 од. зб. 

1934 р. 

Платіжні відомості будинку санаторної культури та робітничого університету, авансові звіти, 

розрахунки. 

 

 

ф. Р-1202 Маріупольський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу   

Опис 1 

632 од. зб. 

1920-1931 рр. 

Постанови, інструкції, протоколи засідань Центрального, губернського, окружного, 

районних, сільських виконавчих комітетів, Раднаркому УРСР, Наркоматів охорони здоров'я 

та землеробства. Накази Маріупольських окружного та повітового виконкомів. Накази, 

доповіді, рапорти та листування з окружним управлінням міліції про її діяльність, події в 

окрузі. Постанови, циркуляри Наркомату торгівлі УРСР, листування з ним та сільськими 

радами про проведення хлібозаготівельної кампанії. Протоколи засідань окружної, районних 

комісій з питань хлібозаготівлі.  Протоколи засідань окружної виборчої комісії, загальних 

зборів працівників профспілок. Протоколи засідань президії сільських комітетів незаможних 

селян, загальних зборів членів КНС. Протоколи засідань президії волосних, районних та 

сільських виконкомів, загальних зборів громадян. Протоколи засідань Маріупольської 

наради по землеустрію. Протоколи засідань технічної та ліквідаційної комісій окрвиконкому. 

Статут та протоколи засідань правління Маріупольської сільськогосподарської кредитної 

спілки кооперативів. Протоколи окружних, районних з'їздів рад, звіти про роботу з'їздів рад, 

списки делегатів з'їздів. Звіт про діяльність Всеукраїнської комісії допомоги голодуючим 

Західної України. Звіти про діяльність окружного земельного управління. Плани, звіти про 

роботу окружного бюро національних меншин. Статут та доповідь про діяльність союзу 

південно-російських колоністів та громадян німецької національності у Маріупольському 

повіті, списки німецьких колоній, доповіді про діяльність Маріупольського порту, 

сільськогосподарських кооперативів. Акти комісії про перевірку стану українізації 

окрвиконкому. Інструкція Донецького губернського комітету партії та губвиконкому 

німецьким комуністам та безпартійним, що обираються головами сільських рад у німецьких 

колоніях. Відомості про хлібозаготівлю, склад районних та сільських виборчих комісій. 

Доповіді та листування з волосними, сільськими радами про їх діяльність, відомості про 

кількість населення, землі по волостям, районам. Доповіді про стан роботи 

адміністративного відділу окрвиконкому, списки відповідальних працівників 

Маріупольського окружного військкомату. Відомості про надходження податків по районам 

округу. Списки приватних та державних підприємств м. Маріуполя, працівників установ, 

заводів. Зведення про сектанські групи в окрузі, звіти про обстеження єврейських колоній у 

Первомайському та Старо-Керменчикському районах. Списки делегатів районних з'їздів, рад, 

членів виборчих комісій, райвиконкомів. Угода Новоселівського райвиконкому з трестом 

"Південьсталь" про розробку кар'єрів. Списки переселенців. Особові справи працівників 

Маріупольського окружного, районних виконкомів та сільських рад. Списки голів окружних 

та районних КНС, посвідчення, списки працівників Маріупольського окрвиконкому. Заяви 

громадян про повернення майна. Анкети, картки, списки відповідальних працівників 

окрвиконкому, районних, волосних, сільських рад. Анкети, особові картки делегатів 

Маріупольського окружного з'їзду, відповідальних працівників округу, районів. Листування 

з райвиконкомами про переселенські товариства на Україні, розробку надр, санітарний стан 

морського порту, переведення експортних вантажів. Листування з райвиконкомами, 

окружним, районними фінансовими відділами про ліквідацію дитячої безпритульності, 

будівництво лікарень.  
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Опис 2 

78 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Протоколи засідань президії окрвиконкому. Протоколи комісії з чистки радянського апарату. 

Акти комісії про перевірку діяльності сільських рад. Документи окружної, районних 

виборчих комісій з питань проведення виборів до місцевих рад, відновлення виборчих прав, 

списки громадян позбавлених виборчих прав. Доповіді та листування з районними та 

сільськими радами про діяльність відділів окрвиконкому, стан колгоспів, проведення 

посівної та хлібозаготівельної компанії. Списки сільських рад та їх відповідальних 

працівників. Списки розкуркуленних господарств. Анкети, атестаційні аркуши, списки 

працівників карного розшуку райвиконкомів, сільських рад.  Листування з Маріупольською 

прокуратурою, управліннями міліції та карного розшуку про злочинність та події на 

території округу. 

 

 

ф. Р-1203 Маріупольський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

253 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, циркуляри РНК УРСР, 1-го Донецького губернського з`їзду КНС, 

Маріупольського ревкому про діяльність місцевих статистичних установ України, 

організацію політичних бюро при повітових управліннях міліції. Постанови Донецького 

губвиконкому. Постанови, накази Маріупольського повітового продовольчого комітету, 

зведення про здачу продовольчого податку, протоколи засідань повітового продовольчого 

комітету. Накази, звіти про діяльність Маріупольського повітового управління міліції, 

відділу карного розшуку. Накази Донецького губернського та Маріупольського повітового 

відділів соціального забезпечення, доповіді, зведення про діяльність установ соіального 

забезпечення. Накази Маріупольського повітового, волосних ревкомів. Накази 

Маріупольської повітової військово-продовольчої комісії з постачання 1-ої Донецької 

трудової армії. Протоколи загальних зборів працівників міліції. Протоколи засідань президії 

волосних, сільських рад, комітетів незаможних селян, загальних зборів громадян. Протоколи 

з'їзду та зборів уповноважених споживчих товариств, засідань ради з захисту дітей, колегії 

повітового відділу народної освіти та санітарної комісії, повітового з'їзду завідуючих 

районними відділами народної освіти. Протоколи організаційних зборів комісії з 

електрофікації Маріупольського повіту. Протоколи, резолюції з'їздів рад Маріупольського 

повіту. Протоколи засідань надзвичайного санітарного комітету, комісіїї з організації тижня 

боротьби з холерою. Протоколи засідань комісії з вилучення церковних цінностей. Статути 

Маріупольського медичного товариства та товариства взаємодопомоги німців м. Маріуполя, 

спілки південно-російських елинців та громадян-греків. Звіти про діяльність повітового 

земельного відділу. Доповіді про діяльність ревкомів. Доповіді про діяльність 

Маріупольського відділу народної освіти, санітарного управління, юридичного відділу, 

відділу праці. Доповіді про діяльність Маріупольського повітового комітету з боротьби з 

голодом. Зведення про події у м. Маріуполі та повіті, рапорти про крадіжки. Інформаційні 

зведення про стан в повіті. Зведення про фінансовий стан підприємств. Акти обстеження 

лікувальних закладів м. Маріуполя. Автобіографії, списки відповідальних працівників 

Маріупольського повіту, відомості про депутатів та списки депутатів з'їздів рад 

Маріупольського повіту, списки сільських рад, громадян позбавлених виборчих прав. 

Структура та штати повітової, волосних, сільських рад. Посвідчення працівників повітових 

виконкомів та ревкомів. Листування з міськими установами по господарським, 

транспортним, продовольчим питанням. 

 



 118 

 

Опис 2 

58 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри НКВС, Донецького губвиконкому, Маріупольського 

повітового виконкому, повітового управління міліції про відношення до польських громадян, 

боротьбу з дезертирством, зміни у адміністративно-територіальному устрої Маріупольського 

повіту, організацію поштових та телеграфних контор у повіті. Доповіді про стан та діяльність 

Маріупольської радіостанції, управління міліції. Відомості про склад сільських рад, події у 

повіті. Документи про вилучення церковних цінностей. Списки громадян, позбавлених 

виборчих прав. Листування з районними та сільськими виконкомами про політичний, 

економічний стан сел. 

 

 

ф. Р-1204 Маріупольський повітовий військово-революційний комітет, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

259 од. зб. 

1917-1922 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, накази, розпорядження РНК УРСР, Головного комітету 

праці, Наркомату фінансів, Наркомату соціального забезпечення, Головного управління 

міліції, Наркомату внутрішних справ, Донецького губвиконкому, губвійсккомату та 

листування з ними про боротьбу з бандитизмом, збір врожаю, забезпечення червоноармійців 

та їх сімей, про пенсії інвалідам, організацію місцевих органів влади та карного розшуку. 

Накази, доповіді, листування з Маріупольським повітовим управлінням міліції про події у 

повіті, вилучення у населення військового майна. Накази військово-продовольчої бази флоту 

та листування з нею, з начальником торгового порту про особовий склад. Накази комітету 

трудової повинності військкомату про облік робочої сили. Циркуляри Донецького 

губвиконкому та листування з ним про сприяння діяльності радянським державним 

установам. Протоколи засідань, накази Маріупольського повітового ревкому. Протокол з'їзду 

представників земельних відділів та сільських рад. Протоколи нарад, доповіді про діяльність 

повітового земельного відділу. Протоколи, доповіді про діяльність та листування з відділами 

ревкому про діяльність шкіл, постачання паливом міста Маріуполя, ремонт будинків, 

благоустрій міста, роботу транспорту. Протоколи засідань волосних ревкомів, волосних та 

сільських рад, загальних сільських зборів та листування з ними про допомогу фронту, 

організацію КНС. Звіти, доповіді та листування з Маріупольським районним земельним 

відділом про діяльність, землеустрій, реорганізацію відділів. Доповіді, звіти відділів та 

підвідділів ревкому та листування з ними про їх діяльність. Доповіді про стан пошти та 

телеграфу у повіті. Список відділів ревкому. Списки агрономів. Списки біженців.  

 Списки, посвідчення, анкети працівників ревкому Донецького губвиконому. Відомості про 

кількість зареєстрованих актів громадянського стану у повіті (1919). Телеграми Донецького 

губернського військкомату, Маріупольського повітового ревкому про охорону військового 

майна, заготівлю хліба, відбудову господарства, продовольче постачання, перепис населення, 

боротьбу з бандитизмом. Листування з виконкомом м. Маріуполя про діяльність транспорту, 

охорону лісів. Листування з міськими установами про організацію волосних ревкомів, 

боротьбу з куркульством.  

 

 

Опис 2 

95 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Постанови, накази, циркуляри Донецького губвиконкому, Маріупольського відділення 

карного розшуку про постачання міліції, реєстрацію працівників статистичних установ, 
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висілення громадян, боротьбу з бандитизмом. Рапорти начальника міліції про боротьбу з 

дезертирством, події у місті. Списки членів "Союза русского народа", колишніх власників 

торгово-промислових підприємств, земвлевласників (1920). 

 

 

Опис 3 

23 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, накази ВУЦВК, РНК, Донецького губвиконкому про надзвичайні комісії охорони 

здоров'я, продовольче постачання сімей червоноармійців, стан лікувальних установ. Накази 

повітових ревкому, відділу соціального забеспечення, відділу праці, військового комісаріату 

про боротьбу з дезертирством, охорону праці в установах, про постачання м. Маріуполя 

продтоварами та вугіллям. Накази Донецького губвиконкому про організацію та поліпшення 

роботи поштово-телеграфних контор. Протоколи засідань повітового ревкому, районного 

відділу праці та листування з ними про організацію відділу примусових робіт, по кадрам.  

Протоколи, рапорти, доповіді санітарного управління м. Маріуполя про стан дитячих 

будинків, діяльність управління. Протоколи засідань, доповіді про діяльність повітових 

комітетів та листування з ними про стан та їх діяльність. Доповіді, відомості про евакуацію 

та реевакуацію установ. Списки, посвідчення працівників ревкому та його відділів. 

Листування з відділами повітового ревкому, сільськими установами, повітовим 

продовольчим комітетом про реалізацію врожаю, залишки та наявність товарів, евакуацію 

установ.  

 

 

Опис 4 

15 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, накази, циркуляри НКВС, губернського та повітового військкоматів, повітових 

виконкому та ревкому про реорганізацію відділів, мобілізацію громадян. Протоколи 

волосних, сільських рад, виконкомів про реорганізацію ревкомів, продовольче постачання. 

Звіт, доповіді про стан та діяльність юридичного відділу, судових установ. Списки волостей, 

сел повіту. Посвідчення, списки працівників повітового, волосних, сільських виконкомів, 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-1205 Маріупольський педагогічний інститут професійної освіти, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1933 р. 

Листування зі Сталінською міською радою про встановлення соціального походження 

студентів. 

 

 

ф. Р-1206 Маріупольський повітовий продовольчий комітет, м. Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

320 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Постанови, накази, інструкції Наркомату продовольства, Маріупольських повітових 

продовольчого та революційного комітетів про тверді ціни на продовольчі товари, заготівлю 

продуктів, збір податків. Постанови, накази, протоколи засідань РНК УРСР, Донецького 

губвиконкому, повітового продовольчого комітету про проведення податкової роботи. 
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Постанови, накази, інструкції Наркомату продовольства, Донецького губернського 

особливого продовольчого та виконавчого комітетів про контроль роботи млинів, боротьбу з 

голодом, продподатки. Накази Донецького губернського, Маріупольського повітового 

виконкомів, продовольчих комітетів про продовольче постачання Донецької трудової армії, 

збір податків. Накази Донецької губернської ради народного господарства, продовольчої 

комісії з постачання Донецької трудової армії. Накази повітового, районних продовольчих 

комітетів про заготівлю продуктів. Циркуляри Наркомату продовольства, Українського 

військово-продовольчого комітету та листування з ними про надходження продовольчого 

податку. Протоколи засідань продовольчого комітету, союзу колишніх земських службовців, 

кооперативної трійки про допомогу сім'ям червоноармійців, ціни на хліб, діяльність 

продовольчих установ, реорганізацію сільської кооперації. Протоколи засідань 

представників державних установ міста Маріуполя, нарад сільських рад і КНС про 

проведення продовольчої розкладки, продовольчий кризис. Звітні відомості про 

надходження продовольчого податку, статистичні звіти про стан посівів. Заяви членів 

волосних комітетів допомоги голодуючим та громадянам сел про допомогу посівним 

матеріалом, продовольчу допомогу. Списки службовців виконкому, членів КНС, громадян 

сел повіту, що потребують продовольчої допомоги. Списки платників податків, населених 

пунктів повіту для збору податків. Списки працівників продовольчого комітету, податкового 

відділу продкому. Списки підприємств, орендаторів повіту. Відомості про посівні площі, 

стан посівів та врожаю по волостям. Податкові списки громадян сел по волостям повіту. 

Відомості про стан сільського господарства у повіті. Список волосних земельних управ, 

сільських товариств. Зведення по Маріупольському повіту про збирання продовольчого 

податку, боротьбу з бандитизмом. Відомості про виконання продовольчої розкладки. 

Акти обстеження господарств. Акти обстеження діяльності податкових бюро. Доповіді про 

діяльність Маріупольського продовольчого комітету, районних продовольчих відділів. 

Листування з державними та партійними організаціями міста Маріуполя про продовольче 

постачання населення, переробку зерна. Листування з продовольчою комісією з постачання 

Донецької трудової армії, з установами та організаціями з фінансових питань, по кадрам.  

 

 

ф. Р-1208 Маріупольська окружна комісія допомоги дітям при Маріупольському окружному 

виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Маріуполь Маріупольського округу  

Опис 1 

3 од. зб. 

1926-1929 рр. 

Протоколи засідання комісії з допомоги дітям-переселенцям, засідання фракції секретаріату 

окрвиконкому, економічної наради. Листування з головою заводської районної міської ради 

про проведення місячника по боротьбі з дитячою безпритульністю. 

 

 

ф. Р-1209 Златоустівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Златоустівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

64 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Закон про землю. Декрети, постанови РНК про надання допомоги родинам червоноармійців. 

Постанови, накази 5-го  Всеукраїнського з'їзду, Донецького губернського і Маріупольського 

повітового виконкомів про землекористування, одноразову повинність продуктів, 

проведення тижня допомоги фронту, заклик громадян на військову службу. Інструкція для 

волвиконкомів по боротьбі з дезертирством. Накази Маріупольського повітового комісаріату 

з військових справ. 
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ф. Р-1210 Мангушський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш 

Мангушського району Донецької області 

Опис 1 

83 од. зб. 

1921,1924,1926-1932 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри і директивні листи ВЦВК, РНК УРСР, 

Всеукраїнського центрального комітету незаможних селян, окружних і районних КНС і ін. 

Плани, звіти, протоколи президії і загальних зборів. Статут машинно-тракторного 

кооперативного товариства. Доповіді про роботу. Зведення про колгоспи і машинно-

тракторні станції. Листування з окружними і районними КНС, виконкомами про проведення 

колективізації, посівної кампанії, кооперування; про організацію групи бідноти і батрацтва, 

зборів коштів громадянам, які потерпіли від повені й ін.  

 

 

ф. Р-1211 Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Ялта Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови, протоколи, інструкції ВУЦВК, Ялтинського КНС про допомогу голодуючим. 

 

 

ф. Р-1212 Маріупольський повітовий відділ соціального забезпечення, м. Маріуполь 

Донецької губернії 

Опис 1 

68 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Справи з опіки над сиротами і майном померлих. Опитувальні аркуші осіб, які потребують  

пенсії. 

 

 

ф. Р-1215 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Маріупольської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Донецької області 

Опис 1 

779 од. зб. 

1929-1935 рр. 

Накази, протоколи засідань районних комісій червоних партизанів. Особові справи 

червоноармійців і червоних партизанів. 

 

 

ф. Р-1218 Олександро-Невський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ Олександро-Невської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Донецького губернського, 

Маріупольського окружного і повітового виконкомів і листування з ними про пільги 

незаможним селянам, землевпорядкування і преміювання кращих господарств і ін. 

Протоколи засідань з'їзду сільрад, районних і волосних виконкомів і виборчих комісій, 
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загальних сільських зборів району. Доповіді і зведення про політичний стан волостей. 

Зведення про заготівлю хліба, податки, допомогу інвалідам війни. 

 

 

ф. Р-1219 Ялтинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ялта Ялтинської волості Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

69 од. зб. 

1919-1924 рр. 

Закони, декрети, положення, постанови, розпорядження, накази, інструкції і циркуляри 5-го 

Всеросійського з'їзду Рад, ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомату землеробства, Донецького 

губернського, Маріупольського повітового виконкомів про землекористування, продовольче 

постачання, облік зерна, виконання розкладки, скликання Всеукраїнського з'їзду незаможних 

селян і ін. Протоколи засідань волосного з'їзду рад, волвиконкому, КНС, волвійськревкому, 

продовольчої комісії. Звіти, доповіді, зведення про діяльність волвиконкому і сільради. 

Зведення про врожай хліба, трав, наявність великої і дрібної рогатої худоби. Списки членів 

сільради, червоноармійців, громадян Ялтинської волості. Листування з Маріупольським 

повітвиконкомом, сільрадами, ревкомами про посівну кампанію, млини і маслоробки, 

постачання робітників та службовців, посівні матеріалі, збір врожаю й ін. 

 

 

ф. Р-1220 Апостолівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Апостолівка Апостолівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет ВУЦВК про обов'язкове навчання військовій справі (25.04.1918). Накази, циркуляри, 

інструкції Маріупольського повітвійськкомату, виконкому і листування з ними про призов на 

діючу службу, мобілізацію громадян, облік військовозобов'язаних, боротьбу з дезертирством 

і ін. Списки військовозобов'язаних і відомості по їх обліку. 

 

 

ф. Р-1223 Романівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

55 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, Реввійськради 

Республіки, Донецького губернського, Маріупольського повітового виконкомів, їх відділів, 

військкоматів про землевпорядкування і землекористування; проведення виборчої, 

сільськогосподарської і податкової кампаній; організацію робітничо-селянської інспекції; 

переході від продрозкладки до продподатку; облік військовозобов'язаних; допризовну 

підготовку, трудову і гужову повинності; боротьбу з бандитизмом і дезертирством; надання 

допомоги інвалідам і родинам червоноармійців; культпросвітроботу і листування з цих та ін. 

питань. Протоколи з'їздів волосних КНС, волосних військових комісарів, наради завідувачів 

військвідділами (1921), засідань волревкому і волвиконкому, загальних зборів громадян. 

Зведення про чисельність населення, кількість землі, сільськогосподарських машин, 

інвентарю, про розміри посівної площі. Списки членів волвиконкому, громадян сел, 

вчителів, лікарів, агрономів, іноземців, власників приватних підприємств. 
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ф. Р-1227 Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Єлизаветівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Закон Всеукраїнського революційного комітету про землю. Накази Донецького 

губвиконкому і повітових продовольчого і військового комісаріатів. Протоколи виконкому і 

зборів громадян. Резолюція 1-го з'їзду рад Маріупольського повіту про землеробство, 

народну освіту. Листування з Романівським волвиконкомом про вибори, реорганізацію 

місцевого самоврядування, школи. 

 

 

ф. Р-1228 Листвянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Листвянка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920 р. 

Накази військово-революційного комітету. Протоколи сільських зборів, ради. 

 

 

ф. Р-1229 Медовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Медовка Олександрівського району Маріупольського округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1917-1926 рр. 

Циркуляри Донецької губернської продовольчої комісії, Маріупольського повітового 

виконкому. Зведення про врожай. Список членів сільради та громадян с. Медовки. Відомості 

про кількість землі у селян с. Медовки; відомості про стягнення з членів товариства грошей. 

Листування з волосним виконкомом про посівну комісію, допомогу сім'ям червоноармійців. 

Прибутково-видаткова книга. 

 

 

ф. Р-1230 Ново-Каракубський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Каракуб Ново-Каракубської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

30 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, Донецького губернського і Маріупольського 

повітового виконавчих комітетів, військкомату про податки, територіальний розподіл повіту, 

допомогу червоноармійцям і їх родинам. Протоколи загальних зборів. Списки службовців. 

Листування з Маріупольським виконкомом і військкоматом про податки, облік 

військовозобов'язаних, порядок конфіскації майна дезертирів.  

 

 

ф. Р-1231 Ново-Керменчикська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК, Наркомату землеробства Донецького 

губернського, Маріупольського повітового виконкомів, Донецького губземвідділу про 
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відновлення сільського господарства, закріплення землі, порядок відпустки посівного зерна й 

ін. Протоколи засідань президії сільради і педагогічної ради Ново-Керменчикської трудової 

школи. Зведення про кількість землі, яка була відібрана в куркулів, збір врожаю. Кошторис 

витрат  виконкому. Списки громадян с.Ново-Керменчик. Листування з Маріупольським 

повітовим, Олександро-Невським волосним виконкомами й ін. про проведення продподатку, 

посівної кампанії, заготівлю сіна, новий розподіл волості й ін.  

 

 

ф. Р-1232 Ново-Керменчикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, накази Донецького губернського, Маріупольського повітового військкоматів, 

повітового продовольчового комітету про облік військовозобов'язаних, продовольче 

постачання. Протоколи засідань президії волосного виконкому, загальних зборів громадян 

с. Ново-Керменчик. Зведення про відпустку продуктів у рахунок державної розкладки і 

продподаткової комісії. 

 

 

ф. Р-1235 Романівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Декрети ВУЦВК і РНК. Постанови, накази і циркуляри Донецького губернського і 

Маріупольського повітового виконкомів і ін. Протоколи зборів КНС. Листування з 

волвиконкомом про продовольчий податок, посівну кампанію, роботу шкіл, охорону 

здоров'я. 

 

 

ф. Р-1236 Олександро-Невський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Олександро-Невськ Маріупольського округу Донецької 

губернії 

Опис 1 

163 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК, Наркомату землеробства УРСР, 

революційної Ради республіки, Наркомату освіти Донецького губернського і 

Маріупольського повітового виконкомів і ін. Протоколи 1-го з'їзду освіти, засідань 

волвиконкомів, сільрад, загальних зборів, нарад вчителів і ін. Доповіді про роботу відділу 

народної освіти. Зведення про кількість населення, землі, посівного матеріалу, садівництво, 

бджільництво, тваринництво й ін. Листування з Маріупольським повітовим виконкомом, 

земельним відділом, волвиконкомами, сільрадами й ін. про стан посівної, проведення 

продовольчої податкової кампанії, потравці посівного матеріалу, допомогу голодуючим, 

організацію курсів по дошкільному вихованню і вищому початковому училищу. 

 

 

ф. Р-1238 Ново-Троїцька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Троїцьке Андріївського району Маріупольського округу 

Опис 1 

96 од. зб. 
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1922-1927 рр. 

Положення, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, 

Катеринославського губернського, Бердянського і Маріупольського окружних, 

Андріївського районного виконкомів про землевпорядкування і землекористування, 

проведення виборчої, сільськогосподарської і податкової кампаній, відділення церкви від 

держави, трудову і гужову повинності, культурно-просвітительську роботу на селі, 

ліквідацію неграмотності, відкриття і ремонт шкіл, державне страхування і листування по 

цим та іншим питанням. Протоколи пленумів, засідань сільради і його комісій, загальних 

зборів громадян. Квартальні плани і звіти, зведення про роботу сільради, комісій, ЗАГСу, 

шкіл, збір сільгоспподатку. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності сільради, 

обстежень одноосібних господарств, шкіл. Списки членів сільради, громадян 

с. Новотроїцьке, власників підприємств. 

 

 

ф. Р-1239 Маріупольська філія Сталінського обласного державного архіву, м. Маріуполь 

Сталінської області 

Опис 1 

76 од. зб. 

1931-1941 рр. 

Інструкції і циркуляри ЦАУ УРСР, накази і розпорядження Донецького обласного архівного 

управління і листування з ними з питань архівного будівництва, комплектування і 

використання документів і ін. Протоколи виробничих нарад і загальних зборів працівників 

архіву. Перспективний план архіву по виявленню і видаванню документів. Штатні розклади, 

кошториси, звіти про роботу архіву і чисельність працівників. Статті і добірки документів, 

підготовлені співробітниками архіву. Акти про здачу документів на державне збереження й 

ін.  

 

 

Опис 1 л 

45 од. зб. 

1931-1939 рр. 

Накази директора з особового складу. Списки робітників. Відомості з нарахування зарплати. 

 

 

Опис 2 

13 од. зб. 

1937-1939 рр. 

Накази і циркуляри Центрального архівного управління. Списки-довідники на 

білогвардійців, жандармів, кадетів, суддів, слідчих, прокурорів та ін. Листування. 

 

 

ф. Р-1240 Романівський волосний революційний комітет, с. Романівка Романівської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920 р. 

Положення, накази, циркуляри революційної Ради республіки, Донецького губернського, 

Маріупольського повітового революційних комітетів, відділів праці і соціального 

забезпечення. Протоколи загальних зборів сільського сходу. Зведення про кількість 

населення. Листування з земельним і фінансовим відділами, волвиконкомами про передачу 

вільної землі жителям волостей, постачання продовольством, збір податків, організацію 

артілей, збирання врожаю. 
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ф. Р-1241 Стретенський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стретенка Стретенської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

41 од. зб. 

1918-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри РНК УРСР, Донецького губернського, Маріупольського 

повітового виконкомів, повітового військового комісаріату і волосних виконкомів. 

Протоколи з'їзду представників волосних земельних відділів і сільрад, засідань 

волвиконкомів, загальних зборів громадян. Зведення про посівну кампанію, кількість 

населення і землі, врожаї й ін. Листування з Маріупольським повітовим продовольчим 

комітетом, революційним комітетом і ін. про скасування відділів при волвиконкомах, вибори 

народних засідателів, боротьбу з захворюваннями худоби. 

 

 

ф. Р-1243 Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при 

металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

136 од. зб. 

1921, 1924-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, Донецького губернського відділу праці, 

Маріупольського повітового й окружного виконкомів 1-ї конної армії і Донецької дивізії й ін. 

Відозви й оголошення військових частин. Протоколи засідань пленуму і президії міської і 

районної ради, секції охорони здоров'я, фінансової комісії, загальних зборів й ін. Річні 

виробничо-фінансові плани, звіти, доповіді і резолюції до них про діяльність райради, заводу 

ім. Ілліча. Тези до доповідей про роботу міськради, райради, плани розширення заводу й ін. 

Зведення про роботу секцій. Листування з Маріупольським повітовим і окружним 

виконкомами, продовольчим і революційним комітетами, заводоуправлінням і ін. про 

скликання нарад, поліпшення житлових умов, організацію заводської інспекції, постачання. 

 

 

ф. Р-1244 Маріупольська окружна рада фізкультури, м. Маріуполь Маріупольського району 

УРСР 

Опис 1 

66 од. зб. 

1923-1931 рр. 

Програми, плани роботи, доповіді, інструкції, протоколи засідань пленумів ради фізкультури 

і його секцій. 

 

 

ф. Р-1245 Маріупольський окружний комітет незаможних селян (КНС), м. Маріуполь 

Маріупольського округу  

Опис 1 

200 од. зб. 

1922-1930 рр. 

Декрети, постанови, положення, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомзему, 

Сталінського окружного КНС і ін. Протоколи засідань 7-го з'їзду рад і окружних, районних і 

сільських КНС. Плани і звіти. Доповіді, тези до доповідей і документи до звітів 8-10 з'їздів 

КНС (протоколи, проекти резолюцій, мандати й ін.). Статистичні відомості про стан і роботу 

районних КНС і листування з ними про виконану роботу. 
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ф. Р-1246 Маріупольська рада робітничих і солдатських депутатів, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

39 од. зб. 

1917-1918 рр. 

Постанови загальних зборів будівельного цеху про збір засобів для діючої армії. Циркуляри 

Народного комісаріату праці. Протоколи об'єднаного засідання ради робітничих депутатів, 

конференцій профспілок, засідань виконкомів, штабу Червоної Армії, солдатської секції 

ради, загальних зборів робітників м. Маріуполя й ін. Доповідь по обслуговуванню Велико-

Анадольського лісництва. Списки і посвідчення делегатів Всеросійського з'їзду рад і членів 

ради робітничих і солдатських депутатів. 

 

 

ф. Р-1249 Військово-санітарні та військово-ветеринарні установи (о.а.ф.) 

Опис 1 

6 од. зб. 

1921 р. 

Книга наказів дезотряду № 19 м. Маріуполя. Відомості і рапорти про дезінфекційну роботу 

та з особового складу. Списки особового складу. Рапорти і вимогові відомості на отримання 

товарів. Вимогові відомості, списки та атестати на забезпечення. Листування з окружним 

військово-санітарним загоном з кадрів, про боротьбу з епідеміями та інш. питанням. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази по військовим частинам Харківського військового округу і частинам Донецької 

губернії. Списки особового складу летючего банно-прального загону. Вимогові відомості на 

отримання платні. 

 

 

Опис 3 

3 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Книга наказів по військово-санітарній летючці. Посвідчення співробітників та список 

особового складу санітарної летючки. 

 

 

Опис 4 

6 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Наказ по військам Харківського військового округу про штат лазаретів. Накази, положення, 

постанови революційної військової ради, губернського військового комісаріату про 

військово-ветеринарні лазарети, постачання армії, по фінансовим та ін. питанням. Списки і 

посвідчення червоноармійців і службовців лазарету. Посвідчення, рапорти, реєстраційні 

картки співробітників. Відомості, виписки, акти про особовий склад, майно й інвентар 

лазарету. Листування з губернським військкоматом, окружним ветеринарним управлінням з 

кадрових, господарських, лікувальних та ін. питань. Вхідні та вихідні телеграми. 

 

 

ф. Р-1250 Маріупольський окружний відділ місцевого господарства, м. Маріуполь 

Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 
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6 од. зб. 

1922-1924 рр. 

Накази Маріупольського повітового військового комісаріату. Протокол засідань комісії з 

партійної освіти. Доповіді, звіти про діяльність відділів. Списки військовозобов'язаних та 

співробітників. 

 

 

ф. Р-1252 Маріупольський будинок суспільно-примусових робіт управління окружної 

робітничо-селянської міліції, м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

84 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри (копії) ВЦВК, РНК, Маріупольського окрвиконкому. 

Протоколи засідань райбюро примусових робіт і листування з ними про амністії, звільнення 

від примусових робіт, відрахування від примусових робіт і ін. Кримінальні справи 

засуджених. 

 

 

ф. Р-1253 Маріупольська окружна контора державного страхування УРСР "Укрдержстрах", 

м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1927-1929 рр. 

Оголошення про страхування імпортного устаткування Маріупольських державних заводів 

"Південьсталі". 

 

 

ф. Р-1259 Маріупольська повітова комісія незаможних селян (КНС), м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

36 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Декрет ВУЦВК, постанови, циркуляри, інструкції РНК УРСР, Маріупольського повітового 

виконкому про пільги незаможним селянам, організацію підвідділів незаможних селян, 

боротьбу з голодом і ін. Протоколи з'їздів волосних і сільських КНС, загальних зборів членів 

КНС, засідань кружків сприяння робітничо-селянської інспекції. Відомості про стан КНС 

Маріупольського повіту. Анкети, особові картки, автобіографії, списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1262 Кузнецівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Кузнецівка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1918-1921 рр. 

Протокол загальних зборів громадян с.Кузнецовки про обрання голови сільради. Вироки 

сільського сходу. Акти комісії з державної хлібної розкладки, видачі жителями села 

продуктів Червоної Армії. Зведення про селян-бідняків. 

 

 

ф. Р-1263 Комітет незаможних селян (КНС) 1-го райвиконкому, с. Сартана Сартанської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 
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1921-1922 рр. 

Інструкції і циркуляри Маріупольського повітового виконкому. Протоколи з'їзду рад 8-го 

скликання, КНС і засідань членів КНС, виборчих комісій. Зведення про стан КНС і 

особового складу. Листування з повітовим виконкомом про продовольчий податок, 

землекористування й ін.  

 

 

ф. Р-1265 Покровський 3-й районний військово-революційний комітет, с. Покровське 

Покровської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, циркуляри РНК УРСР, Наркомпраці, Донецького губернського відділу 

соцзабезпечення. Протоколи засідань 2-го з'їзду рад Маріупольського повіту, що завідують 

райвідділами соцзабезпечення. Звіти про діяльність відділів. 

 

 

ф. Р-1268 Ялтинський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Маріупольського 

району УРСР 

Опис 1 

40 од. зб. 

1922-1927,1931-1932 рр. 

Циркуляри, директиви, розпорядження ЦК і окружного КНС. Плани, звіти, протоколи 

засідань президії. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1270 Будьоннівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Будьоннівка 

Будьоннівського району Донецької області 

Опис 1 

15 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Постанови, директиви, інструкції Всеукраїнського центрального і Будьоннівського 

районного КНС. Протоколи засідань пленуму і президії, районних конференцій і загальних 

зборів. Плани і звіти про роботу сільських КНС. 

 

 

ф. Р-1271 Новоселівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Донецької області 

Опис 1 

57 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Протоколи засідань правління сільбудинку, сільрад, хати-читальні й активу, загальних зборів 

громадян і ін. Плани, річні звіти і доповіді шкіл, виборчих комісій. Акти обстеження роботи 

сільрад. Відомості про склад дітей у школах. Листування з Маріупольською міськрадою, із 

сільрадами й ін. про будівництво шкіл, організацію комітету сприяння, про податки і ін.  

 

 

Опис 2 

53 од. зб. 

1927-1935 рр. 

Постанови ЦК ВКП(б), ВУЦВК, РНК СРСР і УРСР, комітету з заготівель та інше. Накази й 

інструкції Маріупольської міськради. Протоколи засідань президії правлінь і зборів членів 

колгоспу й ін. Звіти і зведення про хід підготовчих робіт до весняної посівної кампанії, 
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колективізацію і хлібозаготівлю. Доповідь фракції райради про стан колективізації по 

районнах. Зведення про хід колективізації, посівної і збиральної кампаній. Листування з 

Маріупольською міськрадою і земвідділом про хід посівної кампанії, охорону хлібів і ін. 

 

 

ф. Р-1272 Новоселівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Новоселівка 

Новоселівського району Маріупольського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Протоколи засідань президії і зборів членів КНС. Акти ревізійної комісії. Списки президії і 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-1273 Сартанський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сартана Сартанської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Закон V-го Всеукраїнського з'їзду рад про закріплення землекористування. Циркуляри 

повітового ревкомітету. Постанова президії Всеукраїнського центрального, Донецького 

губернського, Маріупольського повітового виконкомів. Накази виїзних сесій Донецького 

губернського революційного трибуналу. Протоколи засідання з'їзду голів виконкомів. 

Відозви Донецького губернського комітету партії про 4-у річницю Жовтня. Вимогові листи.  

 

 

ф. Р-1277 Маріупольська окружна рада професійних спілок, м. Маріуполь Маріупольського 

округу 

Опис 1 

607 од. зб. 

1922-1928 рр. 

Постанови, інструкції Всеукраїнської, Донецької губернської рад профспілок. Циркуляри 

Наркомату праці. Циркуляри окружного бюро профспілок про проведення робочих 

конференцій, ліквідацію неписьменності. Накази, звіти про діяльність Маріупольської 

окружної інспекції праці. Протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії та звіти про їх 

діяльність. Протоколи засідань Маріупольського біржевого комітету, звіти про його 

діяльність. Протоколи засідань губернської ради профспілок, технічної комісії з обліку 

безробітних підлітків. Протоколи з'їздів, конференцій, пленумів, засідань президії окружних 

рад профспілок, окружних відділів профспілок. Протоколи нарад секретарів окружних 

відділів профспілок. Плани роботи, звіти про діяльність правлінь окружних відділень 

профспілок. Доповіді, резолюції 6-ї окружної конференції профспілок округу. Акти 

обстеження, списки членів профспілки, які постраждали від війни, скарги, заяви. Інструкції, 

циркуляри, листування з Всеукраїнською центральною радою профспілок про перевибори 

делегатських зборів, діяльність серед жінок, українізацію. Фінансові звіти окружних 

відділень профспілок. Звіти про діяльність бібліотек, клубів. Відомості, листування з 

установами про обстеження культурно-просвітної роботи профспілок. Звіти, довідки про 

кількість працюючих та членів профспілок. Плани роботи відділів, окружних відділень 

профспілок. Списки власників торгово-промислових підприємств. Списки відповідальних 

працівників окружних відділень профспілок. Списки, анкети, відомості про делегатів 

окружних та районних з'їздів профспілок. Відомості про зміни у складі правлінь профспілок, 

звіти про діяльність профспілок. Відомості про діючі колективні договори, облік заробітку 

по промисловим підприємствам, про конфлікти та страйки, заробітну плату працівників 
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установ та торговельних підприємств, роздрібні ціни на продукти. Листування з Наркоматом 

праці про організацію допомоги безробітним. Листування з Центральним робочим 

кооперативом, окружним відділом комунального господарства по житловим та побутовим 

питанням.  

В фонді є документи Маріупольського повітового профбюро за 1922, 1923 рр. 

 

 

ф. Р-1279 Маріупольський районний комітет Всеросійської спілки робітників металістів, 

м. Маріуполь Маріупольського району УРСР 

Опис 1 

130 од. зб. 

1918, 1920-1931 рр. 

Постанови, положення, циркуляри Всероссійської Центральної ради профспілок, ЦК 

Всероссійської спілки робітників металістів, Донецької губернської ради профспілок, 

Маріупольської повітової ради профспілок. Протоколи засідань завкому Маріупольських 

державних заводів "А" та "Б", цехових профспілкових бюро, загальних зборів робітників та 

службовців заводу, засідань комісій охорони праці, санітарної. Звіти про діяльність 

Маріупольського підрайкому спілки робітників металістів. Доповіді, звіти про культурно-

освітню роботу. Списки, картки обліку, анкети членів профспілки Маріупольських заводів 

"А" та "Б", заяви робітників про вступ до членів профспілки, про надання матеріальної 

допомоги. Колективні угоди, списки осіб, позбавлених виборчих прав. Листування з 

Наркоматом охорони здоров'я, ЦК ВСРМ про охорону праці, фінансування, по 

господарським питанням. 

 

 

ф. Р-1280 Управління Маріупольської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

165 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Циркуляри, декрети, постанови, накази  РНК УРСР, Народного комісаріату з продовольства, 

Донецького губернського виконавчого і військово-революційного комітетів і ін. Доповідь 

начальника губернського політичного сектора начальників міліцій і ін. про стан і діяльність 

міліції. Протоколи з'їзду волосних і дільничних наглядачів, засідань сільрад, нарад 

начальників райміліцій і ін. Відомості про наявність артилерійської зброї, бойовий склад 

повітової, районних і міської міліцій. Рапорти, щотижневі відомості і доповідні записки 

начальників районних відділень міліції про події у районах, переміщення  банд та ін. 

 

 

Опис 2 

20 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази Маріупольської повітової міліції і відділу карного розшуку, коменданта міста. 

 

 

ф. Р-1281 Маріупольська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

м. Маріуполь Донецької області 

Опис 1 

1153 од. зб. 

1929-1934 рр. 

Циркуляри, постанови Наркомату РСІ УРСР, ЦКК РСІ, президії Маріупольської міської 

контрольної комісії. Протоколи та витяги з протоколів засідань президії, нарад міської КК-

РСІ, комісії з "чистки" радянського апарату, засідань бюро скарг. Акти обстеження стану 
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житлового будівництва у м. Маріуполі, будівництва заводу "Азовсталь", фінансово-

господарської діяльності підприємств, установ та організацій міста, Маріупольського порту, 

сільських рад, виконання планів хлібозаготівлі. Заяви, списки, витяги з протоколів. 

Документи про розслідування звільнень з роботи працюючих громадян. Списки громадян, 

позбавлених виборчих прав. Листування з "чистки" радянського апарату. Листування з 

обласною КК-РСІ про перевірки скарг громадян.  

 

 

ф. Р-1283 Тимчасовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1917-1919 рр. 

Протоколи засідання повітового з'їзду рад і резолюції до них, Тимчасового виконавчого 

комітету і його комісій, установчих зборів і виконавчого комітету. Рахунки на закуплені 

продукти і прохання про повернення реквізованих товарів. 

 

 

ф. Р-1287 Іванівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Іванівка Іванівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

46 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри, декрет, постанови, положення ВУЦВК і РНК УРСР, Донецького губернського і 

повітового виконкому про повернення насінної позички, посівної кампанії, допомоги 

голодуючим. Протоколи райвиконкомів, селянської кооперації й ін. Списки відповідальних 

працівників. Листування з повітовим виконкомом про збитки, заподіяні бандами під час 

громадянської війни.  

 

 

ф. Р-1288 Старо-Керменчикський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старо-Керменчик Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

23 од. зб. 

1918-1921 рр. 

Положення, накази, циркуляри, інструкції Маріупольського повітового комісаріату з 

військових справ, комітету трудової повинності, відділу праці й ін. Статут культурно-

просвітнього товариства. Протоколи засідань волвиконкому, педради і загальних зборів 

громадян. Зведення про кількість землі, солдатів в селах, цінах на продукти. Листування зі 

штабом 8-го Українського радянського полку, військово-революційними штабами, 

сільськими радами й ін. про постачання продовольством, організацію 8-го радянського 

інтернаціонального полку, прибуття червоноармійців у м. Павлоград для формування, 

скликання 1-го районного з'їзду фронтовиків у с. Гуляй-Поле й ін.  

 

 

ф. Р-1291 Мангушська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

с. Мангуш Маріупольського району Донецької області 

Опис 1 

14 од. зб. 

1930-1932 рр. 
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Постанови, положення, інструкції Центральної контрольної комісії і колегії Народного 

комісаріату робітничо-селянської інспекції УРСР. Директиви, виписки з протоколів, плани 

роботи, робочі програми. Протоколи загальних зборів колективу спілки мисливців і рибалок, 

протоколи інструктивної наради робітничо-селянської інспекції Мангушської сільської ради. 

Протоколи загальних зборів курсантів. Положення голови районної КК РСІ про позаштатних 

інспекторів, виписки з протоколів загальних зборів членів комуни "Сталіна", "Червоний 

партизан", артілі "Пам'ять борцям". Зведення про хлібозаготівлі по Мангушській сільраді, 

районній кооперації, відомості про стан колективізації, про лісозаготівлі, сільгосппродукти, 

зведення про мобілізацію засобів по Мангушському сільському банку. Заяви і скарги 

громадян про зняття податку, виключення зі складу членів артілі, позбавлення виборчих 

прав. Листування з виконкомом, редакціями газет і ін. про висилку матеріалу з обстеження 

цегельного заводу, організацію комісій сприяння РСІ. 

 

 

ф. Р-1292 Ново-Троїцький комітет незаможних селян (КНС), с. Ново-Троїцьке 

Маріупольського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1925-1926 рр. 

Розпорядження районного КНС про допомогу селянам Західної України. Відомості по обліку 

колгоспів і членів КНС. 

 

 

ф. Р-1295 Олександро-Невський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Олександро-

Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920-1924 рр. 

Протоколи засідань з'їзду і загальних зборів сільських і волосних КНС. Списки й особові 

картки членів КНС. Опис сирітського майна. 

 

 

ф. Р-1296 Будьоннівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК 

РСІ), с. Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області 

Опис 1 

57 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, вказівки РНК, Народного комісаріату РСІ, 

Будьоннівського райвиконкому та ін. Протоколи засідань сільрад, секцій РСІ, комісій 

сприяння, комісій з чистки радянського і кооперативного апарату. Плани посівної кампанії, 

підготовки кадрів і ін. Документи про посівні і хлібозаготівельні кампанії, обстеження 

тваринницьких господарств і ін. (доповідні записки, протоколи, акти, зведення, відомості, 

листування). Відомості про стан колективізації, виконання плану м'ясозаготівлі, заготівлю 

овочів, фруктів. Листування із сільрадами, кооперативними товариствами про заготівлю 

овочів, весняний сів, надсилання зведень, розведення овець і ін. 

 

 

ф. Р-1297 Хомутовський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хомутовка 

Будьоннівського району УРСР 

Опис 1 

5 од. зб. 

1927-1930 рр. 
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Протоколи засідань Будьоновського районного, Хомутовського сільського КНС і загальних 

зборів громадян. План проведення свята дев'ятиріччя існування КНС. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1298 Республіканський сільський комітет незаможних селян (КНС) Маріупольського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови, розпорядження, положення, інструкції ВУЦВК, Донгубвиконкому про 

продовольчі позички голодуючим, порядку використання кредиту, відпущеного на 

землевпорядкування КНС, відпустці лісобудівельних матеріалів сільськогосподарським 

колективам. Протоколи загальних зборів членів КНС. Заяви громадян про прийняття в члени 

КНС. 

 

 

ф. Р-1300 Мар'їнопільська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Мар'їнопіль Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів жителів села Мар’їнопіль. 

 

 

ф. Р-1301 Хрещатицький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Хрещатицьке 

Будьоннівського району Донецької області 

Опис 1 

8 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Постанови, розпорядження, звіти і протоколи Всеукраїнського центрального КНС, 

Будьоннівського районного КНС про дорожнє будівництво, кооперування бідноти, залучення 

жінок у суспільну роботу й ін. Статут сільського комітету незаможних селян. Плани роботи, 

протоколи загальних зборів і списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1302 Романівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Романівка 

Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Закон про КНС. Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, Донгубвиконкому про права, пільги 

і переваги, податок, що надаються незаможньому селянству, політосвітню роботу серед 

незаможнього селянства. Акти огляду родин та майна членів КНС. 

 

 

ф. Р-1305 Рівнопільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Рівнопіль 

Маріупольського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Протоколи загальних зборів. 
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ф. Р-1306 Богородицька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Богородицьке Ново-Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови, накази РНК УРСР, Донгубвиконкому і повітвиконкому, повітової військової 

наради.  Положення виконкому про сільську варту. Відомості про кількість землі та 

інвентарю по сільраді. Зведення про виконання сільськогосподарського податку. Списки 

громадян села, кількісті землі, населення. Вимогові відомості на одержання жалування. 

 

 

ф. Р-1308 Краснівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Краснівка Жовтневого 

району Маріупольського округу   

Опис 1 

9 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, губвиконкому. Циркуляр про придбання тракторів. 

Протоколи районного з'їзду, загальних зборів КНС про землевпорядкування, колективізацію 

та культурно-просвітительську працю. Списки членів КНС. Зведення про роботу КНС. 

Відомості  про кількісний склад КНС. Заяви громадян до вступу в КНС. Листування. 

 

 

ф. Р-1309 Златоустівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1924 р. 

Декрет, постанови, інструкції ВУЦВК про пільги, права та обов'язки незаможних селян. 

Протоколи районного з'їзду і загальних зборів членів КНС про землевпорядкування, 

колективізацію та культурно-просвітительську працю на селі. Зведення і відомості про 

роботу і склад КНС. Списки інвалідів війни. Акти, договори. 

 

 

ф. Р-1310 Архангельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Архангельське Жовтневого району Маріупольського округу   

Опис 1 

2 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Списки, акти, заяви та відомості про платників трудгужподатку, кількість землі, коней та ін. 

 

ф. Р-1311 Волноваський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Волноваха Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри РНК СРСР, Народного комісаріату продовольства, 

Юзівського повітового виконкому про мобілізацію, реєстрацію тих, що закінчили середні та 

вищі навчальні заклади, боротьбу з контрреволюцією. Списки прибулих на військову 

службу, громадян, що мають право обирати, платників податків, громадян с. Волноваха. 

Договір, акт про передачу церкви та її майна церковній раді. 
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ф. Р-1312 Анадольський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Анадоль Анадольської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Тимчасове положення, накази, циркуляри Маріупольського повітового військового 

комісаріату про облік військовозобов'язаних, про гужовий транспорт. Протоколи з'їздів 

волвіськкоматів. Списки службовців і військовозобов'язаних. Особові картки та посвідчення 

громадян. Листування. 

 

 

ф. Р-1313 Дмитрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК СРСР, реввійськради республіки, 

Маріупольського повітвійськкомату про визначення класової належності, облік 

військовозобов'язаних, боротьбу з дезертирством та ін. Протоколи загальних зборів. Звітні 

відомості з обліку військовозобов'язаних, про витрати продуктів. Листування з 

Маріупольським повітовим виконкомом і військкоматом про взяття на облік командного 

складу, ветлікарів, мобілізацію. 

 

 

ф. Р-1314 Карлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карлівка Жовтневого 

району Маріупольського округу   

Опис 1 

6 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанова ВУЦВК і РНК УРСР про реорганізацію КНС (1925). Циркуляри, інструкції 

Донецького губернського, Маріупольського окружного, Жовтневого (Стретенського) 

районного виконкомів і КНС та листування з ними про землекористування і кооперацію, 

організацію машино-тракторних товариств і ін. Резолюція Маріупольського повітового з'їзду 

КНС (1922). Статут сільських КНС. Протоколи засідань президії і загальних зборів членів 

Карловського КНС. Доповіді, зведення, відомості про економічний стан і роботу 

Карловського КНС. Плани роботи Жовтневого районного і Карловського сільського КНС. 

Списки членів Карловського КНС. 

 

 

ф. Р-1316 Златоустівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Златоустівка 

Златоустівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Циркуляри НКВС. Протоколи повітового з'їзду волосних і сільських КНС, нарад президії. 

Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1317 Волноваський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха 

Волноваської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 
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4 од. зб. 

1922 р. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК, ВУЦВК про КНС. Протоколи засідань повітового і 

волосного КНС, комісії по очищенню КНС. Щомісячні відомості про організацію і стан 

КНС. 

 

 

ф. Р-1318 Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Іванівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Обов'язкові постанови, положення, накази, циркуляри ВЦВК, ВУЦВК, РНК УРСР, 

Донецької губернської посівної кампанії, Юзівського повітового і районного виконкомів. 

Протоколи Іванівського волвиконкому. Листування з підрайонним і волосним виконкомами 

про поліпшування сільського господарства, боротьбу з посухою, сівбу ранніх культур, 

посівну площу землі в 1921 р. 

 

 

ф. Р-1320 Волноваський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Волноваха Волноваської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Протоколи засідань з'їздів сільських рад. Зведення про кількість посівів, 

сільскогосподарських машин і знарядь. Списки громадян села. 

 

 

ф. Р-1321 Ново-Каранський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова-Карань 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Декрет ВУЦВК про пільги, права й обов'язки незаможних селян. Тези ЦК КП(б)У о 

землекористуванні, кооперації і колективізації. Повідомлення про смерть Леніна. 

 

 

ф. Р-1322 Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет, закон, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК, Донецького 

губернського посівного комітету, повітого ревкому. Списки співробітників сільради, 

відомості про населення та посіви. Листування про переселенців, розширення посівної 

площі, продовольчу розкладку, боротьбу зі спекуляцією, реєстрацію дрібнопромислових 

підприємств.  

 

 

ф. Р-1323 Богословський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Богословське 

Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької губернії 
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Опис 1 

3 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Постанови, інструкції і циркуляр ВУЦВК, Наркомату юстиції і губвиконкому про подвірний 

податок, механізацію сільського господарства та ін. Листування з Олександро-Невською 

волосною радою про висування жінок на конференцію. 

 

 

ф. Р-1325 Октябрьський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Волноваха 

Волноваського району Донецької області 

Опис 1 

77 од. зб. 

1923-1932 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК, окрвиконкому. Протоколи засідань окружного 

пленуму, районної конференції, засідань президії і загальних зборів членів КНС. Плани і 

звіти про роботу КНС. Відомості про колективізацію, вибори до рад, кількість посівного 

матеріалу, кількість неписьменних та малограмотних, площі посіву, роботу району. Список 

членів КНС. 

 

 

ф. Р-1329 Богословський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Богословка Олександро-Невської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

16 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Закон ВУЦВК про землекористування, постанови Маріупольського окружного і повітового 

виконкомів, листування з ними по сільськогосподарським питанням, соціальному 

забезпеченню, реєстрації фахівців і ін. Протоколи засідань волосних і сільських рад. 

Зведення, відомості про посіви і скотарство по селах і хуторах. Списки громадян села 

Богословське. 

 

 

ф. Р-1330 Святодухівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Святодухівка Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Донецького губернського і Маріупольського 

повітового виконкомів про допомогу голодуючим, посівну кампанію, податки, боротьбу з 

незаконним обкладанням. Відомості про працівників РАГСу, техніків і ін. Списки громадян, 

що мають посіви, відомості про кількість землі, худоби, садів. 

 

 

ф. Р-1332 Новоселівська сільська секція робітничо-селянської інспекції, с. Новоселівка 

Маріупольського району Донецької області 

Опис 1 

3 од. зб. 

1931-1932 рр. 

Постанови ВУЦВК, IV-го пленуму ЦК ВКП(б), наради представників сільськогосподарських 

організацій м. Маріуполя. Протоколи засідань секцій. Лист КК-РСІ про роботу групи 

сприяння РСІ.  
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ф. Р-1334 Мангушський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Накази та циркуляри губвиконкому і повітового посівного комітету про посівну кампанію, 

насінну позичку, соціальне страхування. Протоколи засідань з'їздів рад. Заяви громадян про 

закріплення за ними землі, прийом на роботу, призначення опікунів і ін. 

 

 

ф. Р-1335 Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Лист м. І. Калініна селянам про перевибори рад. Інструкції ВУЦВК та РНК УРСР. Протоколи 

загальних зборів громадян та виборців. Списки громадян та виборців села Новоселівка. 

 

 

ф. Р-1340 Крестівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Крестівка Крестівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Закон про землю. Зведення про посівну площу волвиконкому. Заяви громадян про вступ у 

шлюб. 

 

 

ф. Р-1341 Розівське районне податкове бюро Маріупольської повітової особливої військово-

продовольчої комісії, ст. Розівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Балансові і зведені відомості про стан особових рахунків і недоїмок по населеним пунктам. 

 

 

Опис 2 

10 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Положення, інструкції і циркуляри Народного комісаріату продовольства, Донецького 

губернського і Маріупольського повітового продовольчих комітетів і листування з ними про 

податки, кількість засіяної землі, допомогу голодуючим. Акти, зведення, балансові відомості 

про проведення податкової кампанії. 

 

 

ф. Р-1342 Святодухівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Святодухівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 
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Листування з відділом комунального господарства і районним продовольчим комітетом  

м. Маріуполя про боротьбу з пожежами, виключення з пайка родин дезертирів. 

 

 

ф. Р-1346 Сартанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Сартана Маріупольської міськради Донецької області 

Опис 1 

356 од. зб. 

1922-1934 рр. 

Положення, постанови ВУЦВК і РНК УРСР, Маріупольського повітового, окружного, 

міського, Новосілківського і Сартанського районних виконкомів про землевпорядкувуання і 

землекористування, проведення виборчої, сільськогосподарської, заготівельної і податкової 

кампаній, облік військовозобов'язаних, ліквідацію неграмотності, відкриття, ремонт і 

комплектування шкіл, організацію лікнепів і дитячих ясел, боротьбу з інфекційними 

захворюваннями, участь населення у дорожньому будівництві і листування по цим і іншим 

питанням. Протоколи пленумів, засідань сільради, його президії, комісій і секцій, КНС, 

земельного товариства, загальних зборів громадян, виборців, колгоспників, правлінь 

сільгоспартілей. Плани і звіти про роботу сільради. Плани і зведення про проведення 

посівної і збиральної кампаній, хід колективізації і хлібозаготівель, стан тваринництва, 

школи, реалізацію позик індустріалізації. Бюджети, кошториси сільради. Списки членів 

сільради, КНС, земельного товариства, сільгоспартілей, селянських і індивідуальних 

господарств. 

 

 

ф. Р-1347 Сартанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920, 1922 рр. 

Постанови і протоколи засідань президії волвиконкому. Зведена відомість про кількість 

живого і мертвого інвентаря, необхідного для відновлення господарства в с. Сартана. 

 

 

ф. Р-1348 Ялтинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ялта Ялтинського 

району Маріупольського округу   

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Статут КНС. Протоколи засідань президії і загальних зборів КНС. План роботи КНС. Списки 

членів КНС. Листування з Маріупольським окружним КНС про проведення перевиборної 

кампанії.  

 

 

ф. Р-1349 Чермаликський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Чермалик Чермаликської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

51 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, Донецького 

губернського, Маріупольського повітового виконкомів і листування з ними і сільрадами про 

землевпорядкування і землекористування, проведення сільськогосподарських, податкових і 

виборчих кампаній, державне страхування, трудову і гужову повинність, надання допомоги 
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голодуючим, охорону залізниць, роботу шкіл, організацію дитячих садів, культурно-

просвітню роботу й ін. Протоколи волосного з'їзду рад, засідань волосної і сільської рад, 

загальних зборів громадян. Зведення, відомості про економічний стан і роботу 

волвиконкому, кількість землі і чисельність населення, стан тваринництва. Списки 

працівників волвиконкому і сільських рад, вчителів, громадян волості. 

 

 

ф. Р-1352 Павлопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Павлопіль Павлопільської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Обов'язкові постанови, накази революційного комітету, повітової економічної наради й ін. 

Інструкція про застосування законів про працю. Протоколи засідання сільського комітету 

допомоги голодуючим, виконкому й ін. Відозва 3-ї сесії ВЦВК. Зведення про діяльність 

сільрад,  акти обстеження полів. Зведення про кількість посівів і худоби. 

 

 

ф. Р-1353 Сартанська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  РСІ), 

с. Сартана Маріупольського району Донецької області 

Опис 1 

7 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Постанови, інструкції, радіосхема ЦВК, РНК СРСР, Маріупольської РСІ про чистку 

радянського апарату, перевірку роботи колгоспів. Акти ревізійної комісії. Листування. 

 

 

ф. Р-1355 Водянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Водяне 

Берестоватського району Маріупольського округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1926-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів сільського КНС. Списки членів КНС. Заяви громадян про 

прийом до КНС. 

 

 

ф. Р-1356 Первомайський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Первомайське 

Первомайського району УРСР 

Опис 1 

3 од. зб. 

1928-1930 рр. 

Протоколи засідань президії і загальних зборів членів КНС. Піврічні статистичні звіти, 

зведення, відомості про роботу КНС. 

 

 

ф. Р-1358 Олексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Олексіївка 

Первомайського району УРСР 

Опис 1 

18 од. зб. 

1921, 1924-1931 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК УРСР про КНС. Циркуляр окружного, районного КНС про звітність. 

Тези к доповіді губернського КНС про діяльність КНС. Статут КНС та інструкція про вибори 
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до КНС. Протоколи пленумів, з'їздів і засідань КНС. Плани, звітні доповіді про роботу КНС. 

Заяви про вступ в члени КНС, списки членів КНС. Акти обстеження роботи КНС. 

 

 

ф. Р-1359 Ланцівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ланцівка 

Берестоватського району УРСР 

Опис 1 

13 од. зб. 

1921-1930 рр. 

Декрет ВЦВК УРСР про пільги незаможним селянам. Розпорядження, циркуляри, інструкції 

окружного КНС. Протоколи загальних зборів членів КНС. Плани роботи КНС. Акти 

перевірок. Списки Ланцівських незаможників. 

 

 

ф. Р-1360 Берестоватський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Берестове 

Берестоватського району УРСР 

Опис 1 

22 од. зб. 

1923-1925,1928-1930 рр. 

Декрет, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК УРСР, окружного виконкому. Плани, 

звіти та доповіді районних і сільських КНС. Протоколи засідань президії і загальних зборів. 

Акти обстеження КНС. Списки членів сільських КНС. 

 

 

ф. Р-1364 Заводський комітет Всеросійської спілки робітників металістів при електростанції, 

м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1925 р. 

Накази по електростанції і водопроводу з кадрів. Протоколи засідань розціночно-конфліктної 

комісії. Заяви громадян. 

 

 

ф. Р-1366 Урзуфський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Урзуф Урзуфської волості Маріупольського повіту 

Донецької області 

Опис 1 

42 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, положення, накази, циркуляри РНК СРСР і ВУЦВК, Донгубвиконкому, 

повітового продовольчого комітету й ін. Протоколи засідань волосних і сільських 

виконкомів, загальних зборів громадян. Звіти, доповіді, інформаційні зведення про діяльність 

волвиконкому. Зведення і листування з відділом державного політичного управління, 

Маріупольським повітовим виконкомом і ін. про культурно-просвітню роботу, політичне 

положення волості, по продовольчим питанням. 

 

 

ф. Р-1369 Успенівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Успенівка Маріупольського району Донецької області 

Опис 1 

59 од. зб. 

1926-1933 рр. 
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Постанови, інструкції, циркуляри ЦВК і РНК УРСР, ВУЦВК і РНК УРСР, Донецького 

облвиконкому, Маріупольського окрвиконкому. Положення про комісії сприяння реалізації 

позики індустріалізації. Інструкції про організацію запасних насінницьких фондів. 

Протоколи засідань пленумів, президії окрвиконкому, сільради, загальних зборів. Плани і 

звіти. Доповідь про роботу сільради. Зведення і відомості про рух неселення, основний склад 

колгоспного сектора, хід посівної кампанії ін. Списки населення сільради, орендарів садів та 

городів, індивідуальних господарств, артілей. 

 

 

ф. Р-1370 Портовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

порт Маріуполь Новоселівського району Маріупольського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 

1924-1927 рр. 

Накази Маріупольського окружного виконкому про облік військовозобов'язаних. Інструкція 

Маріупольського окрвиконкому з обліку роботи сільрад і райвиконкому. Протоколи засідань 

районних з'їздів рад, сільрад. Річні плани, зведення про сільскогосподарський податок. 

Списки допризовників. Листування. 

 

 

ф. Р-1371 Олександро-Невський районний земельний відділ районного виконкому, 

с. Олександро-Невськ Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької 

губернії 

Опис 1 

23 од. зб. 

1921-1924 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри РНК, ВУЦВК, Донецького губвиконкому й ін. 

Циркуляр Маріупольського повітвиконкому про недоторканість земель трудового 

користування. Декрет СНК УРСР про забезпечення сімей червоноармійців землею. 

Протоколи землевпорядної конференції, загальних зборів сільських товариств. Статут та 

плани сільськогосподарської артілі. Зведення про бджільництво, шовківництво, стан посівів, 

кількість локомобілів, двигунів, молотарок і ін. Листування з земвідділом і сільрадами про 

стан посівів і одержання посівного матеріалу, збори врожаю, допомогу сиротам і ін. 

 

 

ф. Р-1372 Маріупольська окружна спілка сільськогосподарської і зернової кооперації 

"Окрзерноспілка", м. Маріуполь Маріупольського району УРСР 

Опис 1 

20 од. зб. 

1928-1930 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри РНК, Української контори колгоспного банку, 

Маріупольської окрзерноспілки. Протоколи нарад. Квартальні звіти. Статистичні зведення 

про стан радгоспів. Довідки, посвідчення особового складу. Договори соцзмагання. Акти 

перевірок. Листування. 

 

 

ф. Р-1373 Уповноважений професійної спілки радянських і торгових службовців, 

м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1926-1929 рр. 

Протоколи засідань. Відомості сплати членських внесків. 
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ф. Р-1374 Талаківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Талаківка Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази, циркуляри Донгубвійськкому, Маріупольського повітового продовольчого комітету 

про боротьбу зі спекуляцією, відстрочки військовозобов'язаним. Протоколи загальних зборів. 

Списки обліку землі, живого і мертвого інвентарю, населення. 

 

 

ф. Р-1389 Маріупольський повітовий військовий комісаріат, м. Маріуполь Маріупольського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

704 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Реввійськради, Донецького губернського, 

Маріупольського повітового військкоматів та їх комісій. Протоколи  засідань та витяги з них 

військово-революційного комітету м. Маріуполя, комісії по боротьбі з дезертирством, 

бандитизмом, мобілізаційного відділу. Документи про призов на дійсну службу, надання 

відстрочки. Відомості про охорону мостів, телеграфу, боротьбу з епідеміями, надання 

допомоги сім'ям червоноармійців, голодуючим. Звіти про діяльність повітвійськкомату, 

дислокації військових частин та закладів міста і повіту. Протокол з'їзду волосних 

військкоматів. Накази коменданта тилу , рапорти начальника тилу , відомості про стан тила 

повіту, захисту порта м. Маріуполь. Накази повітового військкомату про реєстарцію та 

мобілізацію колишніх білих офіцерів та службовців, політичну роботу поміж допризовників. 

Циркуляр про військову повинність іноземнопідданих. Протокол загальної наради громадян 

с. Волноваха про вибори кандидата на посаду віськкому. Накази та протоколи засідань 

губернської та повітової військової економічної наради. Відомості про кількість населення, 

землі, худоби, повіту. Документи про постачання військових частин харчами, паливом, 

вилучення у населення повіту військового скарбу, тяглової сили. Посвідчення, особові 

картки, списки червоноармійців, допризовників, співробітників. Листування з військовими 

закладами про кадри, політичний стан в повіті, обстеження здоров'я червоноармійців та 

допризовників. 

 

 

ф. Р-1390 Управління Маріупольської міської робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри, оголошення Маріупольського військово-революційного комітету і 

повітового військового комісаріату, особливої продовольчої комісії. Зведення про штатний, 

обліковий і наявний склад людей і озброєння міліції, роботу міліції й ін. Листування з 

районними відділеннями міліції про продовольче і фуражне постачання, розшук злочинців і 

ін.  

 

 

ф. Р-1391 Управління Сталінської районної робітничо-селянської міліції, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 

1925-1928 рр. 
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Накази по міліції. Листування з особового складу. Табелі термінових повідомлень. 

 

ф. Р-1393 Управління Мушкетово-Прохоровської промислової робітничо-селянської міліції, 

сел. Мушкетове Сталінського округу 

Опис 1 

113 од. зб. 

1921-1928 рр. 

Протоколи дізнань і встановлення особистості. Звіти, доповіді, зведення, акти, відомості про 

стан і діяльність промміліції. 

 

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази, циркуляри Юзівської повітміліції про організацію промміліції, підвищення культури 

міліціонерів, боротьбу з бандитизмом. Зведення про події. Зведення і списки особового 

складу. 

 

 

ф. Р-1394 Селидівська районна робітничо-селянська радянська міліція, с. Селидівка 

Селидівського району Сталінського округу 

Опис 1 

62 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Обов'язкові постанови, накази, циркуляри міліції і карного розшуку УРСР, окрміліції, 

окрвиконкому і райвиконкомів про охорону революційного порядку, боротьбі зі 

злочинністю, хуліганством, кадрах. Звітні доповіді і відомості про діяльність міліції. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1926 р. 

Телефонограми про есерів, явку громадян на суд. Листування з окрміліцією, нарсудами, 

сільрадами про кадри, платників податку, заборону продажу спиртних напоїв. 

 

 

ф. Р-1395 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінських державних 

заводів і рудників Донецького державного кам'яновугільного тресту, м. Сталіно Сталінського 

округу 

Опис 1 

73 од. зб. 

1922, 1926-1928 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК, Головного управління міліції 

України, окружного, міського виконкомів, окружної міліції. Інформаційні зведення про події, 

квартальні плани роботи, списки працівників міліції, протоколи допитів, заяви громадян. 

Листування з окружною, міською міліціями, заводоуправліннями про сторожову охорону, 

постачання й ін.  

 

 

ф. Р-1398 Управління Старо-Бешівської районної робітничо-селянської міліції, сел. Старо-

Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області 

Опис 1 

20 од. зб. 
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1927, 1931-1932 рр. 

Постанови, накази, інструкції РНК, окрвиконкому, міліції про місячник допомоги 

безпритульним дітям, боротьбі з потравами озимих хлібів, українізації апарату. Звіт 

райміліції. Протоколи інструктивних нарад. Списки особового складу. 

 

 

ф. Р-1404 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінського 

машинобудівного заводу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Постанови і накази Сталінського окрвиконкому і міліції. Акти здачі і прийому майна 

Сталінської райміліції. Доповіді начальника райміліції. Відомості на зарплату. 

 

 

ф. Р-1406 Управління Дмитрівської промислової робітничо-селянської міліції, сел. Дмитрівка 

Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1926 р. 

Протоколи обшуку. 

 

 

ф. Р-1407 Управління Авдотьїнської промислової робітничо-селянської радянської міліції, 

сел. Авдотьїне Авдотьїнського району Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Накази Донгубміліції. Книга настільного реєстру і розписки про прийняття арештованих. 

 

 

ф. Р-1410 Управління Павлівської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с. Павлівка Павлівського району УРСР 

Опис 1 

54 од. зб. 

1923-1931 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри РНК, ВЦВК, НКВС, Донгубвиконкому, Донгубсуду. 

Накази Донгубміліції, Сталінської окрміліції і карного розшуку і листування з ними про 

боротьбу з хуліганством, розшуку осіб і ін. Плани, звіти. Доповіді і рапорти про діяльність 

міліції, зведення про події. 

 

 

ф. Р-1412 Рутченківська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів Рутченківського району міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1933 р. 

Протоколи засідань пленуму рудничної ради. 

 

 

ф. Р-1413 Селидівський птахівницький радгосп Українського державного птахівницького 

тресту, с. Селидівка Селидівського району Донецької області 

Опис 1 
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6 од. зб. 

1930-1933 рр. 

Постанови Народного комісаріату землеробства СРСР. Протоколи наради птахо-

кролівницького центру по доповіді про стан будівництва в радгоспі, засідань дирекції 

радгоспу і комісії при секторі МТС. 

 

 

ф. Р-1415 Селидівська сільськогосподарська артіль "Червона Україна", с. Селидівка 

Селидівського району Донецької області 

Опис 1 

18 од. зб. 

1930-1933 рр. 

Робочі плани весняної сівби і розподілу врожаю і прибутків у колгоспі. Протоколи засідань 

правління і загальних зборів артілі. Акти по оцінці і прийому майна від членів артілі, по 

перевірці податкового доходу. Листування з районною колгоспною спілкою про підготовку 

до весняної посівної кампанії, організацію пологових будинків у колгоспах. 

 

 

ф. Р-1425 Сільськогосподарська артіль ім. Будьонного, с. Селидівка Селидівського району 

УРСР 

Опис 1 

7 од. зб. 

1931 р. 

Протоколи загальних зборів членів сільгоспартілі. Книги обліку фондів, особових рахунків, 

продуктів. 

 

 

ф. Р-1426 Платонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Платонівка Платонівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Юзівського повітового виконавчого продовольчого комітету. 

Протоколи засідання президії волвиконкому. Зведення про комплектування худоби. Списки 

співробітників. 

 

 

ф. Р-1427 Селидівська районна контора Всеукраїнської спілки сільскогосподарської 

кооперації, с. Селидове Селидівського району Донецької області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1931-1932 рр. 

Інструкція Українського сільського кооперативного центру про порядок ліквідації селищно-

виробничого товариства. Протоколи засідання комісії з розділу балансів і прийому майна 

товариств. Списки пайовиків і членів товариств. 

 

 

ф. Р-1429 Сталінська міська поліклініка міського відділу охорони здоров'я, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1928-1929 рр. 
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Книга засідань лікарсько-експертної комісії. 

 

 

ф. Р-1434 Міжрайонна медична база аптекоуправління, м. Маріуполь Сталінської області 

Опис 1 

8 од. зб. 

1940-1941 рр. 

Указ президії Верховної Ради СРСР. Постанови, накази ВЦРПС, Наркомату охорони 

здоров’я, Сталінської обласної філії аптекоуправління. Протоколи нарад медбази. Списки 

працівників аптек. 

 

 

ф. Р-1436 Слов'янська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Слов'янськ Донецької 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Звіт про діяльність Слов'янської поштово-телеграфної контори. Протоколи загальних зборів. 

 

 

ф. Р-1437 Маріупольське міське управління колгоспними ринками, м. Маріуполь Сталінської 

області 

Опис 1 

5 од. зб. 

1936-1941 рр. 

Протоколи засідань. Плани прибутків та витрат. Кошториси. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1438 Мангушський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мангуш 

Мангушського району Донецкої області 

Опис 1 

79 од. зб. 

1922-1932 рр. 

Декрети, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, Донецького 

губернського, Маріупольського окружного і Ялтинського районного комітетів незаможних 

селян про пільги, права й обов'язки незаможних селян, землевпорядкування, державне 

страхування. Устав сільського комітету незаможних селян. Протоколи засідань президії, 

загальних зборів Мангушського КНС, груп бідноти, сільськогосподарських артілей. Плани 

роботи і звіти, доповіді, зведення про склад і діяльність КНС. Списки членів КНС. 

Листування з окружним, районним КНС про проведення колективізації, посівної і 

хлібозаготівельної кампаній, ліквідації неграмотності. 

 

 

ф. Р-1439 Гришинське повітове бюро юстиції, м. Гришине Донецької губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомату юстиції, 

Гришинського повітового комісаріату з військових справ про організацію комуністичних 

осередків, мобілізацію фахівців. Декрет РНК про порядок ревізії та конфіскації майна, 

позбавлення волі. Протоколи президії Гришинського райвиконкому, військревкому, 

загальних зборів громадян. Копії вироків народного суду 1-ої дільниці Гришинського 
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району. Правила накладання стягнень. Мандати, посвідчення, особові картки співробітників. 

Списки особового складу відділу. Відомості на отримання заробітної плати. Заяви громадян. 

 

 

ф. Р-1440 Сталінська контора акціонерного товариства торгівлі хлібними і 

сільськогосподарськими продуктами "Хлібопродукт", м. Сталіно Сталінського округу   

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Постанови, накази, циркуляри окрвиконкому, товариства "Хлібопродукт". Протоколи 

засідань. Доповідь про хлібозаготівлю, перегляд штату заготівників, агента з 

обслуговування. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1441 Сталінський окружний торговий відділ, м. Сталіно Сталінського округу   

Опис 1 

34 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, резолюції ЦК КП(б)У, Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР 

і УРСР, Сталінського окружкому КП(б)У та листування з ними про заготівлю, продовольче 

постачання, ціни, реалізацію товарів, зливання кооперативів та ін. Протоколи засідань 

Донецької губернської комісії внутрішньої торгівлі, окружкому та нарад 

хлібозаготівельників. Плани. Стенографічний звіт з'їзду торгових представників 

"Укрнаркомторгу" спільно з організаціями, що експортують. Доповіді, доповідні записки і 

зведення про зниження роздрібних цін на товари, хлібозаготівлі, надходження та продаж 

товарів. 

 

 

ф. Р-1442 Сталінський окружний союз сільськогосподарських колективів, м. Сталіно 

Сталінського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Виписки з протоколів окружного партійного комітету, тези доповідей про хід весняної 

посівної кампанії та хлібозаготівельної кампанії. Доповідні записки і листування з 

виконкомами про представлення до нагороди працівників колгоспів, організацію артілей та 

колективізацію. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1443 1-а дільниця відділу зв'язку й електротехніки Катерининської залізниці Наркомату 

шляхів сполучення СРСР, ст. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату шляхів сполучення СРСР, Управління 

Катерининської залізниці, відділу зв'язку та електротехніки про доповнення і зміни в 

правилах прийому, передачі, доставки і збереження шифрованих телеграм, кадри і 

листування з цих питань. Протокол і резолюція дільничної наради господарників з 

раціоналізації виробництва та про перспективи у цій області (1928). Зведення про 

сільськогосподарський податок, стягнутий з робітників та службовців, які  користуються 

землею. Списки 1-ї дільниці, конторського персоналу станцій 1-го відділення відділу 

експлуатації. 
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ф. Р-1444 Сталінське агентство Першого Українського пайового товариства "Навантаження", 

м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Інструкції, циркуляри правління першого Українського пайового товариства "Навантаження" 

і листування з ним про висновок колективних договорів, залучення до відповідальності 

працівників агентства, кадри. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1445 Донецький обласний відділ праці облвиконкому, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Постанови ЦВК і РНК та листування з ними про кадровий склад робітників, постачання 

продовольством, облік військовозобов'язаних, соцзмагання. 

 

 

 

ф. Р-1446 Сталінський окружний відділ місцевої промисловості, м. Сталіно Сталінського 

округу   

Опис 1 

14 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Накази, циркуляри НКВС, ВРНГ УРСР і ін. Протоколи, акти, доповідні записки 

Сталінському окружному комітету КП(б)У. Статистичні зведення про кількість і стан 

робочої сили на підприємствах, фабриках і в установах. Відомості обліку забезпеченості 

підприємств робочою силою на випадок війни й опису устаткування. Листування з 

районними партійними комітетами і підприємствами про оплату монтажних робіт, 

реалізацію продукції, будівництво будинків і їх устаткування, розслідування відносно 

заміток у газетах та про  ін. 

 

 

ф. Р-1448 Сталінська міжрайонна прокуратура, м. Сталіно Сталінського району УРСР 

Опис 1 

16 од. зб. 

1930-1932 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи і виписки з них Наркомату юстиції УРСР, 

прокурора республіки, Сталінського міськкому партії про роботу народних судів, 

транспорту, стан шахт, заводів, використання техніки, впровадження 7- годинного робочого 

дня, побут шахтарів, виявлення і боротьбу з шкідницькими організаціями на підприємствах і 

в сільському господарстві, розшук злочинців, адміністративне виселення громадян, 

застосування амністії і листування з цих та  інших питань. Оперативні зведення про події в 

районах. Списки працівників прокуратури і членів групи сприяння суду. 

 

 

ф. Р-1454 Донецька губернська робітничо-селянська інспекція, м. Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

36 од. зб. 

1920-1925 рр. 
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Циркуляр ЦВК КП(б)У та ДПУ про націоналізацію поміщицьких земель. Положення про 

РСІ. Циркуляр РСІ Харківського військового округу, акти обстеження, рапорти та інші 

відомості з обліку військових частин та складів. Постанова 5-го Всеросійського з'їзду 

профспілок про соціальне страхування. Циркуляри, інструкції про правильне витрачання 

бюджетних коштів, заключення колективних договорів, правила зберігання, відання, 

пересилання таємної пошти, форми притягнення жінок-робітниць до роботи в органах РСІ, 

наукову організацію праці на підприємствах та навчальних закладах губернії, облік 

амністірованих, емігрантів, монополії держстрахування та ін. Накази про результати  

обстеження рибних промислів, комуністичного університету ім. Артема. Протоколи засідань 

комісії, акти, списки та інші документи з перевірки та чистки особового складу 

співробітників державних закладів, організацій та підприємств Донецької губернії. Звіт про 

роботу Артемівської окружної КК РСІ. Акти обстеження діяльності РСІ. 

 

 

ф. Р-1458 Горлівсько-Костянтинівський районний військово-революційний комітет, 

с. Горлівка Єнакіївського району Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи засідань військревкому (в наявності є документи Горлівсько-Щербинівського 

виконкому за 1920 рік). 

 

 

ф. Р-1459 Донецька губернська надзвичайна комісія, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Декрет, постанови, наказ, циркуляри РНК, Наркомату юстиції про міри боротьби зі 

злочинами, обмеженнґ винагороди осіб, притягнутих до суду. Оперативні зведення штабу 

Донецької дивізії військ Всеросійської надзвичайної комісії (копії). Особова справа. 

 

 

ф. Р-1461 Донецька губернська рада професійних спілок, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920 р. 

Розпорядження та  інструкції ВЦРПС. Протоколи засідань. 

 

 

ф. Р-1464 Артемівська окружна рада професійних спілок, м. Артемівськ Артемівського 

округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1926-1927 рр. 

Протоколи пленуму і засідань президії окрпрофради. Стенографічний звіт і резолюція 

широкої оргнаради. Документи про відвідування Донбасу іноземними робітничими і 

студентськими делегаціями (списки, телеграми, відкликання та ін.). 

 

 

ф. Р-1465 Артемівська окружна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція 

(КК -  РСІ), м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 
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28 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Положення про окружних уповноважених ЦК КП(б)У. Циркуляри, інструкції НК РСІ по 

перевірці і чищенню радянського апарату, боротьбі з бюрократизмом і тяганиною, роботі 

сільськогосподарської і кустпромкооперації. Протоколи засідань і виписки з них окружного і 

районного комітетів КП(б)У, контрольних комісій, Лиманської районної комісії з чищення 

радянського апарату. Доповідь голови Артемівської окружної КК-РСІ про стан вивчення і 

виконання директив ЦК і ЦКК ВКП(б) низовими парторганізаціями. Зведення про кількість 

прийнятих у партію під час ленінського заклику по Артемівському округу (1924), кількість і 

чисельність парторганізацій, населення, промислових підприємств. Матеріали по 

обстеженню діяльності підприємств, установ, організацій округу (заяви, скарги, акти, 

доповіді, висновки, пропозиції, постанови, листування). 

 

 

ф. Р-1468 Слов'янське відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі 

"Ларьок", м. Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1924-1927 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Українського пайового товариства і листування з ним про 

передачу функцій "Ларька" місцевої кооперації, установлення цін на мануфактуру, зниження 

цін на промислові товари й ін.  Протоколи засідань. Доповідні записки про діяльність 

товариства. Анкети і списки особового складу.  

 

 

ф. Р-1469 Донецька губернська прокуратура, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької 

губернії 

Опис 1 

42 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, Прокурора УРСР, Донецької губернської 

прокуратури. Протоколи губернських нарад осіб прокурорського нагляду, засідань 

Донецьких губернських комісій по боротьбі з бандитизмом і антирелігійної. Списки і 

характеристики співробітників губернських органів юстиції. Листування з Донецьким 

губернським судом, губернським управлінням карного розшуку про боротьбу з бандитизмом, 

контрреволюцією, дезертирством і ін. 

 

 

ф. Р-1472 Державний трест кам'яновугільної промисловості Державного Всесоюзного 

об'єднання кам'яновугільної промисловості "Союзвугілля" ВРНГ СРСР, м. Горлівка 

Артемівського округу 

Опис 1 

48 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Положення, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВРНГ СРСР, об'єднання 

"Союзвугілля", треста про спецвідділи, створення спецосередків і раціоналізаторських груп, 

роботу іноземних відділів, забезпечення робочою силою й ін. Протоколи і виписки з них 

засідань Артемівського окружного комітету КП(б)У, ЛКСМУ, партколегії, профспілки про 

реорганізацію апарату тресту, результати обстеження нарахування заробітної плати. 

Перспективний і оперативний плани протиповітряної оборони шахтоуправлінь. Звіти, 

зведення, аналізи роботи шахт і шахтоуправлінь. Листування з рудо- і шахтоуправліннями 

про мобілізаційну роботу, стан протиповітряної оборони, кадри і ін. 
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ф. Р-1473 Донецький губернський фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського округу  

Опис 1 

62 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомітету фінансів, губвідділу та листування з ними про 

фінансові кадри, податки, позики, місцевий бюджет, облік приватних торговельних та 

промислових підприємств, урегулювання оптових та роздрібних цін на ринку, охорону 

фінансових закладів, порядок податкової та військової повинності колишніх білогвардійців. 

Циркуляри Донецької губернської призовної комісії, листування з нею про надавання 

відстрочки військовозобов'язаним фінансовим робітникам. Протоколи засідань комісії по 

боротьбі з хабарництвом, трійки по боротьбі з фальшивомонетниками. Акти обстеження 

повітових фінансових закладів. Відомості про рух валюти. Документи про збитки, які 

причинили блокада та інтервенція. Матеріали про евакуацію фінансових закладів на випадок 

війни. Відомості про співробітників фінансових відділів. 

 

 

ф. Р-1474 Артемівський окружний фінансовий відділ, м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

78 од. зб. 

1922-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ЦВК, Наркомітету фінансів, Донгубвиконкому і листування з ними 

про збір зведень про збитки від інтервенції, податки, грошовий обіг. Огляди про стан 

валютно-фондового ринку України. Списки приватних власників торгово-промислових 

підприємств. 

 

 

ф. Р-1476 Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Ново-Олександрівка Гришинського району Артемівського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1926-1927 рр. 

Листування з Артемівським окрадмінвідділом і Гришинським райвиконкомом про взяття на 

облік сектантських груп, зниження цін на промислові товари. 

 

 

ф. Р-1480 Гришинська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Гришине Гришинського району Артемівського округу  

Опис 1 

7 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Циркулярні розпорядження окружного і районного виконкомів і листування з ними про 

залучення селянства у роботу радянського апарату, про сплату сільськогосподарського 

податка й ін. 

 

 

ф. Р-1488 Гришинський районний відділ місцевого господарства, с. Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1926 рр. 
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Протоколи технічних нарад. Виписки з протоколів засідання членів незаможніх селян та 

президії сільради. Листування з окрвиконкомом про націоналізацію підприємств, збитки, які 

спричинила інтервенція. 

 

 

ф. Р-1489 Слов'янський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

245 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, положення, інструкція, циркуляри ВУЦВК, Донгубвиконкому про організацію 

підвідділів комнезамів, відділу управління повітвиконкому. Протоколи засідань КНС. 

Доповіді волвиконкомів. Анкети іноземців. Списки делегатів 5-го з'їзду. Особові справи 

іноземних підданих. 

 

 

ф. Р-1490 Артемівський окружний відділ праці окрвиконкому, м. Артемівськ Артемівського 

округу 

Опис 1 

63 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, положення, циркуляри, інструкції Наркоматів праці СРСР і УРСР про 

використання й оплату праці фахівців, заробітну плату радянських службовців, забезпечення 

підприємств робочою силою, охорону праці і техніку безпеки на підприємствах, висновки 

колективних договорів, фінансування промислових підприємств, працевлаштування 

демобілізованих червоноармійців, соціальне страхування, кадри та листування з ними, 

біржами праці, підприємствами, профспілками з цих питань. Протоколи, акти про нещасні 

випадки на підприємствах. Доповіді, доповідні записки, зведення відділу праці і бірж праці 

про стан безробіття в окрузі, регулювання ринку праці, роботу з техніки безпеки в гірничій і 

металургійній промисловості, гірничорятувальних командах, чисельність робочої сили в 

будівництві, діяльність страхових кас. Анкети, характеристики, списки працівників відділу 

праці і страхкаси. 

 

 

ф. Р-1491 Філії (відділення) Всеукраїнського кооперативного банку  (о.а.ф.) 

Опис 1 

10 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Бахмутська філія. Договори про охорону філії. Виписки з протоколів засідань секретаріату 

Артемівського окружного комітету партії про поліпшення постановки інформаційно-

статистичної роботи, скликання пленуму окружного комітету ЛКСМУ, виконання партійних 

директив і ін. Зведення про склад працівників філії за 1927 рік. Списки працівників філії. 

Листування з Укрбанком, Артемівським окружним виконкомом, відділами ДПУ й 

адміністративним про охорону філії банку. 

 

 

ф. Р-1492 Донецьке губернське управління зі справ преси, м. Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Накази і циркуляри Донгубвиконкому й управління. Протоколи нарад, доповіді про роботу. 

Листування з центральним управлінням, із книжковою палатою й ін. про пересилання 



 155 

літератури, заборону відкриття приватних видавництв. Списки уповноважених по справах 

друку. 

 

 

ф. Р-1493 Артемівський окружний відділ охорони здоров'я, м. Артемівськ Артемівського 

округу 

Опис 1 

17 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Постанови Донгубвиконкому про лікувальні комісії, розподіл безпритульних дітей. Зведення 

про наявність складу працівників. Списки лікарів. 

 

 

ф. Р-1494 Донецька губернська контора Української м'ясохлодобойні, м. Артемівськ 

Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Доповідні записки про діяльність контори. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1495 Артемівська районна контора Українського м'ясотресту "Укрм'ясотрест", 

м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Постанови і циркуляри Донгубконтори Укрм'ясохладобойні про заходи щодо збуту товарів 

на ринку, виконання плану експорту товарів, боротьбу з розкраданнями і розтратами в 

державних кооперативах і громадських організаціях. Доповідні записки про діяльність 

Артемівської районної контори м'ясотресту. Зведення про особовий склад. 

 

 

ф. Р-1496 Донецьке губернське статистичне бюро, м. Бахмут Артемівського округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Накази, циркуляри ЦСУ УРСР про правила прийому на роботу, надання відстрочок від 

призову та по кадрах. Листування з окрстатбюро й установами про заповнення карток з 

обліку праці і заробітної плати робітників та службовців промислових підприємств і установ 

губернії. Статистичні відомості про чисельність військово-кінського поголів'я (1924-1926). 

 

 

Опис 2 

15 од. зб. 

1920, 1922 рр. 

Документи про збитки, які були заподіяні підприємствам і населенню повітів Донецької 

губернії в період першої світової і громадянської войн (акти, зведення, опитувальні аркуші, 

листування, заяви). 

 

 

ф. Р-1497 Артемівське окружне статистичне бюро, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

11 од. зб. 
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1925-1930 рр. 

Протоколи засідань. Списки працівників статбюро. Листування з райрадами, держпланом і 

ін. про надання зведень про населення по Артемівському округу, чистку радапарату, 

концентрацію секретного матеріалу в держплані.  

 

 

ф. Р-1501 Донецька районна контора Українського борошномельного тресту Наркомату 

торгівлі УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

14 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркоматів продовольства і торгівлі УРСР, трестів "Укрмут" і 

"Укрхліб" та листування з ними і млинами про заготівлю, переробку і збереження зерна, 

хлібозаготівлю, регулювання цін на зерно, боротьбу з хабарництвом і спекуляцією, 

постачання Донбасу борошном, експорт пшениці, відкриття нових заготівельних і зсипних 

пунктів, реорганізацію хлібозаготівельного апарату й ін. питанням. Дислокація контори і 

млинів. Списки працівників контори млинів і пунктів. 

 

 

Опис 2 

18 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Циркуляри НК торгівлі, окрвиконкому, тресту та контори "Укрхліб" про міри з 

упорядкування торгівлі хлібом, працю млинів, усунення недоліків в роботі по 

хлібозаготівкам, оподаткування приватних хлібозаготівників, ведення таємного діловодства, 

відкриття особливих заготпунктів. Протоколи нарад комісії з вилучення у приватних осіб 

млинів. План постачання хлібом округу. Список, анкети, характеристики робітників. 

Документи про забронювання співробітників. Доповідні записки про посилення охорони 

млинів, боротьбу з приватними закупниками та ін. Листування про міри упорядкування 

хліботоргівлі, про озиму посівну компанію, пуск млинів, реорганізацію контори "Союзхліб", 

експорт пшениці.  

 

 

ф. Р-1502 Донецький губернський відділ внутрішньої торгівлі "Донгубвнуторг", 

м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

27 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Постанови , накази, циркуляри, інструкції Наркомату торгівлі й економічної наради УРСР, 

Донецького губвнуторга й ін. і листування з ними про заготівлі, закупівлі і ліміти зерна і 

насіння, шкіряної сировини, про зниження цін і ін. Протоколи засідань відділу. Доповідна 

записка про стан приватних заготівель зерна-хліба. 

 

 

ф. Р-1503 Управління уповноваженого Наркомторгу по Артемівському округу, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Протоколи нарад. Доповідна записка і план постачання. Списки власників і орендарів 

млинів. 
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Опис 2 

3 од. зб. 

1926-1927 рр. 

Накази, інструкції і циркуляри окрвиконкому про дозвіл експорту з Радянського Союзу 

продуктів харчування, про врегулювання торгівлі хлібом. Протоколи нарад. Списки 

відповідальних працівників. 

 

 

ф. Р-1504 Артемівський окружний земельний відділ, м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

13 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Циркуляри ВУЦВК, Наркомату землеробства УРСР, Артемівського окрвиконкому про 

землевпорядкування, поліпшення ветеринарної справи, облік і використання лісів, боротьбу з 

епідеміями, надання допомоги прикордонним колгоспам і ін. Доповідні записки, зведення 

про кількість колгоспів, великих селянських і куркульських господарств у районах 

Артемівського округу. Характеристики, анкети обліку стану господарств колишніх 

поміщиків і інших великих хліборобів. Списки завідувачів райземвідділами, 

землевпорядників, ветеринарів. Листування з Артемівським окрвиконкомом, 

райземвідділами, редакціями газет про кадри, розгляд скарг і заяв громадян. 

 

 

ф. Р-1505 Артемівський окружний відділ місцевого господарства, м. Артемівськ 

Артемівського округу  

Опис 1 

28 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, ВРНГ СРСР і УРСР, НКВС 

УРСР, Артемівського окрвиконкому про спорудження в м. Артемівську пам'ятника 

В.І.Леніну (1926), націоналізацію і денаціоналізацію домобудівництв, забезпечення 

командного і політичного складу армії житлом, протипожежну охорону підприємств і млинів 

окрмісцевгоспа, створення спеціального фонду фінансування металургії кольорових металів, 

застосування нітрофарб у будівництві, кадри та листування з цих питань. Доповідь про 

розширення денаціоналізації домобудівництв в окрузі (1926). Зведення про націоналізацію 

домобудівництв, про збитки, які були заподіяни комунальному господарству Артемівського 

округу в період військової інтервенції і громадянської війни. Акти обстежень 

раймісцевгоспів і протипожежного стану млинів.  Особові справи, характеристики, списки 

працівників окрмісцевгоспа, підприємств і млинів. 

 

 

ф. Р-1506 Артемівський окружний відділ місцевої промисловості, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

30 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри ВРНГ і економічної наради УРСР, Наркомату 

торгівлі й ін. Протоколи засідань президії ВРНГ УРСР, нарад при уповноваженому 

Наркомату торгівлі, бюро райкомів. Матеріали перевірки виконання рішень оргбюро ЦК 

ВКП(б), обстеження відділу і підвідомчих йому підприємств (циркуляри, доповідні записки, 

протоколи, зведення й ін.). Списки і відомості про кількість робітників та службовців. 

Листування з окрвиконкомом, прокуратурою, підприємствами й ін. про виконання 

оборонних завдань, про замітки стінкорів, про ставки, про зловживання та ін. 
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ф. Р-1508 Донецька губернська контора державного страхування "Держстрах", м. Артемівськ 

Артемівського округу  

Опис 1 

5 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Постанови, накази, інструкції і циркуляри Всеукраїнського правління державного 

страхування, Донгубвиконкому і листування з ними з питань соціального страхування, про 

підбір кадрів. Звіти і протоколи засідань. Списки особового складу. 

 

 

ф. Р-1509 Артемівська окружна контора державного страхування, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

20 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри правління державного страхування окрвиконкому. Протоколи 

засідань. Доповідні записки, договори. Список співробітників. Листування з ЦК КП(б)У, 

конторами держстраху й ін. 

 

 

ф. Р-1510 Донецька районна контора державного пивоварного тресту "Українська Нова 

Баварія", м. Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Циркуляри Наркомату фінансів і тресту про оподаткування пивних крамниць, про закриття 

приватних та орендованих пивних заводів і встановлення єдиного державного продажу пива. 

Доповідні записки і заяви співробітників. 

 

 

ф. Р-1511 Артемівська окружна спілка кустарно-промислових кооперативів 

"Арткустпромспілка", м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

6 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Директиви і циркуляри Наркомату торгівлі про об'єднання артілей хлібопечення в 

м. Костянтинівці. Доповідні записки працівників торгового апарату Артемівського округу 

про внесення раціоналізаторських пропозицій, про постачання ринків молочними 

продуктами, про зниження роздрібних цін. Відомість про національний склад населення 

Артемівського округу. 

 

 

ф. Р-1512 Артемівська окружна інспектура народної освіти, м. Артемівськ Артемівського 

округу  

Опис 1 

15 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату освіти УРСР, Донецького губернського й Артемівського  

окружного виконкомів про перебудову політосвітньої і культурної роботи, правила прийому 

до вузів, відкриття сільських клубів, увічнення пам'яті м. Коцюбинського. Протоколи і 

виписки з них Артемівського окружного комітету партії, комуністичної фракції 

Артемівського окрвиконкому, засідань інспекторів народної освіти, наради про роботу 
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міського театру, педагогічних і шкільних рад. Тези доповідей і резолюції Артемівської 

окружної партійної конференції з народної освіти (1928). Доповідні записки про стан 

дитячих будинків і дитячої колонії, роботу театру, культурне обслуговування робітників 

Артемівського округу (1929). Списки працівників інспектури і вчителів шкіл.  Листування з 

Наркоматом освіти УРСР, Артемівським окрвиконкомом, районними інспектурами народної 

освіти, школами про кадри, прибуття вчителів на місця призначення, перевірку соціального 

походження студентів.  

 

 

ф. Р-1514 Артемівське окружне відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної 

торгівлі "Ларьок", м. Артемівськ Артемівського округу   

Опис 1 

14 од. зб. 

1924-1927 рр. 

Циркуляри Українського товариства "Ларьок" ( копії) і листування з ним про роботу торгівлі, 

про розірвання приватних договорів. Протоколи нарад. Списки особового складу. 

 

 

ф. Р-1516 Артемівська окружна сільськогосподарська кредитна кооперативна спілка 

Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації "Сільский господар", м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

15 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів фінансів і торгівлі УРСР, Укрсільбанку, 

Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації, Артемівського окрвиконкому про 

порядок кредитування, організації і проведення посівних хлібозаготівельних кампаній, 

надання допомоги колгоспам, радгоспам і одноособовим господарствам у зборі врожаю, 

контрактацію зернових і бобових культур, забезпечення колгоспів, радгоспів і МТС 

кваліфікованими кадрами, про поліпшення постачання робітників Донбасу, реалізацію 

позики індустріалізації і листування з ними і сільськогосподарськими кредитними 

товариствами з цих та ін. питань. Протоколи технічних нарад хлібозаготівельників при 

Артемівському окрторгвідділі, виписки з протоколів засідань Артемівського окружного 

комітету партії, фракції окркредитспілки про хід весняної посівної кампанії, про оплату праці 

в колгоспах округу, соціалістичні змагання. Доповіді, доповідні записки про підсумки 

осінньої посівної кампанії, хлібозаготівлю, кредитування, стан сільськогосподарських 

об'єднань в окрузі (1927-1928). Резолюції по доповіді про стан колективізації в окрузі (1929), 

про виконання плану хлібозаготівлі. Списки працівників окркредитспілки. 

 

 

ф. Р-1518 Бахмутський повітовий комітет з надання відстрочок військовозобов'язаним, 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

16 од. зб. 

1919 р. 

Списки підприємств, включених у число працюючих на державну оборону, списки 

військовозобов'язаних і робітників та службовців Південно-російського 

гірничопромислового товариства й акціонерних товариств. 

 

 

ф. Р-1519 Камишеваський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Камишеваха Камишеваської волості Бахмутського повіту 

Донецької губернії 
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Опис 1 

4 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Накази і циркуляри повітвиконкому. Списки осіб, позбавлених виборчих прав і дезертирів 

Червоної Армії. 

 

 

ф. Р-1524 Слов'янський державний скляний завод Артемівського окружного хіміко-

силікатного тресту ім. Артема, м. Слов'янськ Артемівського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Постанови і циркуляри Артемівського окрвійськкомату. Протоколи технічних нарад. Анкети 

і списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1527 Бахмутський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

47 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрет, постанови, накази, оголошення, інструкції РНК СРСР і УРСР, ЦВК СРСР і ВУЦВК, 

Донецького губернського виконкому про податки, хлібозаготівлі, реорганізацію земельних 

органів, розрахункові операції і ін. Накази Бахмутського повітового виконкому. Протоколи 

повітового, волосних і сільських з'їздів рад, 3-го з'їзду технічних керівників і політкомісарів, 

пленумів, засідань президії повітового виконкому, його відділів і комісій, загальних зборів 

робітників та службовців. Доповіді президії Бахмутського повітового виконкому про стан 

дрібної і середньої промисловості за 1921-1923 роки, продовольчого комітету про 

проведення розкладки, роботу заготконтори. Списки націоналізованих, діючих і зруйнованих 

підприємств, військових установ, співробітників виконкому, міліції і карного розшуку. 

Листування з виконкомами, відділами, робітничо-селянською інспекцією, союзом робітників 

металістів, місцевими організаціями про постачання робітників, надання допомоги жертвам 

контрреволюції, реєстрацію кустарних підприємств, боротьбу з спекуляцією, з фінансових і 

господарських питань. 

 

 

Опис 2 

67 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрети, постанови, протоколи, циркуляри РНК УРСР, Української економічної наради. 

Накази і постанови Бахмутського повітового виконкому. Протоколи 6-го повітового, 

районного, волосних з'їздів рад, пленумів, засідань волосних і сільських рад, загальних 

зборів громадян. Зведення про політичний стан волостей. Списки населених пунктів, 

націоналізованих мукомельно-круп'яних підприємств, відповідальних працівників 

Бахмутського повіту. 

 

 

ф. Р-1528 Донецький губернський комітет незаможних селян (КНС), м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1924 рр. 
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Протоколи загальних зборів незаможних селян по волостях. Доповідь уповноваженого по 

перереєстрації комнезамів. Відгуки населення на смерть В.І. Леніна. Зведення про збитки, 

заподіяні інтервенцією населеним пунктам. Анкети і списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1529 Донецький губернський особливий продовольчий комітет "Опродкомгуб", 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Постанови, циркуляри РНК (копії) про порядок освідомлення селянства, норми натурального 

продовольчого податку, скорочення зернової розкладки. Накази відділу постачання латиської 

стрілецької дивізії. Політзведення губернського і повітового опродкомів. Списки комітетів 

незаможних селян. Зведення про продробітників. 

 

 

ф. Р-1530 Карлівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карлівка Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925 р. 

Листування з Артемівським адміністративним відділом і Першотравневим районним 

виконкомом про надсилання зведень на допризовників, реєстрацію сектантських груп і по  

іншим питанням. 

 

 

ф. Р-1531 Артемівське окружне відділення професійної спілки будівельників, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

13 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри Всеукраїнського комітету профспілки будівельників, 

Артемівської окрпрофради про врегулювання умов оплати праці будівельників, проведення 

режиму економії, раціональне використання устаткування і робочої сили, зміцнення 

фінансової дисципліни, висновки колективних договорів, надання допомоги херсонським 

батракам, по кадрах і листування з цих питань. Доповідні записки, інформації, зведення про 

стан партійно-профспілкової роботи, по капітальному будівництву в окрузі, про склад 

заводських комітетів. 

 

 

ф. Р-1533 Гришинський повітовий військовий комісаріат, сел. Гришине Гришинського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

98 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази Харківського окружного, Донецького губернського і Гришинського повітового 

військкоматів. Протоколи загальних зборів співробітників військкомату. Доповіді військкома 

про роботу військкомату і його відділів. Зведення про дислокацію і бойовий склад частин. 

Іменні списки командного і червоноармійського складу. 
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ф. Р-1534 Маріупольська міжрайонна станція Всеукраїнської контори Всесоюзного 

об'єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. Маріуполь 

Донецької області 

Опис 1 

6 од. зб. 

1931-1934 рр. 

Документи по бронюванню робочої сили (постанови, циркуляри, відомості, списки й ін.). 

Списки, анкети і характеристики співробітників. Листування з Всеукраїнським товариством 

про роботу станції.  

 

 

ф. Р-1535 Маріупольський окружний фінансовий відділ, м. Маріуполь Маріупольського 

округу  

Опис 1 

17 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ЦВК і РНК СРСР, Наркомату фінансів і окрвиконкому. 

Плани. Доповідь про роботу відділу. Документи про виявлення приватних підприємців і 

обкладання промисловим податком (циркуляри, протоколи, акти, листування й ін.). Зведення 

про прибутки платників податків. 

 

 

ф. Р-1540 Маріупольське окружне архівне управління, м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1926-1931 рр. 

Циркуляри ЦАУ і листування з ним про порядок збереження й упорядкування архівів, про 

евакуацію, наведення довідок. Протоколи нарад співробітників. Звіти про роботу управління. 

Акти прийому і передачі справ. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-1541 Сталінський педагогічний інститут професійної освіти Народного комісаріату 

освіти УРСР, м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

9 од. зб. 

1930-1933 рр. 

Положення, циркуляри, інструкції Наркомату освіти УРСР, Сталінської міськради і 

листування з ними і ЦК ЛКСМУ, міськкомів партії про мобілізацію партійної і 

комсомольської тисячі в педагогічні вузи, правила прийому до інституту, інформації 

центральної і місцевої комісій з мобілізації робочої сили й ін. План навчального процесу, 

характеристика факультетів і відділень інституту, робітфаку при ньому. Звіт директора 

інституту про політико-виховну роботу (1931). Списки викладачів і студентів. 

 

 

ф. Р-1544 Народний суд 2-ї дільниці ст. Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 
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1920 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-1547 Маріупольський окружний торговий відділ, м. Маріуполь Маріупольського округу  

Опис 1 

16 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Протоколи засідань. Зведення про заготівлю експорту в цехах. Списки і зведення по 

особовому складу. 

 

 

ф. Р-1549 Уповноважений українського пайового товариства народного харчування по 

Маріупольському округу, м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Виписки з протоколів засідання президії Маріупольського окрвиконкому. Листування з 

Укрнархарчем про організацію комісій суспільного харчування, підвищення продуктивності 

праці. 

 

 

ф. Р-1550 Маріупольське товариство з вироблення вина "Винороб", м. Маріуполь 

Маріупольського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Циркуляри Маріупольського виконкому про створення окружного фонду бідноти, правила 

використання фонду і кооперування бідноти, перевірку персонального складу керівних 

органів товариства й ін. Договори і списки пунктів, що обслуговуються фельдзв'язком. 

 

 

ф. Р-1551 Управління державної хлібної інспекції Маріупольського порту Наркомату 

зовнішньої й внутрішньої торгівлі СРСР, м. Маріупол Маріупольського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1926-1928 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, управління 

державної хлібної інспекції СРСР про кондиційні норми і видачу сертифікатів на експортне 

зерно та листування з цих питань. Бюлетень управління Державної хлібної інспекції СРСР 

про якість зерна врожаю 1927 року. Протоколи нарад хлібозаготівельників при 

Маріупольській конторі "Експортхліб", екстреного засідання при Уповноваженому 

Наркомату торгівлі СРСР про постачання хлібом м. Маріуполя. Звіт про роботу 

Маріупольської портової хлібної інспекції (1926). Відомості на зерновантажі, що були 

піддані контрольному інспектуванню. Акти, повідомлення, зведення про перевірки якості 

зерна, придатності складів і елеваторів для збереження експертного зерна. Списки 

співробітників управління Маріупольської портової хлібної інспекції. 

 

 

ф. Р-1552 Ялтинський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ялта Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 
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1923-1924 рр. 

Накази, циркуляри Маріупольського повітового виконавчого комітету про перейменування 

населених пунктів, по особовому складу райвиконкомів і сільських рад, з реєстрації 

амністованих емігрантів. Політичні й інформаційні зведення. 

 

 

ф. Р-1556 Маріупольська митниця, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР 

Опис 1 

34 од. зб. 

1918-1930 рр. 

Положення, накази, інструкції, циркуляри Наркомату торгівлі, Головного митного 

управління про боротьбу з контрабандою товарів. Книга наказів з особового складу. 

Протоколи засідань. Звіти і доповідні записки про роботу митниці. Анкетні аркуші й 

атестаційні списки співробітників митниці. 

 

 

ф. Р-1558 Маріупольська окружна інспектура охорони здоров'я, м. Маріуполь 

Маріупольського округу  

Опис 1 

14 од. зб. 

1923-1927 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров'я УРСР, Донецького губернського і 

Маріупольського окружного виконкомів, Донецького губернського здраввідділу про 

побудову сільської медико-санітарної мережі, медико-санітарне обслуговування 

допризовників, застрахованих робітників, роботу сантехрад, боротьбу з хабарництвом, 

комплектування кадрами медичних установ і листування з цих питань. Звіти, зведення про 

наявність, склад і рух працівників охорони здоров'я округу. Акти, зведення про збитки, 

заподіяні інтервенцією і громадянською війною охороні здоров'я округу. Списки лікувальних 

установ. Анкети, особові листки, списки працівників інспектури і підвідомчих установ. 

 

 

ф. Р-1559 Особлива сесія народного суду по Маріупольському повіту, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

143 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-1562 Маріупольська окружна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

65 од. зб. 

1925, 1927-1930 рр. 

Протоколи засідань окружної і районної комісій з чистки радянського апарату. Акти 

обстежень установ і підприємств. Плани, доповіді й інформації про чистку радянського 

апарату. 

 

 

ф. Р-1563 Маріупольська окружна прокуратура, м. Маріуполь Маріупольського округу  

Опис 1 

301 од. зб. 

1923-1931 рр. 



 165 

Постанови по справах громадян, обвинувачуваних в антирадянській пропаганді й агітації, 

здійсненні терористичних актів. Протоколи пленумів Маріупольського окружного суду 

(1927). Справи наглядового провадження. Листування з прокурором республіки, 

адмінвідділами, слідчими, редакціями газет за матеріалами, опублікованими у газетах 

робочсількорами, про адміністративне виселення громадян.  

 

 

ф. Р-1564 Маріупольський адміністративний відділ, м. Маріуполь Сталінської області 

Опис 1 

1381 од. зб. 

1924-1939 рр. 

Особові справи і списки осіб, позбавлених виборчих прав. 

 

 

ф. Р-1567 Сталінська міська контрольна комісія КП(б)У- робітничо-селянська інспекція (КК -  

РСІ), м. Сталіно Донецької області 

Опис 1 

399 од. зб. 

1928-1934 рр. 

Постанови, інструкції президії Сталінської міської, окружної КК - РСІ. Постанови президії 

міської КК - РСІ про робітниче постачання. Протоколи засідань колегії та трійки міської КК - 

РСІ, бюро скарг, комісії по перевірці та чистці радянського апарату, комітету цін. Звіти, 

доповідні записки інспекції цін, комерційний прейскурант роздрібних цін. Матеріали 

промгрупи з виконання виробництва та виробів широкого споживання. Відомості обстежень 

заводів, шахт та інших підприємств. Документи розслідування саботажу на шахті "Червона 

Зірка". Матеріали з перевірки виконання пільгових зобов'язань закладами. Списки, 

характеристики, посвідчення членів секцій КК - РСІ, груп сприяння інспекціям, позаштатних 

інспекторів. Заяви громадян. Листування з закладами міста. 

 

 

ф. Р-1568 Павлівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  РСІ), 

с. Павлівка Павлівського району Донецької області 

Опис 1 

27 од. зб. 

1929-1932 рр. 

Постанови, положення, інструкції, циркуляри ЦК КП(б)У, КК-РСІ УРСР, Сталінської 

окружної ради профспілки про весняно-посівну кампанію, мобілізацію ресурсів 

будматеріалів і ін. Протоколи засідань. Матеріали розслідування скарг і заяв. 

 

 

ф. Р-1570 Селидівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), с. Селидівка Донецької області 

Опис 1 

26 од. зб. 

1929-1932 рр. 

Положення, інструкції, циркуляри Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції і 

Народного комісаріату юстиції. Протоколи засідання комісії з чистки працівників 

радянського апарату. Акти обстеження роботи установ. 

 

 

ф. Р-1571 Старо-Бешівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК -  

РСІ), с. Старо-Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області 

Опис 1 
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27 од. зб. 

1928-1930, 1932 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції 

УРСР. Матеріали обстежень і чистки апарату працівників радянських установ і підприємств. 

Радіобюлетень і телеграми. Листування з ЦК КП(б)У і секціями робітничо-селянської 

інспекції. 

 

 

ф. Р-1898 Сталінський міський державний архів, м. Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

од. зб. 

1934-1938 рр. 

Постанови, накази і директиви Центрального архівного управління, Сталінського 

облвиконкому. Акти обстеження архівів діючих установ. Звіти про роботу міськархіву. 

Листування з ЦАУ й обласним архівним управлінням, судом і прокуратурою. Плани, 

кошториси і пояснювальні записки. Картки реєстрації архівів діючих установ. Матеріали про 

вилучення макулатури. 

 

 

Опис 2 

32 од. зб. 

1937-1940 рр. 

Циркуляри, постанови Центрального архівного управління, обласного архівного управління. 

Плани і звіти міського архіву. Акти обстеження архівів. Матеріали про вилучення 

макулатури. Кошториси та пояснювальні записки до них. Листування. 

 

 

ф. Р-1906 Дебальцівське місцеве відділення професійної спілки будівельників, сел. 

Дебальцеве Артемівського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Протоколи засідань районних робітничих комітетів про допомогу безробітним, політико-

просвітню роботу, ліквідацію конфліктів між робітниками і підрядчиками, з виробничих 

питань і ін. Листування з робітничими комітетами з виробничих, організаційних, культурно-

масових та ін. питань, про колдоговори. 

 

 

ф. Р-1907 Картушинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Картушинський Картушинської волості Дебальцівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Накази. Інструкції і звернення губернського і повітового виконкомів, компартії про посівну 

кампанію, денаціоналізацію підприємств, допомогу демобілізованим червоноармійцям. 

Зведення про надходження податків. Списки платників податків і власників підприємств. 

Посімейно-майнові списки сел Картушинської волості. 

 

 

ф. Р-1908 Єсаулівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Єсаулівка Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 
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11 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Постанови 4-го губернського з'їзду рад про ліси. Накази, інструкції, циркуляри губернського, 

повітового і районного виконкомів. Положення губкому про повітові комісіїї по боротьбі з 

дезертирством. Акти про оренду млинів, загибель посівів, садів. Листування про охорону 

лісів. 

 

 

ф. Р-1909 Картушинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Картушине 

Дебальцівського району Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Постанови ВУЦВК України про сільськогосподарські податки, пільги незаможному 

селянству. Протоколи об'єднаних засідань сільради і КНС. Інструкція про виконання закону 

в КНС. Відомості про перереєстрацію членів волвиконкомів. 

 

 

ф. Р-1912 Торcький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Торcьке Лиманського 

району Донецької області 

Опис 1 

5 од. зб. 

1927-1932 рр. 

Плани, звіти і протоколи загальних зборів членів КНС, вибори президії. 

 

 

ф. Р-1913 Закітнянське сільське товариство селянської взаємодопомоги, с. Закітне 

Лиманського району Артемівського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1927-1929 рр. 

Протоколи засідань президії. Звіти про діяльність товариства. Заяви громадян. Листування з 

виконкомами. 

 

 

ф. Р-1914 Лиманський районний адміністративний відділ районного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Лиман Лиманського району 

УРСР 

Опис 1 

3 од. зб. 

1930 р. 

Протоколи інструкторських нарад молодших і старших сільських виконавців. Списки 

сільських виконавців і працівників міліції. Списки зброї. 

 

 

ф. Р-1917 Лиманська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Лиман Артемівського району Донецької області 

Опис 1 

27 од. зб. 

1924, 1926, 1929-1932 рр. 

Постанови та накази РНК, окружного виконкому. Циркуляри повітового, районного 

виконкомів. Протоколи загальних зборів і президії сільради. Статут сільськогосподарської 

артілі. План роботи. Інструкція районного відділу статистики. Списки членів сільради, 
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відомості сплати. Листування з райвиконкомами про допомогу вчителям, родинам 

червоноармійців, про хлібозаготівлю, мобілізацію комсомольців у вугільну промисловість. 

 

 

ф. Р-1918 Попівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Попівка Артемівського району УРСР 

Опис 1 

47 од. зб. 

1922-1930 рр. 

Положення, постанови, розпорядження, інструкції, циркуляри ВУЦВК, ЦК ЛКСМУ, 

Артемівського окружного і районного виконкомів і ін. Протоколи засідання президії, 

товариств, виборчих дільниць, загальних зборів і земельних товариств і ін. Плани і звіти. 

Доповідь про роботу сільради. Списки працівників сільради, бідняків, червоноармійців, 

кустарів, ремісників і ін. Зведення про ліквідацію неграмотності. 

 

 

ф. Р-1922 Закітнянське зернове кооперативне товариство, с. Закітне Артемівського району 

УРСР  

Опис 1 

5 од. зб. 

1924, 1930-1931 рр. 

Протоколи засідань правління і загальних зборів. Листування з районною Лиманською 

зерновою кооперацією про зернові позики. 

 

 

ф. Р-1923 Лиманське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Лиманське Лиманського 

району Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Циркуляри Лиманської спілки сільськогосподарських кредитних кооперативів. Протоколи і 

виписки з протоколів. Інструкція земельного управління. 

 

 

ф. Р-1927 Дебальцівський повітовий військовий комісаріат, м. Дебальцеве Дебальцівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Доповідь про діяльність адміністративного відділення. Іменний список командного складу. 

 

Опис 2 

16 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази й облікові відомості. Зведення про військовозобов'язаних. Листування про 

відправлення добровольців до частини. 

 

 

ф. Р-1928 Юзівський повітовий військовий комісаріат, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

408 од. зб. 

1920-1923 рр. 
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Накази Реввійськради республіки, командуючого збройними силами України, губернського, 

повітового військкоматів про мобілізацію трудящих в Червону Армію, положення в повіті, 

постачання продуктами, боротьбу з бандитизмом, дезертирством, бандами Махно. 

Постанови, списки, листування про надання військовозобов'язаним відстрочок. Постанови 

РНК України про надзвичайну гужову повинність в Донбасі. Протоколи засідань комісії по 

боротьбі з дезертирством. Протоколи засідань комісії з відстрочки. Плани мобілізаційної 

роботи. Матеріали про реорганізацію повітових та волосних військкоматів (акти, 

листування). Рапорти про боротьбу з дезертирами. Списки дезертирів, бандитів, 

контрреволюціонерів. Список заводів військової промисловості, робітників та службовців, 

радянських та суспільних закладів, махновців, колишніх білогвардійців. Списки, посвідчення 

червоноармійців. Відомості про медичний стан. Документи про допомогу сім'ям 

червоноармійців. Матеріали про добровільний вступ громадян до Червоної Армії.  Відомості 

з обліку коней, списки власників коней, візків, матеріали про їх мобілізацію. Відомості про 

стан зброї та її облік. Листування військкоматів з цих  питань. 

 

 

ф. Р-1930 Бахмутський повітовий військовий комісаріат, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

14од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази Донгубвійськкомату, повітвійськкомату. Протоколи загальних зборів співробітників. 

Документи про боротьбу з бандитизмом, переєстрацію амністованих бандитів. Донесення та 

відомості про хід формування Маріупольського батальону. Списки командного складу 

комісаріату, військозобов'язаних, волостей повіту. 

 

 

Опис 2 

111 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази Бахмутського повітвійськкомату, доповіді про його діяльність. Протоколи загальних 

зборів. Відомості та донесення про стан в повіті. Документи про облік коней та їх 

мобілізацію. Матеріали про боротьбу з дезертирством (інструкції, донесення, списки, 

листування). Списки особового складу, червоноармійців, військовозобов'язаних, колишних 

білогвардійців. Листування з обліку військовозобов'язаних, про мобілізацію, відстрочки, 

передачу Червоній Армії топливних закладів, продовольче постачання. 

 

 

Опис 3 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази реввійськради республіки, повітвійськкомату. Інструкції, циркуляри, протоколи 

нарад Донецького губвійськкомату з політико-просвітньої роботи. Щоденні повідомлення 

про бандитизм і дезертирів. Особові картки та посвідчення військковозобов'язаних. 

Відпускні квітки співробітників 4-го окремого Бахмутського батальону особового 

призначення. Рапорти командира батальону про відпустки та відрядження. 

 

 

ф. Р-1931 Амвросіївська геологорозвідувальна партія на мергель геологічного управління 

УРСР, ст. Амвросіївка Амвросіївського району Сталінської області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1938-1939 рр. 
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Геологічний звіт партії. 

 

 

ф. Р-1932 Велико-Янисольський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Велико-

Янисоль Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1922 р. 

Циркуляри Гришинського і Юзівського повітових відділів управління виконкомів. 

Протоколи засідань. Списки членів КНС. 

 

 

ф. Р-1934 Військовий комісаріат Соляного району, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1919 р. 

Декрет ВУЦВК, положення губвійськкомату про обов'язкове військове навчання. Накази по 

військкомату. Плани військового навчання і мобілізації. 

 

 

ф. Р-1935 Ново-Андріївський волосний наглядач управління Юзівської повітової робітничо-

селянської міліції, сел. Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, Юзівського повітвиконкому, начальника губміліції. 

 

 

ф. Р-1936 Сталінський окружний відділ планування, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Постанови. Кон'юнктурний огляд про діяльність тресту "Коксобензол". Протоколи засідань 

трійки президії міськради й окружного планування з питання трамвайного руху. Кошторис 

на перебудову лінійних станційних споруджень. 

 

 

ф. Р-1937 Петропавлівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство ім. 

Шевченко, с. Петропавлівка Сталінського округу   

Опис 1 

6 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Протоколи і виписки з протоколів. Акти обстеження товариства. Списки членів товариства. 

Заяви громадян про прийом в члени товариства, про збільшення жалування.  

 

 

ф. Р-1938 Управління промислової робітничо-селянської радянської міліції 

Краснознам'янської дільниці управління Донецької державної кам'яновугільної 

промисловості Донбасу, с. Краснознам'янка Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 
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1923-1924 рр. 

Постанови і накази ВУЦВК і РНК, робітничо-селянської міліції і розшуку (копії). 

Обов'язкова постанова окружного виконкому про перереєстрацію худоби. Накази по 

підприємствам «Донвугілля» про реорганізацію промислової охорони. Циркуляри по 

державному Чулковському рудоуправлінню. Протоколи засідань. Списки членів рудничної 

ради, судей, слідчих. 

 

 

ф. Р-1939 Мар'їнський волосний військовий комісаріат, с. Мар'їнка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Положення, накази Юзівського повітового комісаріату по військовим справам, начальника 

бойової дільниці. 

 

 

ф. Р-1944 Юзівський міський ринковий комітет Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923-1924 рр. 

Протоколи загальних зборів. 

 

 

ф. Р-1945 Бахмутська районна бойова дільниця тилу, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Дислокації і бойовий склад військових частин у Звановській волості. Табелі термінових 

повідомлень по оперативному відділу. Короткі двотижневі зведення по бойовій дільниці. 

 

 

ф. Р-1946 Управління Донецького тресту швейної промисловості, м. Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Листування з Казанським трестом швейної промисловості, Глушковською сукняною 

фабрикою, ліквідаційною комісією Донецького швейного тресту про оплату рахунків і 

векселів. 

 

 

ф. Р-1963 Маріупольське відділення Всеукраїнського пайового товариства "Ларьок", 

м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1925 рр. 

Циркуляри правління товариства "Ларьок". Протоколи наради відповідальних працівників 

товариства. Список фальшивих червонців. 
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ф. Р-1964 Маріупольська повітова надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, 

спекуляцією і злочинами за посадою при Маріупольському повітовому виконавчому комітеті 

рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921 р. 

Справа за обвинуваченням співробітників фабрики "Райодяг" у розкраданні матеріалів. 

 

 

ф. Р-1966 Андріївське волосне відділення робітничо-селянської міліції, с. Андріївка 

Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923 р. 

Накази робітничо-селянської радянської міліції Юзівського округу про перевірку документів 

шляхом облав на базарі, про боротьбу із самогоноварінням. Листування з Юзівською 

окружною міліцією про розшук осіб і списки розшукуваних. 

 

 

ф. Р-1970 Краматорська контора Всесоюзного державного тресту санітарно-технічного 

будівництва "Південсантехбуд", м. Краматорськ Донецької області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1934-1935 рр. 

Постанова РНК і ЦК ВКП(б) про відкликання з залізних доріг агентів по просуванню 

вантажів. Зведення про стан бронювання робочої сили. Відомість наявності тари й 

обладнання. 

 

 

ф. Р-1972 Артемівський окружний відділ торгівлі Артемівського окрвиконкому, 

м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Постанови, циркуляри Української економічної наради, Наркомату внутрішньої торгівлі, 

окружного внутторга про відпускні ціни на імпортне залізо.  Протоколи засідань. Доповідь 

про результати зниження роздрібних цін. 

 

 

ф. Р-1974 Донецький губернський відділ праці, м. Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркоматів праці СРСР і УРСР про оплату праці промислових 

робітників і радянських службовців, понаднормові роботи, боротьбу з безробіттям, 

забезпечення роботою демобілізованих з лав Червоної Армії, соціальне страхування, про 

взаємні розрахунки з закордонними державами. Протоколи і виписки з них про допомогу 

сім'ям військових та інвалідів війни, організацію та вибори соцстрахкас. Звіт про стан та рух 

робітників відділу. Зведення біржі праці. 
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ф. Р-1975 Маріупольська контора Всесоюзного об'єднання з експорту кам'яновугільного 

палива, марганцевої і залізної руди, пероксида і вогнетривких глин Наркомату зовнішньої 

торгівлі СРСР, м. Маріуполь Сталінської області 

Опис 1 

68 од. зб. 

1924-1941 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, 

підприємства "Експортвугілля", тресту "Донвугілля", об'єднань "Союзвугілля", "Вугілля", 

"Союзвуглеекспорт" про організацію експорту вугілля, виконання планів, заключення 

договорів, перевозку вугілля, оплату праці. Протоколи і виписки з них економічних нарад. 

Плани, звіти, доповіді про роботу контори по експорту вугілля. Штати працівників контори. 

Характеристики, списки працівників контори. 

 

 

ф. Р-2004 Польова робітничо-селянська інспекція при Донецькій дивізії Всесоюзної 

надзвичайної комісії України, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Протоколи засідань. Акти обстежень ревізійною комісією. Анкети і зведення про рух 

особового складу. 

 

 

ф. Р-2005 Донецький губернський відділ робітничо-селянської інспекції Харківського 

військового округу, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Декрети, постанови, накази ВЦВК, РНК, Маріупольського повітвійськкомату. Акти 

обстеження ревізійною комісією. Іменні списки особового складу. Листування по фінансових 

питаннях. 

 

 

ф. Р-2006 Управління Слов'янської міської робітничо-селянської міліції, м. Слов'янськ 

Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази головного управління міліції УРСР, Слов'янського упродкомтрударма, повітової 

міліції і листування з ними про продподаток, торгівлю продуктами. Іменні списки і 

посвідчення міліціонерів. 

 

 

ф. Р-2008 Управління робітничо-селянської радянської міліції 3-го району Слов'янського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

11 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Копії наказів Донецької губернської і Слов'янської повітої міліції. Протоколи загальних 

зборів. Списки допризовників, співробітників міліції й ін. Листування з начальниками 

карного розшуку, повітвиконкомом і ін.  
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ф. Р-2010 Управління робітничо-селянської міліції 5-го району, сел. Лиман 

Слов'янськогоповіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Списки працівників міліції. Листування з начальником повітміліції про демобілізованих 

міліціонерів, про звільнення ув'язнених з-під арешту.  

 

 

ф. Р-2011 Управління робітничо-селянської міліції мінеральних вод, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Копії наказів і виписки з них повітової міліції по кадрам. Посвідчення особи громадян. 

 

 

ф. Р-2017 Маріупольський окружний відділ соціального забезпечення, м. Маріуполь 

Маріупольського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 

1926-1928 рр. 

Виписка з протоколу засідання окружної комісії з призначення соцзабезпечення. Особові 

справи. 

 

 

ф. Р-2018 Народний суд 3-ї дільниці , м. Лиман Лиманського району Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1940 р. 

Акт на знищення архівних документів. 

 

 

ф. Р-2019 Народний суд 1-ї дільниці , м. Красний Лиман Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1932-1941 рр. 

Опис карних і цивільних справ. 

 

 

ф. Р-2027 Закітнянський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району 

Артемівського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Розпорядження, накази, циркуляри, інструкції і протоколи засідань районних і сільських 

КНС. 

 

 

ф. Р-2028 Лиманський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району Артемівського 

округу 

Опис 1 

1 од. зб. 
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1925 р. 

Протоколи засідань КНС. 

 

 

ф. Р-2029 Попівський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району Артемівського 

округу 

Опис 1 

8 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Розпорядження окружного і районного КНС. Протоколи засідань КНС. 

 

 

ф. Р-2030 Відділ залізничної робітничо-селянської міліції Північно-Донецької залізниці, 

м. Артемівськ Сталінської області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1940-1941 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2040 Відділ залізничної робітничо-селянської міліції НКВС Південно-Донецької 

залізниці, м. Ясинувата Сталінської області 

Опис 1 

24 од. зб. 

1934-1941 рр. 

Особові справи співробітників. 

 

 

ф. Р-2043 Апостолівський волосний військовий комісаріат, с. Апостолівка Апостолівської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази Маріупольського повітового військового комісаріату про мобілізацію громадян, про 

облік військовозобов'язаних. Листування про військову мобілізацію і боротьбу з 

дезертирством. 

 

 

ф. Р-2047 Топографо-геодезична партія по зйомці, м. Артемівськ Артемівського району 

УРСР 

Опис 1 

1 од. зб. 

1931 р. 

Зйомка садиб кварталів №№ 141, 154. 

 

 

ф. Р-2048 Кущове адресне бюро управління робітничо-селянської міліції по Сталінській 

області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1938-1941 рр. 

Список іноземних підданих, які мешкають на території області. Листування з обласним 

управлінням міліції по кадрам. 



 176 

 

 

ф. Р-2054 Донецьке губернське бюро по землевпорядкуванню Державних земельних фондів, 

м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

19 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Положення, циркуляри Наркомату землеробства, голови губернського бюро з питання 

націоналізації землі та землевлаштування державних земельних фондів. Протоколи засідань 

Донецького губернського бюро. Протоколи нарад фахівців при Донецькому лісництві. 

Відомості про наявність державних земель та майна губернії. Акти обстеження про 

улаштування та облік державних земель та майна. Плани, звіти, доповіді, інформація про 

роботу губбюро, окрбюро, районних комісій по землевлаштуванню. Справа встановлення та 

розширення міської межі м. Луганська. Листування з Наркоматом землеробства, лісництвами 

по організаційним питанням. 

 

 

ф. Р-2055 Контора будівництва Палацу праці при Петровському рудничному комітеті, 

Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу 

Опис 1 

51 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Положення про будівельне бюро Всеукраїнського комітету союзу гірничоробочих. 

Протоколи нарад інженерів і комісій сприяння будівництву палацу праці. Фінансові плани, 

звіти і зведення про витрату будматеріалів. Звіти по будівництву палацу праці. Розрахункові 

відомості заробітної плати. 

 

 

ф. Р-2056 Контора будівництва Палацу праці на Ново-Смолянинівському руднику при 

Сталінському рудничному комітеті, с. Ново-Смолянинівка Сталінського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Звіти і доповіді контори, заявки на суми, потрібні для будівництва палацу праці. Креслення 

до проекту. Листування. 

 

 

ф. Р-2057 Контора будівництва Палацу праці при Гришинському рудничному комітеті, 

Гришинський рудник Гришинського району Артемівського округу 

Опис 1 

31 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Протоколи наради інженерів, доповіді. Протоколи засідань розціночно-конфліктних комісій. 

Технічний звіт. Інструкція Всеукраїнського комітету спілки будівельників про роботу. Табелі 

виходів на роботу. Листування. 

 

 

ф. Р-2059 Контора будівництва Палацу праці при Горлівському рудничному комітеті, 

м. Горлівка Артемівського округу 

Опис 1 

49 од. зб. 

1925-1929 рр. 
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Положення Всеукраїнського комітету спілки гірничоробочих про організацію будівельних 

бюро Всеукраїнського комітету і будівництва палаців праці. Технічний звіт про будівництво 

палацу праці. Розрахункові відомості зарплати. Списки робітників та службовців. Колективні 

договори. Листування. 

 

 

ф. Р-2060 Контора будівництва Палацу праці при Червонотворчому рудничному комітеті, 

с.Рутченкове Сталінського округу 

Опис 1 

44 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Положення Всеукраїнського союзу гірничоробочих про будівництво палацу праці. 

Розпорядження відділу клубного будівництва при Всеукраїнському комітеті союзу 

гірничоробочих про стан технічної звітності. Протоколи засідань президії Рутченковського 

рудничного комітету та листування з Всеукраїнським комітетом союзу гірничоробочих про 

будівництво, з організаційних та фінансових питань. Технічні звіти. 

 

 

ф. Р-2063 Контора будівництва клуба-театру при Будьоннівському рудничному комітеті, 

с. Будьоннівка Макіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

19 од. зб. 

1927-1929 рр. 

Інструкція Всеукраїнського комітету спілки гірників з обліку зарплати. Колективний договір 

та погодження із Сталінським окружним відділенням спілки будівників. Розрахункові 

відомості. Листування. 

 

 

ф. Р-2064 Дисциплінарний суд Микитівського куща Донецької губернії при Микитівських 

рудниках правління державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, сел. Микитівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921 р. 

Протоколи засідання суду. 

 

 

ф. Р-2066 Контора будівництва Палацу праці при Єнакіївському рудничному комітеті, 

рудник Єнакієве Єнакіївського району Артемівського округу 

Опис 1 

42 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Протоколи розціночно-конфліктної комісії. Звіти про будівництво палацу. Розрахункові 

відомості зарплати робітників та службовців. Договір між Всеукраїнським комітетом 

гірничоробочих та трестом "Донвугілля". Місячні відомості про працю робітників. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2068 Донецький губернський комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам 

інтервенції, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

48 од. зб. 

1924-1925 рр. 
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Циркуляри і протоколи засідань губернського комітету. Статут, циркуляри, звіти комітету. 

Протоколи засідань окружних комітетів. Списки осіб, які потерпіли від інтервентів. Доповідь 

про діяльність комітету. Листування з Всеукраїнським комітетом про організацію комітетів 

та їх роботу. 

 

 

ф. Р-2069 Уповноважений по Слов'янській групі санаторіїв Донецького губернського відділу 

соціального страхування, м. Слов'янськ Артемівського округу  

Опис 1 

31 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Положення, інструкції Українського курортного управління про права та обов'язки 

начальників санаторіїв, лікарів. Накази по управлінню групи санаторіїв. Протоколи засідань 

управління. Анкети співробітників і особові рахунки робітників та службовців. Звіти 

управління. 

 

 

ф. Р-2070 Дисциплінарний суд Нелепівського і Північного рудників Єнакіївського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Постанови, накази і протоколи суду. Списки робітників по шахтам №1 і №2, які не виконали 

норму виходів на роботу. 

 

 

ф. Р-2071 Окружні комітети товариства сприяння жертвам інтервенції (о.а.ф.) 

Опис 1 

43 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Бахмутський окружний комітет товариства сприяння жертвам інтервенції. Устав 

Всесоюзного товариства сприяння жертвам інтервенції. Циркуляри, інструкції, протоколи 

засідань Всеукраїнського і Донецького губернського комітетів. Протоколи засідань 

окружних, міських і районних комітетів. Плани, звіти, доповіді, зведення про роботу 

комітетів. Списки членів комітету і громадян, що постраждали від інтервенції. Листування. 

 

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Маріупольський окружний комітет товариства сприяння жертвам інтервенції. Устав 

Всесоюзного товариства сприяння жертвам інтервенції. Циркуляри, інструкції, протоколи 

засідань Всеукраїнського і Донецького губернського комітетів. Протоколи засідань 

окружних, міських і районних комітетів. Плани, звіти, доповіді, зведення про роботу 

комітетів. Списки членів комітету і громадян, що постраждали від інтервенції. Листування. 

 

 

Опис 3 

10 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Сталінський окружний комітет товариства сприяння жертвам інтервенції. Устав Всесоюзного 

товариства сприяння жертвам інтервенції. Циркуляри, інструкції, протоколи засідань 

Всеукраїнського і Донецького губернського комітетів. Протоколи засідань окружних, 
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міських і районних комітетів. Плани, звіти, доповіді, зведення про роботу комітетів. Списки 

членів комітету і громадян, що постраждали від інтервенції. Листування. 

 

 

ф. Р-2073 Контора будівництва Палацу праці при Щербинівському рудничному комітеті, 

с. Щербинівка Артемівського району Артемівського округу 

Опис 1 

36 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції, протоколи Всеукраїнської спілки гірничоробочих. Технічні і 

фінансові звіти контори. Книги обліку робітників та службовців. Технічні звіти. Колективні 

договори. Листування. 

 

 

ф. Р-2074 Уповноважений рудничного комітету профспілки гірників шахти №1 Горлівського 

району Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри народного комісаріату соціального забезпечення. 

Протоколи виробничих зборів. Списки робітників та службовців. 

 

 

ф. Р-2077 Макіївські кам'яновугільні рудники "Згода" Макіївської волості Таганрозького 

округу Області війська Донського 

Опис 1 

1 од. зб. 

1918 р. 

Дублікат накладної. 

 

 

ф. Р-2080 Шефська комісія при управлінні державної кам'яновугільної промисловості 

Донбасу, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Накази командуючого збройними силами України і Криму, революційної військової Ради 

УРСР і протоколи ВУЦВК. 

 

 

ф. Р-2081 Об'єднаний Горлівсько-Залізнянський рудничний комітет №4 по дрібній 

промисловості Всеросійської спілки гірників, с. Степки Горлівського району Донецької 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Зведення про видобуток вугілля і рух робочої сили по рудниках. 

 

 

ф. Р-2083 Уповноважений з охорони праці Горлівського районного комітету профспілки 

гірників по Корсунському степу, с. Степки Горлівського району Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 
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1921-1922 рр. 

Циркуляр губернського відділу спілки гірничоробочих. Протоколи засідання уповноважених 

і делегатів орендованих шахт про шахтні комітети і вибори уповноважених. 

 

 

ф. Р-2085 Маріупольський окружний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 

працівників, м. Маріуполь Маріупольського району УРСР 

Опис 1 

3 од. зб. 

1930 р. 

Виписки з протоколів засідань місцевих комітетів спілки. Акти ревізійних комісій районних і 

сільських комітетів. Місячні фінансові звіти. 

 

 

ф. Р-2086 Дисциплінарний суд Горлівського куща №3 при Горлівському руднику правління 

державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, м. Горлівка Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Протоколи допитів. 

 

 

ф. Р-2087 Гірничо-технічні курси при Гришинському районному комітеті профспілки 

гірничоробочих, м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Положення про професійно-технічну освіту. Списки викладачів і курсантів. 

 

 

ф. Р-2088 Уповноважений центрального правління кам'яновугільної промисловості по 

Чистяківському гірничому районі, м. Чистякове Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Протоколи засідань комісії з розподілу виробничого одягу. Списки зарубщиків, що показали 

високу продуктивність праці. 

 

 

ф. Р-2089 Ліквідаційна комісія Маріупольського окружного комітету спілки робітників 

харчової і смакової промисловості "Харчосмак", м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1930 р. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Акти ліквідації спілки "Харчосмак". 

 

 

ф. Р-2090 Артемівське місцеве відділення Всеросійської спілки гірників, сел. Моспине 

Макіївського району Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

136 од. зб. 

1920-1924 рр. 
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Інструкції, циркуляри Управління кам'яновугільної промисловості Донбасу, Донецького 

губернського комітету спілки гірничоробочих і листування з ними про культурно-масову 

роботу, трудові школи, реалізацію врожаю зі шкільних городів, про ліквідацію 

неграмотності. Протоколи засідань пленумів рудничного комітету, розціночно-конфліктної 

комісії, культкомісії, загальних зборів. Плани, звіти, доповіді про роботу комітету. 

 

 

ф. Р-2091 Уповноважений Всеукраїнського комітету спілки гірників по Артемівському 

округу, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

44 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Положення, постанови, накази, циркуляри, інструкції Центрального і Всеукраїнського 

комітетів спілки гірничоробочих, Артемівської окрпрофради, тресту "Донвугілля" про 

організацію уповноважених Всеукраїнського комітету спілки гірничоробочих в округах 

Донбасу, підвищення продуктивності праці і зарплати, ліквідацію неграмотності серед членів 

спілки, преміювання робітників. Резолюція 1-го Всеукраїнського з'їзду спілки 

гірничоробочих (1925). Протоколи 2-го з'їзду профспілок Артемівського округу (1926),  

2-го і 3-го пленумів Артемівської окрпрофради (1925), засідань президій Центрального і 

Всеукраїнського комітетів спілки гірничоробочих, Артемівської окрпрофради, рудничних 

комітетів. Зведення про кількість членів спілки, безробітних, учнів в інститутах. 

 

 

ф. Р-2092 Донецьке губернське відділення Всеросійської професійної спілки радянських 

суспільних і торгових установ, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Анкети обстеження бюджету радянського службовця. 

 

 

ф. Р-2093 Сталінський окружний комітет спілки робітників харчової і смакової 

промисловості УРСР "Харчосмак", м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

7 од. зб. 

1929,1930 р. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії окружного комітету, прибутково-видаткові 

кошториси. Фінансові звіти. 

 

 

ф. Р-2094 Артемівський окружний відділ Всеросійської спілки робітників та службовців 

шкіряної промисловості УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Звіти про роботу Артемівської державної взуттєвої фабрики, шкіряного заводу. Матеріали 

перевиборів правління окружного відділення спілки шкіряників. 

 

 

ф. Р-2095 Сталінський окружний комітет спілки сільськогосподарських і лісових працівників 

СРСР, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 
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1929-1930 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського й окружного комітетів спілки. Акти обстеження низових 

організацій. Кошториси Сталінського окружного комітету і низових профспілкових 

організацій спілки. Список робітників відділу. Листування. 

 

 

ф. Р-2096 Сталінське окружне відділення Всеукраїнського комітету працівників медичної і 

санітарної праці "Медсанпраця", м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1930 р. 

Матеріали по ліквідації Сталінського окружного відділення медсанпраці. 

 

 

ф. Р-2097 Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників та 

службовців шкіряної промисловості, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920, 1921, 1924 рр. 

Протоколи губернської спілки шкіряників. Договір між дирекцією Таганрозького шкіряного 

комітету і губернським відділом спілки робітників шкіряної промисловості про умови праці 

робітників на заводах. 

 

 

ф. Р-2098 Артемівська окружна спілка робітників харчової і смакової промисловості 

"Харчосмак", м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

14 од. зб. 

1928-1930 рр. 

Протоколи районних конференцій групових комітетів спілки і засідань ліквідаційної комісії 

окружного комітету спілки. Акти ревізій низових профспілкових організацій. Фінансові звіти 

і баланси. 

 

 

ф. Р-2099 Уповноважений Донецького губернського відділу Всеросійської спілки гірників по 

Семейкенському району, сел. Успенка Луганського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Протоколи засідань Краснодонського місцевого відділення спілки гірничоробочих. Звіти 

місцевих відділень спілки гірничоробочих й інформаційні бюлетені місцевих відділень 

зв'язку. Колдоговір між орендарем шахти № 117 та спілкою гірничоробочих. 

 

 

ф. Р-2101 Артемівське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної 

промисловості СРСР, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

30 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Закон про героїв праці та матеріали про нагородження. Протоколи про перегляд  розціночно-

конфліктних комісій  заводських комітетів; протоколи  засідань заводських комітетів; 

протоколи засідань винахідників з Всеукраїнським комітетом; протоколи засідань 

професійних спілок; протоколи загальнозаводських зборів, звітні дані; протоколи  засідань 
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Всеукраїнського комітету; протоколи засідань президії Всеукраїнського комітету спілки 

хіміків; протоколи виробничих нарад; протокол загальнозаводської конференції та виписки з 

протоколів. Резолюції виробничої конференції. План розробки  довідкових  матеріалів для 

шкіл  профграмоти. Звіти та доповіді про виробничо-економічну роботу  на заводі  хімічної 

промисловості. Соціалістичні угоди між представниками хімічної галузі. Матеріли комісій 

по обстеженню заводів з питань охорони праці  та  техніки безпеки; матеріали з 

антирелігійної та культурно-просвітньої роботи  на заводах  хімічної промисловості. Дані  

про перегляд  норм  спеціального  одягу, харчування, додаткових відпусток. Доповіді, акти  

та висновки  про обстеження праці  жінок на заводах. Доповіді, списки  членів виробничих 

комісій. 

 

 

ф. Р-2112 Каранське районне податкове бюро Маріупольського повітового продовольчого 

комітету, ст. Карань Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

25 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Декрети, постанови, положення, накази РНК та ВУЦВК, Української  економічної ради. 

Декрет РНК про помельний податок. Основні положення та циркуляри Народного 

комісаріату  та губернського продовольчого  комітету. Розпорядження  губернського 

комітету про ліквідацію  районних  податкових  бюро. Циркуляри особливого 

Маріупольського  продовольчого комісаріату  з забезпечення  робітничої армії. Вирок 

Верховного  трибуналу  по  справі про  приховання землі. Постанови та акти податкового 

бюро про міри  стягнення  продовольчого податку. Списки  власників млинів  та  об'єктів 

оподаткування. Обстеження та списки платників податків. Доповіді про роботу бюро. 

Інформація про кількість засіяної землі. Звітні відомості. Списки, посвідчення особистості. 

Посвідчення про відрядження. 

 

 

ф. Р-2113 Маріупольське районне податкове бюро Маріупольського повітового 

продовольчого комітету, м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

32 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Декрет, накази, циркуляри  РНК, ВУЦВК. Постанова РНК, постанова президії Донецького 

губернського виконавчого комітету. Розпорядження, наказ Народного продовольчого 

комісаріату. Акти обстеження посівних площ; акти та заключення інспекторів про звільнення 

громадян від сплати податків. Вирок трибуналу зі справи про приховання землі. Списки  

платників податків; виписки з наказів; доклади та рапорти інспекторів про податкову роботу. 

Щоденні оперативні зведення та перепис населення. Списки громадян , наділених землею, 

контрольні листи платників податків. Справки, посвідчення особистості співробітників. 

Списки громадян та іх подання про зняття продовольчого податку. Книга реєстрації 

борошномельних підприємств. 

Книга скарг на неправильне оподаткування. Листування з продовольчим комітетом. 

 

 

ф. Р-2114 Перший районний продовольчий комітет, с. Сартана Сартанської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920-1921 рр. 
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Наказ губвиконкому та акти надзвичайної трійки. Накази, розпорядження, циркуляри  

продовольчого комітету. Протоколи засідань комітету допомоги голодуючим. Ревізії 

Сартанського комітету. 

 

 

ф. Р-2115 3-й районний продовольчий комітет, с. Покровське Покровської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Виписки з протоколів засідань колегії особливого продовольчого комітету; виписка з 

протоколу засідання волостного виконкому. Акти податкової комісії та листування з 

волосними виконкомами. Листування з Маріупольским продовольчим комітетом. 

 

 

ф. Р-2116 4-й районний продовольчий комітет, ст. Розівка Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Наказ голови продовольчої комісії з постачання південно-західного фронту; накази голови 

районної продовольчої комісії 13-ої армії та протоколи засідання губернської комісії 

сприяння постачанню сільского населення. Накази, рапорти, посвідчення. Копія виписки з 

протоколу засідання колегії особливого  продовольчого  комітету. Мандат  уповноваженого 

продовольчої трійки. Заяви співробітників про надання відпусток. Вхідні телеграми про 

запасання продуктів. 

 

 

ф. Р-2117 Маріупольська державна господарсько-заготівельна контора №10, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922 р. 

Протокол засідання комісії з розслідування взаємовідносин між заготівельними конторами та 

Всеукраїнською кооперативною спілкою. 

 

 

ф. Р-2118 Каранська державна господарсько-заготівельна контора, ст. Карань 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922 р. 

Розпорядження особового продовольчого комітету по забезпеченню робітничої армії та про 

порядок будування нових споруд. 

 

 

ф. Р-2119 Юзівський повітовий продовольчий комітет, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Протоколи засідань комісій з обстеження маслоробень. Договір комісії про здачу в оренду 

підприємств. Списки та окладні листи об'єктів оподаткування, сільських рад. 
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ф. Р-2121 Правління млина Маріупольської спілки кредитних кооперативів при ст. 

Волноваха Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Протокол загальних зборів службовців кооперативного млина про роботу млина. Акт огляду 

млина та ревізії борошна частинами. Листування з Ялтинським товариством та млином. 

 

 

ф. Р-2124 2-й районний продовольчий комітет Маріупольського повітового особливого 

продовольчого комітету, с. Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Положення Наркомітету продовольства про районні продовольчі комітети. Накази, 

циркуляри, інструкції. Книга наказів, накази уповноваженого надзвичайної  продовольчої 

трійки про проведення продовольчого місяця. Витяги з наказів продовольчої комісії та 

листування з нею по кадрах. Фінансовий звіт про проведення постанови до фонду допомоги 

голодуючим; звіт транспортно-мобілізаційного відділу та листування з продовольчими 

комітетами з приводу транспортної зобов'язанності. Відомості про виконання продовольчої 

розкладки. Списки, посвідчення  особистості, заяви співробітників про звільнення з роботи 

та отримання  продуктів. Листування з продовольчими комітетами про виконання заготівлі 

продуктів. Листування з Маріупольским продовольчим комітетом та земельними відділами 

щодо господарчого інвентаря. 

 

 

ф. Р-2126 Іловайське відділення Ясинуватського залізничного продовольчого пункту 

Катеринославської залізниці 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази по Іловайському відділенню. Книга наказів Іловайського відділення. 

 

 

ф. Р-2127 Лікарсько-харчувальний пункт, ст. Ясинувата Катеринославської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Книга обліку користувачів безплатного проїзду по залізниці. 

 

 

ф. Р-2128 Донецький губернський відділ військово-продовольчого постачання при Донецькій 

губернській особливій продовольчій комісії від Наркомату продовольства УРСР, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Відомості на видачу платні і розписки про одержання грошей співробітниками агітаційного 

пункту при ст. Роздільна. Телеграми і телефонограми. 
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Опис 2 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови ЦВК і РНК УРСР, Центральної партизанської комісії, Сталінського облвиконкому 

про склад і роботу комісій. Протоколи загальних зборів колишніх червоногвардійців і 

червоних партизанів, засідань партизанських осередків. Особові справи, списки, зведення, 

довідки і посвідчення колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

 

 

Опис 3 

24 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази про ліквідацію відділів військово-продовольчого постачання і продкомітетів. Анкети, 

посвідчення, реєстраційні картки, списки співробітників. 

 

 

ф. Р-2129 Юзівський повітовий відділ військово-продовольчого постачання при Юзівському 

повітовому продовольчому комітеті від Донецького особливого губернського продовольчого 

комітету, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

23 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови та циркуляри губернського виконавчого комітету з фінансових питань. Наказ 

керівника військово-продовольчого забезпечення України та Криму та листування з 

місцевими організаціями з господарських питань; наказ керівника  військово-продовольчого 

забезпечення про збільшення видачі солі. Накази та інструкції реввійськради республіки, 

керівника військово-продовольчого забезпечення України та Криму. Наказ Юзівського 

відділу військово-продовольчого забезпечення контролерам-інструкторам про перевірку 

ведення обліку та акти обстеження; акти перевірок хлібопекарень. Положення, наказ, 

інструкція керівника військово-продовольчого забезпечення з приводу організації комісії з 

обліку та переєстрації продробітників. Звіти та відомості про пересування продовольства;  

рапорти та акти огляду продовольчих магазинів та вагонів. Інформація про кількість людей, 

які знаходяться на довольстві при частинах; інформація про будівництво та отримання хліба. 

Заяви про видачу аванса та талонів; реєстр видачі чекових книжок. Доповіді про діяльність 

конрольно-інструкторської частини; доповіді про роботу контролерів-інструкторів. 

Інструкція, телеграми про організацію чайних пунктів. Листування з відділами забезпечення 

військових частин; листування з Донецьким губернським відділом військово-продовольчого 

забезпечення. Вхідні телеграми та  інформація про отримання продовольства. 

 

 

ф. Р-2130 Єнакіївський повітовий відділ військово-продовольчого постачання при 

повітовому продовольчому комітеті, м. Єнакієве Єнакіївського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

23 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Положення Наркомітету продовольства, накази командуючого Північно-західного фронту.  

Накази губернського відділу військово-продовольчого забезпечення по кадрах; циркуляр 

Єнакіївського відділу забезпечення. Накази по Єнакіївському відділу продовольчого 

забезпечення. Протоколи нарад міжвідомчих комісій при транспортно-матеріальному відділі 

та забезпеченості військових частин, про створення продовольчих баз, транспортовання 

вантажів. Звітні листи та супровідні документи щодо продуктового забезпечення. Звіт комісії 

та внутрішня переписка про заходи відносно допомоги голодуючим Поволжя. Інформація 
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про міри забезпечення постачанням військових частин та установ; інформація щодо руху 

продуктів у військових частинах; інформація, акти, листування з Петровськими заводами, 

військовими частинами щодо отримання продуктів; інформація про кількість постачання при 

відділі забезпечення. Прибутково-видаткова книга. Списки співробітників частин та установ 

щодо отримання пайків. Списки та посвідчення співробітників, заяви відносно зарахування 

на вакантні посади. Посвідчення особового складу. Акти прийому товарів, отриманих зі 

складу. Атестати, інформація та листування з військовими частинами  щодо зарахування на 

забезпечення; атестати щодо задовільнення грошовим забезпеченням. Листування з 

військовими частинами про продовольче забезпечення.  

 

 

Опис 2 

41 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Розпорядження Донецького губвідділу військово-продовольчого постачання. Накази 

начальника. Звіти, доповіді про роботу відділу. Анкети, посвідчення особового складу. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2137 Адміністративний відділ Макіївського районного виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Макіївка Сталінського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1929-1930 рр. 

Протоколи засідань президії Щегловської рудничної ради про відновлення громадян у 

виборчих правах та доповнення до них; виписки з протоколів засідань комісії та списки 

громадян, відновлених у виборчих правах; протоколи засідань районної комісії про перегляд 

справ осіб, які були позбавлені виборчих прав. Заяви  та списки осіб, які були позбавлені 

виборчих прав, списки громадян, які були позбавлені виборчих прав по Григоріївській раді. 

Справа про виселення громадян. 

 

 

ф. Р-2140 Маріупольське повітове відділення робітничо-селянської інспекції, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Накази Маріупольської робітничо-селянської інспекції. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Декрет РНК УРСР про борьтьбу з епідеміями. Постанови, накази Маріупольського ревкому, 

робітничо-селянські інспекції та інших відділів, ревкому по кадрах про боротьбу з 

бандитизмом, мілітарізацію промисловості, реєстрацію спеціалістів, про санітарний стан 

міста. 

 

 

ф. Р-2160 Талаківський волосний революційний комітет, сел. Талаківка Маріупольської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 
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1920 р. 

Копія декрету РНК. Постанови, накази, циркуляри продовольчого комітету при 

Таганрозькому революційному комітеті, Донського областного продовольчого комітету. 

Накази Таганрозького окружного військово-революційного комітету, робітничо-селянської 

радянської міліції, окружної РНГ. Накази, циркуляри Військового комісаріату 

Таганрогського округу. Циркуляри Донецького губернського революційного комітету. 

Постанови Троїцького сільського ревкому. Протоколи загальних зборів громадян 

Федосеївської сільської ради. Акти особливої продовольчої комісії. Список міліціонерів 

Талаківської волості. Списки призовників. Листування з начальником Таганрозької окружної 

радянської міліції про організацію волостної міліції. Листування з волосними та сільськими 

радами про мобілізацію громадян 1889-1900 років народження. Листування з волосними 

земельними відділами. 

 

 

ф. Р-2170 Правління спілки робітничих кооперативів Гришинського району, м. Гришине 

Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1917-1919 рр. 

Протоколи з'їзду уповноважених. Статути товариства споживачів рудників, звіти та рахунки. 

Листування зі спілками товариств споживачів про вступ до спілки робітничих кооперативів. 

 

 

ф. Р-2171 Донецьке губернське управління промислової міліції, м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Накази та циркуляри Головного управління Донецької губернської міліції та листування з 

Єнакіївською та Дебальцевською промисловою міліцією про передачу охорони лісів міліції, 

про відправку звітів, відомостей про кадри.   

 

ф. Р-2182 Корсунський повітовий військовий комісаріат, м. Корсунь Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1919 р. 

Наказ Корсунського повітового військового комісаріату по відділу постачання. 

 

 

ф. Р-2184 Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Олександрівськ Південної 

залізниці 

Опис 1 

12 од. зб. 

1921-1922 рр. 

Накази по військово-продовольчому пункту; накази по Олександрівському продовольчому 

пункту. Відомості про пересування співробітників продовольчого фуражу. Розносна книга 

Олександрівського військово-продовольчого пункту; арматурні списки на 

військовослужбовців Олександрівського військово-продовольчого пункту; добові відомості 

на видачу продуктів червоноармійцям. Заяви про прийом на роботу. Посвідчення 

співробітників та відомості про їх пересування. Книга реєстрації витрати хліба. Листування з 

військовими частинами та комендантом з господарських питань. 
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ф. Р-2186 Ліквідаційна комісія Артемівського районного комітету спілки робітників 

металістів, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928-1930 рр. 

Протоколи засідань та акти ліквідаційної комісії. Листування з банком, українським 

комітетом спілки гірників з фінансових питань. 

 

 

ф. Р-2192 Зеленопольський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Зелене поле 

Старо-Керменчикського району Маріупольського округу  

Опис 1 

6 од. зб. 

1923, 1925, 1928, 1929 рр. 

Протоколи, інструкції Маріупольського окружного КНС. Протоколи засідань 

Зеленопольского КНС. Списки членів комітету. 

 

 

ф. Р-2198 Маріупольська міська рада фізкультури, м. Маріуполь Маріупольського району 

УРСР 

Опис 1 

3 од. зб. 

1929-1931 рр. 

Протоколи засідань інструкторів загальних зборів фізкультурників. Протоколи засідань 

інструкторів. Положення про ковзанярський забіг. Докладні записки та інші матеріали про 

розгортання фізкультурної діяльності. Листування з школами по фінансовим та 

організаційним питанням. Довідки та довіреності інструкторів. Копії вихідної переписки з 

редакціями газет. 

 

 

ф. Р-2203 Військовий слідчий 10-ї дільниці військово-транспортного трибуналу Південного 

округу шляхів сполучення, м. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Накази, циркуляри та інструкції Верховного трибуналу і Наркомату юстиції. Звіти про 

діяльність дільниці. Листування з ДПУ, військово-транспортним трибуналом, народним 

судом по судових справах. 

 

 

ф. Р-2206 Донецька губернська рада народних суддів, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

27 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри та інструкції Наркомату юстиції, ВЦВК, накази по 

губернському бюро юстиції про конфлікти поміж робітниками різних підприємств, про 

порядок введення прокуратури, про кадри, про хід судових справ, про територіальний поділ 

губернії та розподіл слідчих дільниць, про податки, про фінансові питання та інше. 

Протоколи засідання губвиконкому і бюджетної комісії. Витяги з протоколів. Фінансові 

звіти. Кошториси видатків. Алфавіти по карним справам. Доповіді співробітників і 

листування. Книга обліку арештованих. 
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ф. Р-2208 Гришинська повітова комісія з боротьби з дезертирством при Гришинському 

повітовому комісаріаті з військових справ, м. Гришине Гришинського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Декрет, накази РНК по військовим частинам Донецького губернського військкомату про 

видавання пайка, заробітну плату, премії. Протоколи засідання ревкомів. Інструкції, 

циркуляри і накази окружної комісії по боротьбі з дезертирством. Довідки, інформації про 

боротьбу з дезертирством. Списки особового складу. Перелік трудових дезертирів. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2211 Народний слідчий 4-ї дільниці Маріупольського повіту, м. Маріуполь Донецької 

губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1919-1920 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2212 Донецька особлива продовольча комісія з постачання Донецької трудової армії, 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

19 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, положення, накази, циркуляри, інструкції Наркомату продовольства про охорону 

продовольчих маршрутів, про зняття продовольчого пайка, про членів потребтовариств, про 

боротьбу з бандитизмом. Політичні й інформаційні зведення начальників бойових дільниць 

про політико-економічний стан губернії. Звіти про надходження та витрати продуктів. 

Списки робітників комісії. Листування. 

 

 

ф. Р-2214 Особлива сесія народного суду по Слов'янському повіту, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Реєстр цивільних справ. 

 

 

ф. Р-2215 Бахмутський окружний революційний трибунал, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920-1921 рр. 

Книга реєстрації грошових і речових доказів. 

 

 

ф. Р-2260 Склад Глушковської державної сукняної фабрики ім. Кутузова в місті Сталіно 

Донецької губернії 

Опис 1 
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17 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Звіти, касова книга і телеграми. 

 

 

ф. Р-2261 Донецький відділ Всеукраїнської спілки євангельських християн "ВУСЄХ", 

м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Статут, благовісники. Запис засідань Донецького з'їзду членів спілки. Списки членів. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2262 Адміністративний відділ Артемівського окружного виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

75 од. зб. 

1924-1930 рр. 

Бюлетені, циркуляри, інструкції НКВС УРСР про порядок в'їзду в СРСР, прийняття в 

українське громадянство, виїзд емігрантів, оформлення документів, ввоз і вивіз речей за 

кордон, розшук біженців і перебіжчиків, проведення виборів у ради і ролі адмінвідділів у 

виборчій кампанії. Книги обліку і реєстрації працівників адмінвідділу. Довідки, свідчення, 

автобіографії, заяви, списки іноземних громадян. 

 

 

ф. Р-2263 Бахмутська повітова комісія з ліквідації наслідків голоду при повітовому 

виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Циркуляри Донецької губкомісії. Листування з волкомісіями про ліквідацію наслідків 

голоду, про кількість голодуючих і продовольчі пайки. 

 

 

ф. Р-2264 Уповноважений Боково-Кришталевого районного відділу металів Донецької 

губернської ради народного господарства, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Касові книги. 

 

 

ф. Р-2265 Слов'янський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських і 

лісових робітників, м. Слов'янськ Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1926 р. 

Листування з Артемівською окружною профспілкою сільськогосподарських робітників про 

кадри. 
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ф. Р-2266 Управління коменданта, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Накази по пересильній частині. Зведення, повідомлення і рапорти начальника Донецького 

губуправління про події в повітах. 

 

 

ф. Р-2268 Гришинська прибутково-видаткова каса, м. Гришине Артемівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Циркуляри Наркомату фінансів і Донецького губфінвідділу про боротьбу з хабарництвом, 

про кадри, про фальшиві гроші, про крадіжки. Анкети співробітників. Телеграми, 

листування. 

 

 

ф. Р-2269 Штаб 4-го Бахмутського окремого батальйону частин особливого призначення 

Донецької губернії (ЧОП), м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

18 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Циркуляри ЦК КПБ(У), штабу ЧОП Донецької губернії про діяльність рад ЧОП, боротьбу з 

бандитизмом, навчанню, табірних зборах. Накази по батальйону й заводах. Протоколи 

засідань окружної ради ЧОП, старших по обліку осередків комунарів. Звіти, доповідні 

записки, зведення, листування про формування, чисельність, дислокацію, бойову та 

політичну підготовку, діяльность ЧОП. 

 

 

ф. Р-2270 Слов'янська прибутково-видаткова каса, м. Слов'янськ Слов'янського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1924, 1925 рр. 

Циркуляри та інструкції губернського фінансового відділу про крадіжки, про порядок обміну 

грошей. Матеріали комісії з боротьби з хабарництвом (протоколи, заяви, інформації). 

Документи атестації робітників каси. Списки, анкети робітників. 

 

 

ф. Р-2271 Слов'янський повітовий фінансовий відділ, м. Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Циркуляри Донецького губернського військкомату і листування з ним про надання 

відстрочок від призову. Списки. 

 

 

ф. Р-2272 Сергіївська прибутково-видаткова каса, с. Сергіївка Сергіївського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 
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1924, 1925 рр. 

Циркуляри Артемівського окружного фінансового відділу про фальшиві грошові знаки і 

монети. Списки уповноважених по збору сільгоспподатку. 

 

 

ф. Р-2274 1-й Бахмутський окремий батальйон частин особливого призначення (ЧОП) 

Донецької губернії, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Накази Бахмутського 1-го окремого батальйону ЧОП. 

 

 

ф. Р-2275 Каменська прибутково-видаткова каса, с. Каменська Каменського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Циркуляри Донецького губернського військкомату і листування з ним про надання 

відстрочок від призову. Списки. 

 

 

ф. Р-2276 Бахмутське відділення державного банку, м. Бахмут Бахмутського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Протоколи комісії з боротьби з хабарництвом. Списки, анкети робітників. 

 

 

ф. Р-2277 Артемівська державна трудова ощадна каса, м. Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Циркуляри головного управління Держтрудощадкас про ведення таємного листування, про 

роботу ощадкас та інше. 

 

 

ф. Р-2280 Народний суд 15-ї дільниці, с. Рай-Олександрівка Рай-Олександрівського району 

Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925 р. 

Циркуляри Наркомату юстиції, Донецького губернського суду і листування з ними про 

порядок розгляду справ, про недоїмки по сільгоспподатку і рух судових справ. 

 

 

ф. Р-2282 Сніжнянське рудничне управління Донецького державного кам'яновугільного 

тресту з виробництва і продажу кам'яного вугілля й антрациту (Донвугілля) ВРНГ СРСР, сел. 

Сніжне Сорокинського району Луганського округу 

Опис 1 

11 од. зб. 
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1922,1923,1925 рр. 

Накази Центрального правління кам'яновугільної промисловості й управління державної 

кам'яновугільної промисловості гірничих районів. Зведення про видобуток вугілля по 

рудоуправлінню, надходження лісоматеріалів. Інформація про заробітну плату робітників, 

заборгованість по страхових внесках робітників та службовців. Технічний опис стану 

підземних робіт на шахтах. Доповідна записка гірничого інженера про доцільність злиття 

Сніжнянського рудоуправління з Чистяківським. Списки робітників та службовців шахт 

рудоуправління. 

 

 

ф. Р-2283 Щегловське місцеве відділення професійної спілки гірників, с. Щеглівка 

Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925 р. 

Реєстраційні картки членів спілки. 

 

 

ф. Р-2284 Маріупольська рота частин особливого призначення (ЧОП), м.Маріуполь 

Маріупольського округу Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Накази по роті, взводам, військовим частинам, Маріупольському гарнізону. Протоколи 

засідання ради роти. Послужні списки й посвідчення командирів. Листування. 

 

 

ф. Р-2285 Маріупольське повітове відділення Донецького губернського управління з 

евакуації населення, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Матеріали з репатріації біженців і військовополонених. Списки біженців. Листування. 

 

 

ф. Р-2291 Артемівський міжрайонний трест будівельних матеріалів Державного 

республіканського об'єднання промисловості будівельних матеріалів ВРНГ УРСР, 

м. Артемівськ Артемівського району УРСР 

Опис 1 

13 од. зб. 

1930, 1931 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції ВРНГ СРСР і УРСР, об'єднання "Будматеріал" про 

будівництво, об'єднання і роботу заводів тресту, перевірки з виявлення контрреволюційної 

літератури, про порядок ведення комерційних і технічних переговорів з іноземними фірмами, 

протипожежну охорону та забезпечення заводів паливом, кадрами. Циркуляр райкому партії 

про впровадження госпрозрахунку. Протоколи засідання комуністичної фракції. Список 

директорів заводоуправління. Особові листки. Листування з партійними комітетами про 

недоліки в роботі Очеретинського заводу. 

 

 

ф. Р-2291 Артемівський міжрайонний трест будівельних матеріалів Державного 

республіканського об'єднання промисловості будівельних матеріалів ВРНГ УРСР, 

м. Артемівськ Артемівського району УРСР 



 195 

Опис 2 

9 од. зб. 

1928-1931 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції ВРНГ СРСР і УРСР, об'єднання "Будматеріал", Артемівського 

окружного відділу місцевої промисловості про планування, бронювання робочої сили, кадри. 

 

 

ф. Р-2292 Млин №222 акціонерного товариства торгівлі хлібом і ін. сільськогосподарськими 

продуктами "Хлібопродукт", м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Циркуляри Наркомату торгівлі про скорочення перемелу зерна приватних осіб на державних 

і кооперативних млинах, про економічне врегулювання навантаження хлібофуражних 

вантажів. Листування про транспорт, про ведення таємної пошти. Журнал реєстрації 

документів. 

 

 

ф. Р-2294 Артемівська районна контора Всесоюзного акціонерного товариства "Союзхліб", 

м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

13 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Постанови, інструкції і циркуляри Наркомату торгівлі про боротьбу з частковими 

заготівниками хліба, про підготовку хлібозаготівельного апарату, про надходження 

імпортного зерна, про облік хліба та його зберігання та інше. Доповідні записки. Анкети та 

списки робітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2295 Донецьке губернське відділення карного розшуку при Донецькому губернському 

управлінні робітничо-селянської міліції, м. Бахмут Бахмутського  округу Донецької губернії 

Опис 1 

507 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Декрет РНГ про організацію залізничної міліції та охорону. Постанови, накази, циркуляри 

РНГ УРСР і головного управління міліції про організацію відділень карних розшуків і про 

охорону залізниці, про арешти, реєстраційні картки арештованих, про кадри, про боротьбу зі 

злочиністю та інше. Накази начальника губернського відділення карного розшуку. Термінові 

зведення і повідомлення начальників повітових відділень. Доповіді, рапорти про діяльність 

відділення. Відомості про події в губернії. Протоколи обшуку. Кримінальні справи. Списки, 

анкети, посвідчення співробітників. Особові справи. 

 

 

Опис 2 

45 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази й інструкції управління карного розшуку УРСР. Протоколи засідання 

комісії з боротьбі з бандитизмом. Інформації й оперативні зведення губернського відділу 

ДПУ. Списки злочинців. Протоколи обшуків, допитів. Доповіді, рапорти. Листування. 

 

 

ф. Р-2297 Управління Маріупольської робітничо-селянської промислової міліції об'єднаних 

заводів "А" і "Б", м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 
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Опис 1 

4 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Звіт відділу управління військово-революційного комітету і листування з начальником 

губернської промислової міліції Донбасу про боротьбу з бандитизмом і іншим питанням. 

Відомості на заробітну плату. Інформація про робітників. 

 

 

ф. Р-2298 Управління 4-го району Маріупольської повітової робітничо-селянської радянської 

міліції, с. Олександро-Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Наказ по Маріупольському повітовому особливому продовольчому комітету. Листування з 

начальниками дільниць міліції про події в районі. 

 

 

ф. Р-2299 Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Дебальцеве Донецької 

залізниці 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Відомості на відпустку продуктів червоноармійцям. Листування з Дебальцівським 

виконкомом про відпустку продуктів. 

 

 

ф. Р-2300 Ясинуватський залізничний військово-продовольчий пункт, ст. Ясинувата 

Катерининської залізниці 

Опис 1 

20 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Накази по стройовій і господарській частині. Доповіді, інформації про діяльність пункту. 

Протоколи про вибори контрольно-господарської ради. Відомості та квитанції на видачу 

продуктів. Списки, посвідчення робітників. Листування. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Квитанції на видачу продуктів. 

 

 

ф. Р-2301 Начальник охорони станції Харцизьк Ясинуватської робітничо-селянської 

радянської міліції 4-ї дільниці , ст. Харцизьк Катерининської залізниці 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Заяви громадян про видачу посвідчень на право торгівлі. 

 

 

ф. Р-2302 5-е районне управління радянської робітничо-селянської залізничної міліції, ст. 

Дебальцеве Донецької губернії 
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Опис 1 

23 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Декрети, постанови, положення, накази РНК, головного управління міліції. Доповіді про стан 

і діяльність міліції. Списки міліціонерів. Кошториси. 

 

 

ф. Р-2303 Управління залізничної міліції Ясинуватського району Катерининської залізниці, 

ст. Ясинувата Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1920 р. 

Накази, циркуляри Головного управління міліції, лінійного управління про порядок на 

залізниці, про кадри. Рапорти, доповіді про діяльність, про події в районі. Списки, 

посвідчення службовців і міліціонерів. Протоколи допитів. Листування. 

 

 

ф. Р-2304 Начальник управління робітничо-селянської міліції Краматорського заводського 

району, ст. Краматорськ Ізюмського повіту Харківської губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Накази, інструкції губернської повітової міліції, начальника Краматорського заводського 

району.  Протоколи допитів. Списки і посвідчення співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2305 Комісар Червоної міліції міста Гришине і Гришинського району, м. Гришине 

Донецької області 

Опис 1 

14 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції, протоколи й оголошення Донецької губернської 

міліції, військового гарнізону й ін. про організацію робітничо-селянської міліції. Списки 

добровольців Червоної Армії, працівників міліції. Листування. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1918 р. 

Акти засідань комісії з видачі позичок гірничопромисловим підприємствам. Протоколи 

допитів. 

 

 

ф. Р-2306 3-є районне управління залізничної міліції лінійного управління радянської 

робітничо-селянської міліції Донецьких залізниць, ст. Лиман Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920 р. 

Списки і реєстраційні картки працівників міліції. Рапорти й зведення про події. Відомость 

обліку зброї. 
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ф. Р-2307 Управління Гришинської районної залізничної робітничо-селянської міліції 

Катеринославської залізниці, ст. Гришине Донецької губернії 

Опис 1 

17 од. зб. 

1920 р. 

Циркуляр Народного комісаріату про постачання міліціонерів пайком. Накази по кадрам. 

Протоколи допитів. Заяви про прийом на роботу. Списки, посвідчення міліціонерів. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2308 1-е дільничне управління 3-го району робітничо-селянської радянської міліції 

Донецьких залізниць, ст. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1920 р. 

Накази Головного управління міліції по постачанню, по кадрам, адміністративним питанням. 

Протоколи допитів. Рапорти і заяви міліціонерів. Список зброї. Листування. 

 

 

ф. Р-2309 2-е дільничне управління 5-го району радянської робітничо-селянської міліції 

Донецької залізниці, ст. Горлівка Донецької губернії 

Опис 1 

19 од. зб. 

1920 р. 

Постанови, положення, накази Головного управління міліції, лінійного управління міліції, 

губернського ревкомітету про організацію залізничної міліції, про кадри, про боротьбу з 

хабарами, дезертирством, про стан міст. Рапорти. Списки, посвідчення міліції. Відомості на 

заробітну плату. Листування. 

 

 

ф. Р-2311 Управління Маріупольської районної залізничної міліції робітничо-селянської 

Катерининської залізниці, м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

26 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Постанови, положення, накази, інструкції Головного управління міліції, лінійного 

управління міліції про охорону залізничної полотнини, телеграфу, водопостачання, про 

боротьбу з захворюваннями. Інформації про події. Рапорти. Списки міліціонерів. Довідки, 

посвідчення особи. Листування. 

 

 

ф. Р-2312 1-а дільниця управління 5-го району радянської робітничо-селянської залізничної 

міліції Катерининської залізниці, ст. Іловайськ Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1920 р. 

Накази з кадрових питань. Відомості про події. Рапорти і заяви міліціонерів. Акт про 

санітарний стан станції. Довідки про відрядження. Списки працівників міліції. Листування. 

 

 

ф. Р-2314 Начальник 4-ї дільниці охорони ст.Авдіївки Ясинуватської робітничо-селянської 

радянської міліції, ст. Авдіївка Катеринославської залізниці 

Опис 1 
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3 од. зб. 

1920 р. 

Списки, посвідчення міліціонерів. Рапорти про події. Протоколи допитів. Листування. 

 

 

ф. Р-2315 Донецький губернський відділ української метеорологічної служби, м. Бахмут 

Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924 р. 

Листування з Донецьким земельним управлінням, Бахмутською радіостанцією, районним 

виконкомом про організацію в районах, школах метеорологічних станцій, про зведення. 

 

 

ф. Р-2316 Правління трестированої цементної промисловості Донбасу "Донбасцемент", 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921 р. 

Проект положення управління об'єднаних підприємств цементної промисловості Донбасу. 

Мандат представника правління. 

 

 

ф. Р-2317 Уповноважений на Сталінщині Всеукраїнського кооперативного товариства зі 

збуту й експорту продуктів птахівництва, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

5 од. зб. 

1929, 1930 рр. 

Постанови, положення, накази, протоколи засідання товариства зі збуту й експорту 

продуктів птахівництва. Протоколи засідання правління. Договори із сільгосптовариствами. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2318 Уповноважений по Артемівському окрузі Української державної меліоративно-

будівельної контори, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

26 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Положення, накази, інструкції, циркуляри головної контори "Укрдержмеліобуд". Документи 

про будування загатів. Протоколи засідання конфліктної комісії.  Договори, кошториси, акти. 

Книга обліку рахунків. Особові справи. Листування. 

 

 

ф. Р-2319 Приазовський митний відділ Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі УРСР, 

м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

25 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Декрет, постанови, положення, інструкції, накази, циркуляри ВЦВК, РНК про 

взаємовідносини між митницями, про боротьбу з крадіжками, про кадри, про боротьбу з 

бандами, про ведення торгівлі в Чорному, Азовському морях, про акцизи й ін. Протокол 

наради Бердянського митного відділу. Документи, інформації про основну діяльність. Звіти, 

відомості.  Списки, посвідчення робітників. Книга бухгалтерських розрахунків. Листування. 
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ф. Р-2320 Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по 

Маріупольському округу, м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

38 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Постанови, положення, накази, циркуляри  Наркомату робітничо-селянської інспекції, ЦВК, 

РНК, Головного управління "Укрдержмеліобуду" з основної діяльності, про організацію 

суспільних меліоративних робіт. Протоколи нарад, конфліктної комісії. Доповідна записка 

про діяльність виконавця робіт в окрузі. Документи відбудування цеглового заводу. 

Схематичний план місцевості. Кошториси, акти, договори. Посвідчення, списки 

співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2321 Радгосп "Лагері" української державної меліоративно-будівельної контори, ст. 

Ясинувата Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Інструкції, протоколи виписки з них, договори, акти й угоди. Бурові щоденники шпари. 

Журнали робіт і табелі виходів на роботу. 

 

 

ф. Р-2322 Краматорська контора будівлі робітничого селища державного акціонерного 

товариства "Стандартбуд", ст. Краматорська Артемівського округа 

Опис 1 

34 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Наказ РНГ про регулювання будівельної промисловості. Накази по Краматорській конторі з 

основної діяльності. Службові записки, рапорти. Касові книги. Особові справи 

співробітників. Книги реєстрації нещасних випадків. Листування. 

 

 

ф. Р-2323 Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по 

Сталінському округу, м. Сталіно Донецької губернії 

Опис 1 

26 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Статут, положення, інструкції, циркуляри Народного комісаріату землеробства, головної 

контори "Укрдержмеліобуду" про установу, про порядок виробництва, розвідування та ін. 

Гідрогеологічний нарис з розвідування водопостачання в місті Сталіно. Документи про 

будівлю Рутченківського водопроводу. Відомості з нарахування зарплати. 

 

 

ф. Р-2324 Вознесенський кущовий рудничний комітет Юзівського районного відділення 

Всеросійської професійної спілки гірників, с. Петровка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

32 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрети, постанови, положення, накази й виписки з них ВРНГ, ЦК ВКП(б), Центрального 

правління кам'яновугільної промисловості Донбасу й ін. про роль і значення профспілки в 

період нової економічної політики (неп), про продовольче постачання, про підняття освіти 
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серед шахтарів і ін. Циркуляри райкому спілки гірників. Місячні звіти, зведення про 

видобуток вугілля, про дисципліну. Списки робітників шахт і відділів , героїв праці. 

 

 

ф. Р-2325 Донецька губернська комісія зі справ неповнолітніх правопорушників при 

Донецькому губернському відділі народної освіти, м. Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

29 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Циркуляри, протоколи, звіти, акти обстеження і зведення Народного комісаріату юстиції, 

губернського прокурора, Донецької губернської комісії у справах неповнолітніх і ін. Особові 

картки співробітників. Списки вихованців дитячих будинків. 

 

 

ф. Р-2326 Маріупольське управління державного цирку управління Всеукраїнського 

державного цирку, м. Маріуполь Донецької області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1932 , 1933 рр. 

Накази про кадри. Посвідчення співробітників. Листування з держуправлінням цирку про 

виплату зарплати артистам, про програми цирку й ін. 

 

 

ф. Р-2328 Донецьке окружне управління агітаційних пунктів губернського управління 

політичної освіти, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Циркуляри, інструкції, накази Центрального управління, районного управління агітпунктами 

про задачі, про організацію в музеях, виставках куточків допомоги голодуючим, про посівні 

комісії й ін. Матеріали про діяльність Слов'янського, Маріупольського, Таганрозького 

агітпунктів. Доручення, довідки, посвідчення особи й ін. Листування про штати, про 

постачання літературою та плакатами. 

 

 

ф. Р-2329 Донецьке відділення Українського геологогідрогеодезичного тресту, м. Артемівськ 

Донецької області 

Опис 1 

98 од. зб. 

1931-1935 рр. 

Постанови, накази, інструкції і розпорядження ЦВК і РНК СРСР, Головного 

геологорозвідувального управління СРСР, Українського геологорозвідувального тресту й ін. 

про реорганізацію геологічних баз, про звітність, про визначення палеонтологічних і ін. 

матеріалів. Протоколи технічних нарад. Річні, квартальні плани і звіти. Буровий журнал 

Барвінківської (Харківська область) геологорозвідувальної партії. Кошториси і договори 

геологорозвідувальних партій. Платіжні відомості і списки працівників. Листування. 

 

 

Опис 2 

59 од. зб. 

1933, 1934 рр. 

Фінплани геологорозвідувальних партій, кошториси витрат. Листування. 
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ф. Р-2330 Комендант станції Лиман Донецьких залізниць, сел. Лиман Лиманської волості 

Зміївського повіту Харківської губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1918 р. 

Листування зі штабом Червоної Армії, з начальником  5-ї дільниці служби шляху з питання 

перевезення вантажів і представлення вагонів. 

 

 

ф. Р-2331 Комендант станції Бахмут Північно-Донецької залізниці Катеринославської 

губернії, ст. Бахмут Катеринославської губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1918 р. 

Листування з Бахмутським повітовим комітетом рад робітничих, селянських і 

красноармійських депутатів, комендантом станції про евакуацію товарів, про рух потягів, 

видачу зброї й іншім питанням. 

 

 

ф. Р-2332 Комендант станції Краматорська Ізюмського повіту Харківської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1919 р. 

Телеграми й листування з партійним райкомом, виконкомом про рух потягів і відправлення 

вантажів, про збройну охорону та іншим питанням. 

 

 

ф. Р-2334 1-й державний культурно-бджільницький радгосп "Народна бджілка " 

Центрального управління культрадгоспами УРСР, м. Слов'янськ Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Збірник вказівок, декрети, постанови, накази, інструкції РНК, ВЦРПС, Слов'янського 

виконкому про фахівців сільського господарства, про охорону і розвиток бджільництва, про 

кадри, про надання приміщення та іншім питанням. Книга особового складу. Листування. 

 

 

ф. Р-2335 Маріупольська база геологорозвідувального тресту України і Криму, м. Маріуполь 

Маріупольського району УРСР 

Опис 1 

4 од. зб. 

1931, 1932 рр. 

Постанови, положення, виписки з наказів Народного комісаріату праці, ВРНГ, Українського 

геологорозвідувального управління про договори з колгоспами, про вербування робітників, 

про раціоналізацію, про соцзмагання. Проект положення про геологорозвідувальні бази. 

Колективні договори. Фінансові плани. Листування. 

 

 

ф. Р-2336 Донецьке губернське управління трестованих радгоспів "Донецькгубрадгосптрест", 

м. Артемівськ Артемівського округу  

Опис 1 
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95 од. зб. 

1922-1927 рр. 

Постанови, положення, накази, інструкції, циркуляри ВЦВК, РНК про звільнення від 

промислового податку, про порядок робіт на підприємствах. Протоколи засідань 

губрадгосптресту (1924). Карти-плани радгоспів губернії за 1920-1924 рр. Плани, звіти, 

кошториси, акти радгоспів. Договори з громадянами, підприємствами про оренду землі. 

Книга обліку врожаю зерна. Баланси. Списки робітників. Листування. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1923 р. 

Рахунок загальних витрат. 

 

 

ф. Р-2337 Амвросіївський склад Всеукраїнського кооперативного товариства зі збуття й 

експорту продуктів птахівництва, с. Амвросіївка Сталінського округу 

Опис 1 

10 од. зб. 

1926-1929 рр. 

Положення, накази, інструкції, циркуляри, протоколи Народного комісаріату торгівлі, 

правління про основну діяльність, про кадри, про соцзмагання. Протоколи нарад. Довідки, 

посвідчення робітників та службовців. Листування. 

 

 

ф. Р-2338 Правління об'єднаних підприємств керамічної промисловості Донецького басейну 

"Донбаскераміка", м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Зведені кошториси по заводам і правлінню. 

 

 

ф. Р-2339 Юзівське агентство державного видавництва України, м. Юзівка Юзівського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Постанови, положення, накази, інструкції, циркуляри Народного комісаріату праці, ВЦРПС, 

Центрального управління державного видавництва про оплату праці працівників, про кадри 

й ін. Договори. Довідки й посвідчення особи. Листування. 

 

 

ф. Р-2340 Донецьке губернське управління соціального страхування, м. Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922-1924 рр. 

Накази по гірничим районам управління державної кам'яновугільної промисловості. 

Протоколи засідань. Доповіді, зведення страхових кас з основної діяльності. Аналізи роботи 

страхових кас. Книга валютних цінностей. 
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Опис 2 

1 од. зб. 

1922, 1923 рр. 

Інструкції, ціркуляри. Протоколи засідань страхових конференцій і комітетів. Інформація 

про допомогу, обладнання кас та інше. 

 

 

ф. Р-2341 Народний суд 1-ї дільниці, с. Селидівка Селидівського району Сталінської області 

Опис 1 

7 од. зб. 

1924, 1940 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2342 Народний суд 3-ї дільниці, с. Петровка міста Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1940 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2343 Народний суд 6-ї дільниці, с. Нью-Йорк Артемівського району Артемівського 

округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2344 Народний суд 1-ї дільниці, с. Рутченкове міста Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1940 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2345 Народний суд 2-ї дільниці, с. Рутченкове міста Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

2 од. зб. 

1940 р. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2346 Паливна робітничо-селянська інспекція Донбасу, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

246 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Накази, розпорядження паливної інспекції, Донецького губернського відділу Всеросійської 

спілки гірників, штабу Донецької трудової армії. Звіт 2-го губернського з'їзду представників 

РСІ про роботу інспекції. Протоколи губернської та районної конференції, інспекції та 

гуртків сприяння РСІ, управління з розподілу Донецького палива. Плани, звіти, доповіді про 

роботу інспекції та уповноважених РСІ, проведення ревізій рудоуправлінь, шахт, заводів, 

залізниці, радгоспів, механізації та охорони праці, житлових умов робітників. Протоколи 
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засідань комісій з ліквідації Донецької трудової армії, про здачу в оренду шахт, боротьбу з 

крадіжками вугілля. Відомості про видобуток, запаси вугілля, кількість робітників по 

районам Донбасу, заготівлю та вивезення лісу, збирання пожертвування для капітального 

ремонту храма Олександра Невського на Ртутному руднику, будівництво Штерівської 

електростанції. Доповідь про діяльність заводу Боссе. Список рудників та шахт Донецького 

басейну. Акти обстеження підприємств, установ, організацій. 

 

 

ф. Р-2347 Маріупольський окружний військовий комісаріат, м. Маріуполь Маріупольського 

округу 

Опис 1 

12 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Циркуляри Революційної Військової Ради, Народного комісаріату з військових справ, 

Юзівського, Маріупольського окружних військоматів. Резолюції та постанови VI розширеної 

сесії Маріупольського окрвиконкому. Накази, циркуляри політичного управління 

Українського військового округу, 80-ї стрілецької дивізії Донбасу про чергові задачі 

партійної та політичної роботи, про допризовну  підготовку, про ліквідацію неграмотності 

серед червоноармійців. Протоколи засідання президії та комуністичної фракції 

Маріупольського окрвиконкому. Інформації про єдиний сільхозгосподарський податок, про 

розширення мережі сільськогосподарських шкіл, про політику цін, про інспектора охорони 

здоров'я та ін. Списки, посвідчення особистості громадян. Службові списки, військові квитки 

політскладу. 

 

 

Опис 2 

5 од. зб. 

1923 р. 

Службові списки, військові квитки. Анкети для осіб, які перебували на службі у білій армії. 

Списки осіб командного, адміністративного складу, які перебувають на військовому обліку. 

Послужні списки, довідки, посвідчення особи. Протоколи, акти відбірної комісії про 

визначення належності до нетрудових елементів. Списки нетрудових елементів. Заяви 

громадян про прийом та зняття з військового обліку. Переписка с губернським військовим 

комітетом, райвиконкомом з питань військового обліку. 

 

 

Опис 3 

1179 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Накази, циркуляри, розпорядження Донецького політичного секретаріату, комісаріату, 

окружного артилерійського управління та штаба округу. Доповіді про основну діяльність. 

Автобіографії командуючого складу. Посвідчення особи, рапорти.  Книга особового складу. 

Списки лікарів, документи про прийняття на облік лікарів. Списки звільнених службовців, 

допризовніків. Листування про облік військовозобов'язаних, про розшук дезертирів. 

 

 

Опис 3 доп. 

67 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Списки військовозобов'язаних. Облікові картки рядових моряків та червоноармійців. 

Листування про розшук дезертирів. 
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Опис 4 

23 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Книги обліку, анкети осіб, які перебували на службі у Білій армії, військовослужбовців. 

Листування про зняття з обліку командуючого та адміністративно-господарського складу. 

 

 

ф. Р-2351 Донецьке губернське лісове управління Народного комісаріату землеробства 

УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу 

Опис 1 

11 од. зб. 

1922-1925 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції, доповіді Народного комісаріату землеробства, 

Всеукраїнського і губернського лісового управлінь про організацію сільських комісій 

сприяння заощадженню лісів, про скасування, перейменування лісництв, про кадри, виплати 

компенсації, фінанси та ін. Посвідчення, анкети, списки співробітників. Акти ревізій 

лісництв та документи до них. Відомості розподілу лісових дач, лісництв в губернії. Ціни на 

деревину. Листування. 

 

 

ф. Р-2352 Уповноважений українського управління з палива по Донецькій губернії, 

м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1923 р. 

Постанови, положення, накази, циркуляри Головного управління з палива на Україні, 

Центрального управління держпромисловості про розформування Українського управління 

по Харківській, Катеринославській губерніях, про методи роботи місцевих паливних органів, 

про кадри й ін. Книга і список особового складу співробітників. 

 

 

ф. Р-2353 Донецький губернський кооперативний комітет, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921-1924 рр. 

Реєстри кооперативних товариств і спілок. 

 

 

ф. Р-2355 Комбінат №16 управління круп'яної, маслоробної промисловості України, ст. 

Удачна Донецької губернії 

Опис 1 

19 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри, витяги з протоколів РНК, Донецького 

губернського виконкому, управління Маслотресту й ін. про зміну положення державних 

підрядів, постачань, економії витрати палива, про грошові знаки нового зразка, про порядок 

проведення публічних торгів та ін. Договори, листування управління про переробку 

харчового олійного насіння. Відомості про рух сировини, палива. Звітні картки з обліку праці 

і щоденні відомості про вихід на роботу. Мандати, посвідчення робітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2356 Державний Донецький содовий завод ім.Леніна, ст. Переїздна Донецької губернії 

Опис 1 
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2 од. зб. 

1925 р. 

Калькуляції виробництва за березень місяць. 

 

 

ф. Р-2358 Краматорське металургійне товариство, м. Краматорськ Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1919 р. 

Посвідчення і платіжні відомості службовців і робітників. 

 

 

ф. Р-2359 Маріупольське товариство "Друзі дітей", м. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1927 р. 

Протокол 2-го окружного з'їзду товариства. 

 

 

ф. Р-2360 Донецьке відділення Всеукраїнської державної будівельної контори "Укрдержбуд", 

м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924 р. 

Вимогові відомості на будівельні матеріали. Листування з "Укрдержбуд", з групою заводу 

"Донвугілля", цвяховим заводом і іншими підприємствами про відправлення та постачання 

вантажів, про лісоматеріали, цеглу та ін. 

 

 

ф. Р-2361 Уповноважений з громадського харчування Центрального комітету допомоги 

голодуючим по Донецькому басейну, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Протоколи, витяги з них засідання Українського комітету, губернського комітету, 

Маріупольського районного відділу допомоги голодуючим. Доповідна записка, договори, 

акти, листування про організацію допомоги голодуючим. 

 

 

ф. Р-2362 Маріупольська контора Всеукраїнської кооперативної спілки, м. Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

32 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК СРСР, Донецького губернського, 

Маріупольського повітового виконкому про організацію і діяльність спілки, націоналізацію 

майна, перереєстрацію виробничих артілей. Протоколи засідання правління Вукоспілки про 

висновок договорів із продкомітетами, установлення цін на товари, перегляд штатів і ін. 

Посвідчення та заяви про прийом на роботу. Листування. 

 

 

ф. Р-2363 Бахмутське агентство транспортної контори Всеукраїнської кооперативної спілки, 

м. Бахмут Донецької області 
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Опис 1 

40 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази, положення, інструкції, циркуляри, протоколи Уповноваженої ради праці й оборони 

та листування про вивіз солі з України і Криму, про постачання Донецької трудової армії, 

про стан роботи конвоїрів та охорону порядку. Особові справи, посвідчення співробітників. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1922, 1923 рр. 

Особові справи співробітників. Листування по фінансам, господарським питанням, кадрам. 

 

 

ф. Р-2365 Донецькі губернські міліцейські курси при Донецькому губернському управлінні 

робочо-селянської радянської міліції, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1923 р. 

Накази, циркуляри Донецького губернського управління міліції про кадри, постачання. 

Протокол 1-ої Всеукраїнської наради працівників навчальних закладів міліції. Рапорти, 

доповіді про діяльність курсів. Списки, посвідчення курсантів. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1923 р. 

Циркуляр управління міліції УРСР про надання звітів, про стан озброєння. Доповідь про стан 

і діяльність міліцейських курсів. Список курсантів, акти екзаменаційної комісії. 

 

 

ф. Р-2366 Дебальцівське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської 

радянської міліції, сел. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК УРСР, НКВС, Головного управління 

міліції, Донецького губернського і Дебальцівського повітового управління міліції про 

організацію, обов'язки і штати відділень карного розшуку, боротьбу зі злочинами, 

безпритульністю, посилення політроботи серед міліціонерів, розшук злочинців і дезертирів, 

кадри та інше. Доповіді, звітні відомості про стан і діяльність відділення районних столів. 

Листування. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК УРСР, НКВС, Донецького губернського 

управління міліції і відділення карного розшуку про організацію роботи, розшук злочинців, 

кадри. Реєстраційні картки працівників карного розшуку. Листування. 
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ф. Р-2368 Гришинське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1921 1922 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Головного управління міліції, Донецького губернського 

управління міліції і відділення карного розшуку і листування з ними. Звіти, доповіді, 

відомості про дислокацію, стан і діяльність відділення, кадри. 

 

 

ф. Р-2369 Бахмутське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921 р. 

Листування з Донецьким губернським ревтрибуналом, народними судами, слідчими й ін. про 

розшук, обшуки, видачу перепусток та ін. 

 

 

ф. Р-2370 Єнакіївське міське відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м. Єнакієве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Вхідні і вихідні телеграми і телефонограми. 

 

 

ф. Р-2371 Слов'янське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м. Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1923 р. 

Циркуляри, інструкції про організацію таємної агентури в установах карного розшуку, 

телеграми про осіб, підозрюваних у шпигунстві і бандитизмі. Зведення про ув'язнених. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2372 Чистяківське районне відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м. Чистякове Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Накази, циркуляри, інструкції Головного управління міліції, губернського виконкому про 

боротьбу зі злочиністю, про кадри. Доповіді, відомості про стан і діяльність карного 

розшуку. 

 

 

 

ф. Р-2373 Комітет службовців Донецької губернської міліції Всеросійської спілки 

суспільних, торгових установ і підприємств, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької 

губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 
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1923 р. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНГ УРСР, губернського відділу торгових 

робітників. Протоколи конференцій і засідань комітету службовців про культосвітню роботу, 

побутове обслуговування та ін. Протоколи загальних зборів командного складу та робітників 

міліції. Списки службовців. Листування. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Протоколи засідання комітету, розціночних конфліктних комісій Донецької губернської 

міліції. Заяви службовців. Відомості на отримання грошей. 

 

 

ф. Р-2374 Управління Бахмутської гірничопромислової міліції при управлінні державної 

кам'яновугільної промисловості, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1923 р. 

Справи про організацію гірничопромислової міліції при Краматорському державному заводі. 

Доповіді, рапорти про стан і діяльність гірничопромислової міліції. Протоколи допиту. 

Листування. 

 

 

Опис 2 

5 од. зб. 

1922, 1923 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Головного і губернського управлінь міліції про боротьбу з 

бандитизмом, дезертирством, хабарництвом, про порядок обшуку і ін. Списки співробітників 

гірничопромислової міліції та осіб, які звільнені з рядів міліції. 

 

 

ф. Р-2375 Адміністративний відділ Донецького губернського виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1924, 1925 рр. 

Звіти, доповіді про роботу відділення нагляду і контролю. 

 

 

Опис 2 

80 од. зб. 

1924, 1925 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УРСР, НКВС УРСР про порядок 

в'їзду в СРСР, прийняття в українське громадянство, виїзду емігрантів, оформлення 

документів для виїзду за кордон, обліку військовозобов'язаних, розшуку біженців і 

перебіжчиків, проведення виборів у ради та ін. Книга обліку і реєстрації іноземних громадян, 

перебіжчиків. Довідки, свідчення, автобіографії, заяви, списки. 

 

 

ф. Р-2376 Управління 2-ї дільничної промислової міліції Гришинського району, сел. 

Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 
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Опис 1 

9 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Накази, циркуляри Гришинської районної і повітової промислової міліції про боротьбу з 

бандитизмом, кадри та ін. Протоколи Гришинської повітової міліції. Листування. 

 

 

ф. Р-2377 Управління робітничо-селянської радянської міліції 2-го району, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Накази, витяги з них, оголошення військового коменданта міліції про встановлення 

революційного порядку, боротьбі з бандитизмом і ін. 

 

 

ф. Р-2379 Юзівське повітове відділення Донецького губернського управління карного 

розшуку, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

46 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази губернського відділення карного розшуку, Юзівської повітової міліції про кадри, 

штати повітових відділень карного розшуку. Протоколи дізнань, обшуку. Рапорти агентів. 

Реєстраційні картки. Заяви, списки службовців. Листування. 

 

 

ф. Р-2383 Ліквідаційна комісія лінейного управління залізничних робітничо-селянських 

міліцій Донецької залізниці, м. Харків Харківської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи засідання комісії. Акти комісії. Телеграми з фінансових питань. 

 

 

ф. Р-2385 Маріупольське відділення правління Азово-Доно-Кубанського споживчого 

товариства водників, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

92 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Накази управління Маріупольського торговельного порту, відділення транспортно-

споживчого товариства. Протоколи засідань членів товариства. Договори, угоди з 

Маріупольським відділенням Всеробітземлісу, портом, млинами й ін. Список працівників 

порту. 

 

 

ф. Р-2387 Маріупольська повітова особлива військово-продовольча комісія з постачання 1-ї 

Донецької трудової армії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Постанови, накази, положення, циркуляри РНК, ВЦВК, Народного комісаріату праці УРСР, 

особливої продкомісії про постачання Донецької трудової армії, кадри, позику, 

націоналізацію підприємств, ринкові ціни, податки і ін. Протоколи та витяги з них засідань 
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президіуму повітового виконкому, економічної наради, комітету допомоги хворим і раненим 

бійцям. Місячні доповіді про діяльність комісії. Листування. 

 

 

ф. Р-2388 1-е дільничне управління 2-го району радянської робітничо-селянської міліції 

Донецьких залізниць, ст. Харків-товарна Харківського повіту Харківської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи допитів. 

 

 

ф. Р-2390 2-е дільничне управління 3-го району радянської робітничо-селянської залізничної 

міліції Донецьких залізниць, ст. Ниркове 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920 р. 

Накази 3-го районного управління залізничної міліції по кадрам. Протоколи допитів. 

Інформація про продовольство та озброєння. Місячні доповіді про діяльність комісії. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2392 Начальник 2-ї дільниці радянської робітничо-селянської промислової міліції, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Посвідчення працівників міліції. Листування по кадрам, про продовольче постачання. 

 

 

ф. Р-2394 Платонівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Платонівка 

Платонівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Закон, інструкція про КНС. Постанови, циркуляри, резолюції Донецького губернського з'їзду 

рад. Протокол Платонівського волосного з'їзду КНС про ліси, посівну кампанію, ліквідацію 

куркульства та ін. 

 

 

ф. Р-2396 Мирська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Мирське Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Накази, циркуляри військово-революційного комітету, Маріупольського повітового 

продовольчого комітету 4-го підрайону. Протоколи засідання сільради. Списки членів 

сільради. Відомості про посівну площу, стан посівів, облік садів, городів. Листування. 

 

 

ф. Р-2397 Контори окремих виконавців робіт крайової державної будівельної контори при 

промбюро Південного Сходу Росії (о.а.ф.) 

Опис 1 
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7 од. зб. 

1924, 1925 рр. 

Контора окремого виконавця робіт Горлівського району крайової держбудконтори при 

промбюро, сел. Горлівка Петровського району Бахмутського округу Донецької губернії. 

Книги розрахунків, головна книга. Довідки, посвідчення, заяви робітників контори. 

 

 

Опис 2 

3 од. зб. 

1924 р. 

Контора окремого виконавця робіт Маріупольського району крайової держбудконтори при 

промбюро, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії. Кошториси і 

розцінкові відомості на ремонт дач міста Євпаторії на 1924 р. Документи приймання-

передавання справ при зміні виконавця робіт. Посвідчення, доручення, заяви громадян про 

прийом на роботу. 

 

 

ф. Р-2398 Управління морським транспортом Азовського і Кавказького узбережжя, 

м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Накази Маріупольського і Бердянського управлінь торгівельних портів. Кошториси, 

відомості на устаткування і спорудження Маріупольського, Ахтирського, Керченського та 

інших портів. Зведення про штати, списки робітників. 

 

 

ф. Р-2399 Улаклицький волосний військовий комісаріат, с. Улакли Улаклицької волості 

Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Списки військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-2400 Андріївський волосний військовий комісаріат, с. Андріївка Андріївської волості 

Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920-1924 рр. 

Накази, циркуляри Донецького губернського, Гришинського і Юзівського повітових 

комісаріатів з військових справ, про облік колишніх офіцерів, допризовників і ін. Списки 

населених пунктів, сільрад. Листування. 

 

 

ф. Р-2401 Управління 3-го підрайону Гришинської повітової робітничо-селянської 

радянської міліції, с. Гродівка Гродівської волості Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Списки міліціонерів 3-го підрайону, Гришинської повітової міліції і добровольців білої армії. 

Листування про банду Махно в волості та ін. 
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ф. Р-2402 Управління 5-го району Гришинської повітової робітничо-селянської радянської 

міліції, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Накази, циркуляри Донецької губернської і Гришинської повітової міліції про боротьбу з 

бандитизмом та ін. Зведення про рух банд. 

 

 

ф. Р-2404 Управління 1-го району Гришинської міської робітничо-селянської радянської 

міліції, м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Накази Головного управління, Гришинського повітового військового комісаріату про 

правила залучення міліції до збору продовольчого податку, реєстрації фахівців-артилеристів, 

будівельників і ін. Протоколи дізнань і акти обшуків. 

 

 

ф. Р-2408 Донецька контора Всеукраїнського торгово-промислового акціонерного 

товариства, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Платіжні зобов'язання Бахмутської окружної і міської міліцій та окремих громадян про 

сплату грошей. 

 

 

ф. Р-2409 Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської кооперативної спілки по 

Донецькій губернії, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Журнал коресподенції. 

 

 

ф. Р-2411 Управління робітничо-селянської радянської міліції 1-го району, м. Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922 р. 

Накази Головного та губернського управлінь міліції про постачання зброї, про тарифікацію 

посад та інше. 

 

 

ф. Р-2412 Слов'янський повітовий земельний відділ, м. Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922-1923 рр. 

Постанова, наказ, циркуляри ВУЦВК, Донецького губернського виконкому. Листування про 

мобілізацію, посівну кампанію та інше. 
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ф. Р-2413 Політична інспекція при Донецькому губернському управлінні радянської 

робітничо-селянської міліції, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

31 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, НКВС УРСР, Головного і Донецького 

губернського управлінь міліції й листування з ними про посилення партійної і культурно-

просвітньої роботи серед міліціонерів, ліквідацію неграмотності, прийом міліціонерів до 

партії, боротьбу зі злочинністю, хабарництвом, пияцтвом і інше. Протоколи, резолюції, 

доповіді та тези до них Всеукраїнської наради завідуючих відділами управлінь міліції, 

стенограма виступу Голови ВУЦВК Г.І.Петровського на нараді. Плани роботи, доповіді, 

зведення, інформації про радянське будівництво в округах, діяльність політінспекцій. Списки 

комуністів, особового складу політінспекцій. 

 

 

ф. Р-2416 Маріупольська товаро-обмінна контора особливої продовольчої комісії з 

постачання 1-ї Донецької трудової армії, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Циркуляри особливої продовольчої комісії та листування з нею про договори з кустарними 

артілями про закупівлю у селян надлишків хліба, про ринкові ціни на продукти харчування, 

про наявність та видачу продуктів. 

 

 

ф. Р-2418 Сніжнянський кущовий рудничний комітет гірників Криндачевського округу, сел. 

Сніжне Луганського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Накази по підприємствам кам'яновугільної промисловості Донбасу. Звіти рудничних 

комітетів і статзвіти про кількість членів спілки, грамотних, підлітків. Акти обстеження 

шахт. Відомості про витрату матеріалів. Списки робітників та службовців. 

 

 

ф. Р-2420 Сніжнянський рудничний комітет профспілки гірників, сел. Сніжне Сніжнянського 

району Луганського округу 

Опис 1 

91 од. зб. 

1924-1928 рр. 

Постанови, циркуляри Народного комісаріату праці УРСР, Всеукраїнського комітету спілки 

гірничоробочих і профспілки гірничоробочих про порядок встановлення надбавок за 

невраховану працю, про Вседонецьку нараду робкорів, про допомогу англійським 

робітникам і ін. Протоколи засідань президії окрпрофради, шахтного бюро й ін. 

Статзведення про заробітну плату робітників та службовців. 

 

 

ф. Р-2421 Сніжнянський робітничий комітет спілки будівельників при шахтах №№1, 2, 3, 4, 

сел. Сніжне Дмитрівського району Луганського округу 

Опис 1 
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2 од. зб. 

1927 р. 

Протоколи засідань президії Луганського окружного відділення профспілки будівельників, 

розціночно-конфліктної комісії. 

 

 

ф. Р-2422 Сніжнянське місцеве відділення профспілки гірників, сел. Сніжне Дмитрівського 

району Луганського округу 

Опис 1 

69 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Розпорядження, накази, циркуляри ВРНГ СРСР, Всеукраїнського комітету і Донецького 

губернського відділу ВСГ. Протоколи 4-го пленуму, засідань президії ЦК ВСГ, 

Донгубвідділу, Луганського окружного, Сніжнянського місцевого відділення ВСГ, засідань 

шахткому, загальних зборів робітників та службовців шахт, президії бюро й ін. Плани, звіти, 

зведення про роботу місцевого відділення та його відділів, про діяльність виробничих 

осередків, культмасову роботу, кількість культпросвітустанов. Списки співробітників 

місцевого відділення, робітників та службовців шахт, членів профспілки шахт. 

 

 

ф. Р-2423 Тімірязівське лісництво Донецького губернського лісового управління, сел. Сніжне 

Дмитрівського району Луганського округу   

Опис 1 

77 од. зб. 

1923-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами,  

губернського управління про державний лісовий фонд, охорону лісів, звітність і іншим 

питанням. Доповіді лісничого про діяльність лісництва. Ревізійні книги. Списки службовців 

та особові справи. Листування. 

 

 

ф. Р-2424 Ростовсько-Міуське лісництво Донецького губернського лісового управління, сел. 

Сніжне Дмитрівського району Луганського округу Донецької губернії 

Опис 1 

48 од. зб. 

1920-1924 рр. 

Декрет про полювання (1921). Постанови, положення, накази Наркомату землеробства, 

губернського лісового управління про охорону лісів, звітність, гербовий збір та інше. 

Господарські плани. Звіти про роботу. Списки працівників лісництва. Посвідчення 

робітників. Акти ревізій. Листування. 

 

 

ф. Р-2425 2-е кущове управління Чистяківського гірничого району, слоб.Чистякове 

Чистяківського району Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ЦК ВСГ, кущового управління й ін. про 

мобілізацію робітників та службовців на виконання програми видобутку вугілля, про 

підвищення продуктивності праці, про перевірку списків особового складу робітників та 

службовців. Виробничі звіти кущуправління. Списки шахт Чистяківського гірничого району, 

завідувачів шахтами, робітників та службовців. Книга обліку нещасних випадків. 

Листування. 
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ф. Р-2426 Управління робітничо-селянської радянської міліції Чистяківського району, ст. 

Чистякове Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Циркуляри Донецької губернської, окружної міліцій і листування з ними про розшук осіб, 

про кадри, про розформування окружної міліції та організації промислової охорони. Рапорти 

про події в районі. Посвідчення і списки працівників міліції. 

 

 

ф. Р-2427 Чистяківський волосний виконавчий комітет слободи Чистякове Чистяківського 

району Донецької губернії 

Опис 1 

30 од. зб. 

1921-1924 рр. 

Декрет, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР і УРСР, окружних 

виконкомів, губернського виконкому і райвиконкому про вільний оборот благородних 

металів, дорогоцінних каменів і іноземної валюти, про відокремлення держави від церкви, 

про стягнення сільськогосподарського податку, про проведення посівної кампанії. 

Протоколи засідань волосного виконкому і загальних зборів громадян. Протокол засідання 

партійної комісії про святкування 6-річчя Жовтневої революції. Протоколи засідань виборчої 

комісії. Списки виборців. Зведення про посів зернових культур комунами і трудартілями. 

Анкети і відомості про організацію, діяльність і склад сільськогосподарських артілей. 

Списки співробітників окружного земельного управління, сільради і громадян волості. 

Списки господарів торговельно-промислових підприємств. Статут сільгосподарської артілі 

інвалідів. Інформація про роботу ЗАГСу. Листування. 

 

 

ф. Р-2437 Донецька книгарня, м. Юзівка Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Касові рахунки. 

 

 

ф. Р-2440 Ялтинський волосний військово-революційний комітет, с. Ялта Ялтинської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Протоколи засідання комісії про виконання планової розкладки Ялтинської волості. Списки 

працівників Білосарайського революційного сільського комітету, нарсуду, шкільних, 

медичних працівників. Листування. 

 

 

ф. Р-2441 Ялтинський сільський комітет професійної спілки радянських торгових 

службовців, с. Ялта Ялтинського району Маріупольського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925, 1926 рр. 
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Положення, циркуляри, інструкції, протоколи Всеукраїнського Центрального правління, 

Ялтинського райкому радторгслужбовців про низові профспілки, вибори сільського комітету 

профспілки, про облік членів спілки. Документи про обстеження роботи. Бюлетень ЦК 

профспілки радторгслужбовців СРСР та ін. 

 

 

ф. Р-2442 Донецьке губернське управління по евакуації населення, м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

110 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Постанови, інструкції, накази РНК СРСР, НКВС, Народного комісаріату іноземних справ, 

Центрального управління з евакуації населення про порядок реєстрації та відправлення на 

батьківщину військовополонених і біженців, звільнення з рядів Червоної Армії 

іноземнопідданих, роботу політпрацівників. Протоколи засідань губернського управління з 

евакуації населення. Анкети, списки, облікові картки, посвідчення іноземнопідданих, осіб, 

що не повернулися з німецького полону. Діаграма кількості іноземнопідданих, що 

проживають в Донецької губернії на 15 липня 1921 р. Листування. 

 

 

ф. Р-2444 Донецький губернський відділ охорони здоров'я, м. Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри РНК, Народного комітету охорони здоров'я, НКВС про 

спрощення радянського апарату, про перевірку стану здоров'я членів партії, надання 

медичної допомоги перебіжчикам, про санітарне обслуговування, про кадри. Протоколи 

атестаційної комісії. Звіти і зведення про стан і рух кадрів. Списки співробітників 

лікувальних установ. Листування. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1926 р. 

Підвідділ охорони материнства та дитинства. План оздоровчої кампанії. 

 

 

ф. Р-2446 Донецька губернська інспекція місць позбавлення волі Наркомату внутрішніх 

справ УРСР, м. Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1923, 1924 рр. 

Протоколи засідань комісії з чистки та перегляду особового складу будинків примусових 

робіт і місць позбавлення волі. Відомості, зведення про морально-виправну роботу. Рапорти, 

повідомлення про події. Листування. 

 

 

ф. Р-2447 Донецький губернський відділ місцевого господарства, м. Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1923-1925 рр. 
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Положення, накази, циркуляри ВРНГ, Головного управління комунального господарства про 

звільнення від податків, взаємні розрахунки з іноземними державами, прийом на роботу 

демобілізованих червоноармійців, порядок зберігання таємного листування, оцінку 

націоналізованих підприємств. Протоколи засідань губернської житлової комісії і комісії з 

виселення нетрудового населення з рудничних і фабрично-заводських селищ. Списки 

націоналізованих і денаціоналізованих домобудівництв. Списки співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2450 Бахмутське повітове управління по евакуації населення, м. Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1920 р. 

Накази НКВС, Народного комісаріату іноземних справ про створення при армії особливих 

комісій з обліку і реєстрації військовополонених і перебіжчиків, про продовольче 

постачання. Протоколи засідань управління. Посвідчення, довідки, заяви перебіжчиків. 

Відомості руху іноземних підданих. Списки іноземних підданих. Листування. 

 

 

ф. Р-2451 Гришинське повітове управління з евакуації населення, сел. Гришине 

Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази Донецького губернського виконкому і оголошення Гришинського повітового 

евакуправління про проведення реєстрації і порядок відправлення біженців на батьківщину. 

Списки іноземних підданих і біженців. Журнал обліку біженців Літви. Листування. 

 

 

ф. Р-2452 Слов'янське районне санітарне управління Народного комісаріату охорони здоров'я 

УРСР, м. Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Циркуляри санітарного управління Донбасу і листування з лікувальними установами про 

постачання медичного персоналу. Відомості, зведення, списки на постачання ліками 

військових частин, хворих, поранених. 

 

 

ф. Р-2457 Військовий комісаріат Макіївського гірничого району, м. Дмитрієвськ Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Книга наказів. Книга реєстрації молодшого політичного складу. 

 

 

ф. Р-2458 Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів станції 

Сталіно Сталінського району Донецької області 

Опис 1 

34 од. зб. 

1929-1933 рр. 
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Положення, накази, розпорядження, інструкції ВЦВК, РНК, Сталінської міськради й ін. про 

підняття вугільної промисловості, про роботу шкіл, про податки, про письменність громадян, 

про постачання робітничим й ін. Протоколи засідань пленуму і президії міськради і райрад, 

депутатських груп, військової секції й ін. Протоколи засідань виборчої комісіїї. Списки 

виборців. Плани та звіти про роботу ради. Документи про соцзмагання. Угоди поміж 

райрадою та представниками міських організацій про сдавання землі в оренду. Акти 

перевірки побуту громадян. Листування. 

 

 

ф. Р-2459 Мушкетовська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, сел. Мушкетове Сталінського району Донецької області 

Опис 1 

18 од. зб. 

1926,1927,1930-1933 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, ВУЦВ, Наркоматів праці, фінансів і 

постачання УРСР, Сталінського окружного і Макіївського райвиконкомів і листування з 

ними про скликання пленумів, проведення єдиного сільгоспподатку, посівної кампанії й ін. 

Інструкція колегії архівного управління УРСР про роботу архівів в установах. Протоколи та 

витяги з них засідань президії Сталінської міськради і виборчої комісії, Мушкетівської 

сільради, загальних зборів громадян. Протоколи засідання Макіївської райкомісії про 

святкування 9-річчя Жовтневої революції. Тези доповіді на 4-му Всесоюзному з'їзді рад. 

Квартальні плани роботи сільради, шкільного будівництва. Звіти, зведення, відомості про 

перевибори рад, про роботу виборчої комісії, про проведення посівної кампанії. Списки 

делегатів з'їзду, членів і кандидатів у ради, громадян селища Мушкетове. 

 

 

ф. Р-2460 Управління Гришинської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

326 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Декрети і накази РНК, Головного управління міліції повітової робітничо-селянської міліції 

Донбасу про кадри, про політичну роботу, про боротьбу з бандитизмом, про трудову 

дисципліну, про нагородження міліціонерів і ін. Циркуляр Народного комісаріату праці про 

охорону праці. Протоколи загальних зборів робітників міліції. Протоколи дізнань. Відомості 

про заробітну плату. Посвідчення, списки та особові справи співробітників. Листування. 

 

 

Опис 2 

9 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази про боротьбу з бандитизмом, пограбування, про кадри та ін. Циркуляри губернської 

надзвичайної комісії про облік загиблих від бандитів. Відомості про події по районах. 

Щотижневі інформаційні зведення повітових міліцій про політико-економічний стан повітів. 

Списки осіб, які збігли з білогвардійцями. Зведення про втрати і трофеї в боротьбі з 

бандитизмом. 

 

 

ф. Р-2461 Корсунський волосний військовий комісаріат, с. Корсунь Корсунської волості 

Єнакіївського району Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1920 р. 
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Декрет ВЦВК про обов'язкове навчання військової справи. Накази РНК УРСР, Єнакіївського 

повітового військового комісаріату про проведення навчань, про охорону залізничних 

шляхів, телефонних мереж, боротьбу з дезертирством, мобілізацію військовозобов'язаних, 

про кадри та інше. Положення про волосні військові комісаріати. Протоколи допитів, 

обшуків. Списки громадян волості, співробітників комісаріату, військовозобов'язаних, 

дезертирів, офіцерів. Листування з повітовим військкоматом по цим питанням. 

 

 

ф. Р-2462 Управління Єнакіївської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м. Єнакієве Єнакіївського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Декрет про упорядкування діловодства. Постанови, положення, накази РНК, Головного 

управління, повітового управління про боротьбу з дезертирством і бандитизмом, розшук 

злочинців, про кадри, про осіб, що знаходяться під вартою. Протоколи військової наради. 

Протоколи та акти обшуків. Списки і посвідчення особового складу міліції. Списки громадян 

м.Єнакієве. Кошториси витрат на утримання міліції. 

 

 

ф. Р-2463 Контори окремих виконавців робіт управління будівельних і ремонтних робіт при 

правлінні Північно-Кавказьких залізниць (о.а.ф.) 

Опис 1 

3 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Контора окремого виконавця робіт Східного району Донбасу, управління будівельних і 

ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказької залізниці, сел. Сніжне Донецької 

губернії. Книга наказів. Головна книга. 

 

 

Опис 2 

11 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Контора 4-ї дільниці Південно-Східного окружного управління по спорудженню під'їзних 

колій, с. Горлівка Петровського району Бахмутського округу Донецької губернії. Книга 

наказів. Плани, креслення будівництва шляхів. Інформації про роботи. Акти приймання 

об'єктів. Документи до актів приймання робіт. Посвідчення, списки, заяви робітників. 

 

 

Опис 3 

38 од. зб. 

1922-1926 рр. 

Контора окремого виконавця робіт Єнакіївського району управління будівельних і 

ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказької залізниці, сел. рудника "Юний комунар" 

Єнакіївського району Артемівського округу. Постанови ЦВК РНК СРСР, УРСР про 

заробітну плату, про порушення законів, про професійне навчання, про умови праці. Книга 

наказів. Річний фінансовий звіт за 1925 р. Звіти про виконання робіт, про витрати матеріалів. 

Колективний договір. Посвідчення, списки робітників. Платіжні відомості. Листування. 

 

 

Опис 4 

43 од. зб. 

1922-1925 рр. 
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Контора окремого виконавця робіт 3-ї дільниці Сталінського району управління будівельних 

і ремонтних робіт при правлінні Північно-Кавказької залізниці, м. Сталіно Сталінського 

округу Донецької губернії. Постанови, циркуляри, накази РНК СРСР, ВУЦВК про 

будівництво залізниці, фінансові питання, охорону праці, заробітну плату та інше. Книга 

наказів. Посвідчення, списки, заяви робітників. Акти приймання робіт, матеріалів. Касові, 

головні книги. Листування. 

 

 

Опис 5 

1 од. зб. 

1921 р. 

Контора 2-ї дистанції 3-ї дільниці управління по спорудженню залізничних галузей Донбасу, 

сел. Харцизьк Юзівського повіту Донецької губернії. Посвідчення працівників контори. 

 

 

Опис 6 

9 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Виконавець робіт на руднику "Юний комунар" управління будівельних і ремонтних робіт 

при правлінні Північно-Кавказької залізниці, сел. рудника "Юний комунар" Єнакіївського 

району Артемівського округу. Резолюція пленуму Артемівського окружного відділу про 

роботу контор. Накази по конторі. Посвідчення, списки, заяви робітників. Акти про стан 

будівництв. Відомості на видачу заробітної плати. Листування. 

 

 

ф. Р-2469 Новоселівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Новоселівка Новоселівської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923 р. 

Протоколи загальних сільських зборів про земельне питання, допомогу дітям. Листування. 

 

 

ф. Р-2470 Донецький губернський революційний трибунал, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

7063 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК, ДПУ, Народного комісаріату юстиції і 

Донгубревтрибуналу про надзвичайні сесії, амністії, про вилучення цивільних судів, 

військові справи і передачі їх трибуналу, роботу трибуналу, по господарським питанням та 

іншим питанням. Протоколи пленуму, засідань трибунала. Алфавітні книги кримінальних 

справ і арештованих. Особові справи співробітників. Листування. Книги реєстрації речових 

доказів. 

 

 

ф. Р-2472 Степанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Степанівка Чермаликської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Книга реєстрації коресподенції. 
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ф. Р-2474 Маріупольське окружне кооперативне товариство "Насінництво", м. Маріуполь 

Маріупольського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Інструкції, циркуляри, протоколи засідань Української спілки, товариства про плантації, 

організацію товариств, підготовку насіння до сівби та інше. План постачання насіння. Акти 

оглядів посівів, баштанних плантацій. 

 

 

ф. Р-2476 Відділ праці Бахмутського соляного району, м. Бахмут Бахмутського округу 

Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1917-1919 рр. 

Декрети РНК УРСР про покарання за агітацію національної боротьби, здавання цінностей. 

Положення про організацію відділів управління за підписом К.Є. Ворошилова. Постанови, 

інструкції, положення, циркуляри відділу про фабрично-заводські комітети, 8-годинний 

робочий день, реєстрацію членів профспілки, оплату праці, та інше. Статут профспілки 

архітектурно-будівельних робітників. Список фабзавкомів. 

 

 

ф. Р-2478 Робітничо-селянська інспекція з експлуатації Донецьких залізниць, м. Харків 

Харківської губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Накази інспекції з основної діяльності. Плани та програмні завдання роботи. Кошторис на 

утримання штатів, витрат культроботи. Акти перевірок. 

 

 

ф. Р-2479 Робітничо-селянська інспекція водного транспорту, м. Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Декрет РНК, положення, протоколи засідань. Доповідні записки та інші материали про 

націоналізацію водного транспорту. 

 

 

ф. Р-2481 Державний бензольний завод, с. Макіївка Донецької губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1916-1925 рр. 

Відомості витрати матеріалів на заводі за 1917-1921 рр. (є документи на французькій мові). 

Головна книга. Касові книги. Списки робітників на одержання зарплати. Листування про 

продаж продукції, по фінансовим питанням та інше. 

 

 

ф. Р-2484 Гришинська повітова особлива продовольча комісія з постачання Донецької 

трудової армії, сел. Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 
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Опис 1 

3 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Доповіді та звіти районних продовольчих комітетів про основну діяльність, виконання 

продрозкладки, боротьбу з бандитизмом та інше. 

 

 

ф. Р-2487 Слов'янський повітовий відділ комунального господарства, м. Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1922 р. 

Акт і списки будинків, що підлягають денаціоналізації в сел. Ново-Слов'янську і 

націоналізації в м. Слов'янську. 

 

 

ф. Р-2496 Мировий суддя 1-ї дільниці Маріупольського судово-мирового округу, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2498 Управління Первомайської робітничо-селянської радянської міліції, 

с. Первомайське Первомайського району Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1924, 1925 р. 

Кримінальна справа. 

 

 

ф. Р-2499 Народний суд 1-ї дільниці міста Маріуполя Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

26 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Кримінальні справи. 

 

 

ф. Р-2501 Шахта № 1/9 Чистяківського рудоуправління "Донвугілля", ш. Давидівська 

Чистяківського району Сталінського округу  

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Інструкції, циркуляри, розпорядження Чистяківського рудоуправління і листування з ним. 

План роботи шахти. Звіт шахти за липень 1924 року. Відомості про робітників шахти. 

 

 

ф. Р-2502 Шахта № 9 Чистяківського рудоуправління "Донвугілля", сел. Ольховатка 

Чистяківського району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 
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1924 р. 

Витяги з постанов ЦК ВКП(б), листа ВЦРПС. Розпорядження, інструкції, циркуляри 

рудоуправління про кадри, продуктивність праці, збільшення зарплати робітникам та інше. 

Список працівників шахт. 

 

 

ф. Р-2509 Народний суддя 13-ї дільниці Краматорського району Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Вироки на громадян, що піддавалися штрафу і примусовим роботам. Заяви про прийом на 

роботу. 

 

 

ф. Р-2511 Зачатівське сільське управління, с. Зачатівка Олександро-Невської волості 

Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1918 р. 

Постанови об'єднаного засідання повітового земського комітету, виконкому і представників 

волостей Маріупольського повіту про передачу землі трудовому народу. Постанова гетьмана 

П.П. Скоропадського про передачу хліба в розпорядження держави. Циркуляри про 

постачання населення і армії посівним матеріалом, хлібом, реєстрацію іноземних підданих. 

 

 

ф. Р-2512 Інспектор прямих податків № 311, 387, 632 дільниць Сталінського окружного 

фінансового відділу, м. Макіївка Макіївського району Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1926-1928 рр. 

Циркуляри Народного комісаріату фінансів УРСР, Сталінського окружного фінвідділу і 

листування з ними про оподаткування приватних торговців, спекулянтів, обліку доходів, 

зняття податків з бідних і ін. Списки торговців, власників складів, торгово-промислових 

підприємств. 

 

 

ф. Р-2513 Інспектор прямих податків №313 дільниці Сталінського окружного фінансового 

відділу, с. Павлівка Павлівського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів фінансів СРСР і УРСР, Сталінського 

окружного фінвідділу про облік і обкладання податками скупників зерна, хліба, яєць, 

служителів культів, лікарів, підприємств, що належать іноземцям і листування з цих питань. 

Відомості про кількість підприємств. Акти обстеження торговців. Список скупників зерна і 

хліба. 

 

 

ф. Р-2514 Інспектор прямих податків №312 дільниці Сталінського окружного фінансового 

відділу, Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу  

Опис 1 

5 од. зб. 
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1924-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату фінансів СРСР і УРСР, Донецького 

губернського і Сталінського окружного фінансового відділів про облік і обкладання 

податками скупників цінностей, хліба, яєць, служителів культів. Зведення про підприємства, 

що закрилися в 1926-1927 рр., пільги сім'ям військових, звільнення від податків бідняцьких 

верств населення, видачу патенту персидським купцям. Списки підприємств, що належать 

іноземцям. 

 

 

ф. Р-2515 Інспектор прямих податків дільниць № 307, 385 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Постанови ЦВК і РНК УРСР, циркуляри Народного комісаріату фінансів про облік 

іноземних підприємств, зняття недоїмок з бідняцьких верств населення, нарахування 

податків, боротьбу зі спекуляцією та інше. Списки власників приватних підприємств. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2516 Інспектор прямих податків №306 (4, 382) дільниці Сталінського окружного 

фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Народних комісаріатів фінансів СРСР і УРСР, 

Сталінського окружного фінансового відділу про облік і обкладання податками власників 

приватних підприємств, торговців, скупників валютних цінностей, зерна, хліба, яєць. 

Динаміка приватної торгово-промислової мережі. Списки власників підприємств, що 

закрилися в 1927-1928 рр. 

 

 

ф. Р-2517 Інспектор прямих податків дільниць №№ 2, 380, 621 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Циркуляри Народного комісаріату фінансів УРСР, Сталінського окружного фінвідділу і 

листування з ними про зняття пені з держпідприємств, про пільги інвалідам праці і війни, 

банківські операції, зупинення видачі патентів на обладнання азартних ігр та інше. Списки 

власників приватних підприємств. Листування. 

 

 

ф. Р-2518 Інспектор прямих податків дільниць № 305, 381 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1927-1929 рр. 

Циркуляри Народного комісаріату фінансів УРСР і Сталінського окружного фінвідділу і 

листування з ними про боротьбу зі спекулянтами, розвиток приватної промисловості, право 

одержувати відомості з банків та інше. Зведення і динаміка приватної торгово-промислової 

мережі. Списки торговців. Листування. 
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ф. Р-2519 Інспектор прямих податків дільниці № 303 Сталінського окружного фінансового 

відділу, м. Сталіно Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1927-1930 рр. 

Циркуляри Народного комісаріату фінансів УРСР і Сталінського окружного фінвідділу і 

листування з ними про порядок оподаткування приватних скупників, інвалидів, пільги та 

інше. Динаміка приватної торгово-промислової мережі. Списки власників приватних 

підприємств. 

 

 

ф. Р-2520 Інспектор прямих податків дільниці № 310 Сталінського окружного відділу, 

с. Амвросіївка Амвросіївського району Сталінського округу  

Опис 1 

5 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Інструкції, циркуляри Народного комісаріату фінансів УРСР і Сталінського окружного 

фінвідділу і листування з ними про надання права інспекторам одержувати зведення з банків 

і бірж, зняття пені з держпідприємств, податки та пільги. Списки власників торгово-

промислових підприємств і осіб. Динаміка приватної торгово-промислової мережі. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2526 Чистяківський районний земельний відділ, м. Чистякове Чистяківського району 

Сталінського округу  

Опис 1 

23 од. зб. 

1922-1928 рр. 

Постанови РНК СРСР, ВУЦВК, накази, циркуляри Донецького губернського, Сталінського 

окружного виконкомів про землевпорядкування, колективізацію, посівні кампанії, боротьбу з 

шкідниками, стан земель та інше. Протоколи загальних зборів громадян, нарад та витяги з 

них. Акти перевірок господарств. Списки громадян, сільськогосподарських артілей. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2527 Гришинський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст. Гришине Гришинського району Артемівського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1929 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Народного комісаріату шляхів сполучення й управління 

залізниці про кадри, облік військовозобов'язаних і інше. 

 

 

ф. Р-2528 Авдіївський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст. Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу  

Опис 1 

6 од. зб. 

1924-1929 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри управління Катерининської залізниці про переоблік 

військовозобов'язаних, службовців. Іменні списки, анкети службовців. Акти перевірки 

ведення діловодства. 
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ф. Р-2529 Ясинуватський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської 

залізниці, ст. Ясинувата Авдіївського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Циркуляр управління Катерининської залізниці про особовий облік військовозобов'язаних, 

що служать на транспорті, Центрального мобілізаційного відділу про облік рядового та 

молодшого начскладу. Списки військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-2530 Сталінський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст. Сталіно Сталінського району Сталінського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Циркуляри, накази управління Катерининської залізниці про облік військовозобов'язаних, що 

служать на транспорті. Лист Наркомату шляхів сполучення про зміну і доповнення в 

особовому обліку військовозобов'язаних службовців на залізниці. Списки осіб, що 

підлягають позавійськовому навчанню. Акти перевірки ведення діловодства. 

 

 

ф. Р-2531 Маріупольський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської 

залізниці, ст. Маріуполь Маріупольського округу 

Опис 1 

4 од. зб. 

1925-1928 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату шляхів сполучення, управління Катерининської залізниці про 

облік військовозобов'язаних, що служать на транспорті. Листи мобвідділу про порядок 

внесення відомостей в іменні списки робітників та службовців, що служили раніше в органах 

ДПУ й ін. Облікова відомість про чисельність військовозобов'язаних. Акти перевірки 

ведення діловодства. 

 

 

ф. Р-2532 Дільниця №16 служби колії Катерининської залізниці, ст. Маріуполь 

Маріупольського округу 

Опис 1 

2 од. зб. 

1927, 1928 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату шляхів сполучення, управління Катерининської залізниці про 

мобілізаційну роботу, кадри, заробітну плату, перевезення вантажів. Календарний план 

роботи мобілізаційної комісії. 

 

 

ф. Р-2533 Дільниця №2 відділу експлуатації Катерининської залізниці, ст. Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1923-1925 рр. 

Накази, циркуляри, телеграми управління Катерининської залізниці про формування 

особливих збройних резервів охорони, про охорону хлібних вантажів, технічних споруд, 
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особовий облік командного та господарського складу й ін. Витяги з протоколів засідання 

трійки і листування з нею. Характеристики співробітників. 

 

 

ф. Р-2534 Дільниця №6 відділу колії Катерининської залізниці, ст. Волноваха Волноваського 

району Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ, інструкція управління Катерининської залізниці та листування про склад працівників, 

порядок реєстрації в органах ДПУ працівників залізниці, пожежної безпеки. Зведення про 

склад працівників. Список членів КП(б)У, які займають командні посади. 

 

 

ф. Р-2535 Контора 1-ї дільниці відділу експлуатації, ст. Авдіївка Авдіївського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

15 од. зб. 

1922-1928 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Наркомату шляхів сполучення, управління Катерининської 

залізниці про облік військовозобов'язаних, порядок призову в територіальні частини 

військовозобов'язаних, які служать на залізниці та інше. Облікові відомості. Картки 

військовозобов'язаних. Журнали реєстрації коресподенції. 

 

 

ф. Р-2537 Дільниця №5 служби колії Катерининської залізниці, ст. Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Циркуляри управління Катерининської залізниці та листування з ним. Відомості з обліку 

кадрів і військовозобов'язаних. 

 

 

ф. Р-2538 Залізнична станція Бельгійська Катерининської залізниці Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Накази, інструкції управління шляхів сполучення про відправлення вантажів, порядок 

прийому і перевезення іприту, про попередження захворювання тифом та інше. 

 

 

ф. Р-2539 Залізнична станція Волноваха Катерининської залізниці Волноваського району 

Сталінського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1929 р. 

Циркуляр Народного комісаріату по військових справах з таблицею вибухових та отруйних 

речовин і боєприпасів із вказанням умов перевезення їх. Список фахівців. 

 

 

ф. Р-2540 Залізнична станція Гришине Катерининської залізниці Гришинського району 

Артемівського округу 
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Опис 1 

3 од. зб. 

1927, 1928 рр. 

Інструкції, накази, телеграми Наркомату шляхів сполучення, управління дороги про 

попередження випадків захворювання тифом на транспорті, перевезення вантажів, 

скорочення стрілкової охорони, порядку прийому і перевезенню іприту та ін. Список членів 

бюро по прийому та нагляду з перевезення палива. Акт про знищення таємних документів. 

 

 

ф. Р-2541 Залізнична станція Оленівка Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення про попередження випадків захворювання сипним 

тифом на транспорті. 

 

 

ф. Р-2542 Залізнична станція Желанна Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928, 1929 рр. 

Накази, інструкції Наркомату шляхів сполучення, управління дороги про порядок прийому і 

перевезення іприту, попередження захворювання тифом на транспорті та інше. 

 

 

ф. Р-2543 Залізнична станція Кальміус Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Накази, інструкції Наркомату шляхів сполучення, управління про порядок прийому і 

перевезення іприту по залізниці, про контроль за перевезенням хліба та інше. 

 

 

ф. Р-2544 Залізнична станція Кальчик Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Накази, інструкції Наркомату шляхів сполучення про порядок прийому і перевезення іприту 

по залізниці та інше. 

 

 

ф. Р-2545 Залізнична станція Ларине Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Накази, інструкції, циркуляр управління дороги про порядок пересилання й обміну по 

станціях таємної службової кореспонденції, перевезення військової документації. 

 

 

ф. Р-2546 Залізнична станція Макіївка Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 
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Наказ Наркомату шляхів сполучення про попередження захворювання тифом на транспорті. 

 

 

ф. Р-2547 Залізнична станція Межова Катерининської залізниці 

Опис 1 

3 од. зб. 

1923-1928 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Наркомату шляхів сполучення, управління дороги про 

засекречування планів залізничних станцій, про перевезення військовослужбовців, про 

боротьбу з порушенням правил пересилання таємної коресподенції, передачу справ в архів, 

перевезення іприту по залізниці та інше. 

 

 

ф. Р-2548 Залізнична станція Мушкетове Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1927, 1928 рр. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення, начальника відділу експлуатації про попередження 

випадків захворювання тифом, таємне листування та інше. 

 

 

ф. Р-2549 Залізнична станція Чунишине Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ, циркуляр Наркомату шляхів сполучення про попередження випадків захворювання 

тифом на транспорті, порядок перевезення бронетанків та інше. 

 

 

ф. Р-2550 Залізнична станція Ясинувата Катерининської залізниці 

Опис 1 

2 од. зб. 

1928 р. 

Наказ, циркуляри управління Катерининської залізниці та листування з ним про план 

перевезення мобілізованих, скорочення охорони, посилення нагляду за перевезенням хлібних 

вантажів, перевезення худоби та інше. Наказ Наркомату шляхів сполучення про порядок 

ведення переговорів, внесення доповнень в правила шифрування телеграм. 

 

 

ф. Р-2551 Залізнична станція Маріуполь Катерининської залізниці 

Опис 1 

2 од. зб. 

1928 р. 

Накази, інструкція, телеграми управління дороги про порядок прийому і перевезення іприту 

по залізниці, посилення нагляду за перевезенням хлібних вантажів, худоби та інше. 

 

 

ф. Р-2552 Залізнична станція Сартана Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення про попередження випадків захворювання тифом на 

транспорті. 
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ф. Р-2553 Залізнична станція Селидівка Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення, телеграми дорожньо-транспортного відділу ДПУ про 

попередження випадків захворювання тифом, порядок перевезення худоби, таємне 

листування та інше. 

 

 

ф. Р-2554 Залізнична станція Сталіно Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення, поштограми управління Катерининської залізниці про 

перевезення вантажів, попередження захворювання тифом на транспорті. 

 

 

ф. Р-2555 Залізнична станція Роя Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928, 1929 рр. 

Накази, інструкція, поштограми Наркомату шляхів сполучення, управління Катерининської 

залізниці про порядок прийому і перевезення іприту по залізниці, відправленню вантажів, 

попередження захворювання тифом на транспорті. 

 

 

ф. Р-2556 Залізнична станція Просяна Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Накази, інструкція Наркомату шляхів сполучення, управління Катерининської залізниці про 

порядок прийому і перевезення іприту по залізниці, попередження захворювання тифом на 

транспорті та інше. 

 

 

ф. Р-2557 Залізнична станція Очеретине Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 

1928 р. 

Наказ Наркомату шляхів сполучення про порядок ведення співробітниками транспортного 

відділу ДПУ по телеграфу переговорів, які не підлягають оголошенню. 

 

 

ф. Р-2559 Управління начальника Бахмутського повіту, м. Бахмут Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1919 р. 

Листування з Бахмутським карним розшуком і приставами про боротьбу з більшовиками та 

їх затримання. Телеграми Катеринославського губернатора про відрядження варти в 
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Павлівку і Слов'янку, страйки робітників Софіївського і Вєровського рудників Російсько-

Бельгійського товариства, організацію варти на боротьбу з махновцями та інше. 

 

 

ф. Р-2560 Сталінська контора Державного акціонерного товариства "Союзхліб", м. Сталіно 

Сталінського району УРСР 

Опис 1 

31 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Положення, накази, інструкції, циркуляри Всеукраїнських контор "Хлібопродукт" і 

"Союзхліб", Сталінського окружного виконкому про хід заготівлі продовольства, облік 

запасів хлібу, перевірку особового складу, заключення колдоговорів і інше. Протоколи 

наради робітників контори про протипожежну безпеку. Доповідна записка. Анкети і списки 

співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-2563 Юзівський повітовий відділ юстиції, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Наказ, витяги з протоколів по кадрам, про допомогу червоноармійцям. Листування про 

кадри, юридичну консультацію, амністію та по ін. питанням. Заяви про усиновлення дітей. 

Списки працівників юрвідділу, нарсудів. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1921 р. 

Постанова РНК про боротьбу з бандитизмом. Листування про кадри, амністії та інше. 

 

 

ф. Р-2564 Юзівське повітове управління евакуації населення, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Списки біженців з Литви, Латвії й Польщі, що підлягають відправленню на батьківщину. 

 

 

ф. Р-2565 Юзівська повітова комісія допомоги голодуючим, м. Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Постанова Бешівського волосного виконкому, протоколи засідання волосної комісії 

допомоги голодуючим. Доповідь, листування про організацію допомоги голодуючим. 

Анкети перевірки санітарного стану їдалень. Списки голодуючих. 

 

 

ф. Р-2567 Залізнична станція Красногорівка Катерининської залізниці 

Опис 1 

1 од. зб. 



 234 

1928 р. 

Накази, інструкції Наркомату шляхів сполучення про порядок прийому і перевезення іприту 

по залізниці, про допуск до таємного листування. 

 

 

ф. Р-2568 Управління начальника Маріупольського повіту, м. Маріуполь Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Циркуляри управління народної освіти та попечителя Одеського округу про роботу середніх 

учбових закладів. Протоколи засідання військово-квартирної комісії, повідомлення 

громадянам про реквізицію квартир для розміщення військових частин Білої армії. Списки 

офіцерів, що отримали квартири. Заяви громадян. Листування. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1917 р. 

Особова справа Рикунова Павла Тихоновича. 

 

 

ф. Р-2570 Олексієво-Леонівське поштово-телеграфне відділення Ростовського поштово-

телеграфного округу, с. Олексієво-Леоневе Бахмутського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1917-1921 рр. 

Листування з начальником Ростовського поштово-телеграфного округу про кадри, заробітну 

плату, про витрати контори та інше. Місячні звіти. 

 

 

ф. Р-2571 Олено-Хуторське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-

телеграфного округу, ст. Оленівка Юзівського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1917-1919 рр. 

Циркуляри начальника Катеринославського поштово-телеграфного округу. Відозва 

службовців поштово-телеграфних установ. Листування з начальником Катеринославського 

поштово-телеграфного округу про надходження та продаж грошових знаків, про кадри. 

Відомості про заробітну плату. Звіти про витрати грошей. 

 

 

ф. Р-2572 Управління 3-го району Гришинської повітової робітничо-селянської міліції, с 

Андріївка Велико-Янисольської волості Гришинського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

6 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Циркуляри Головного управління і губернської міліції, накази й оперативні зведення 

повітової міліції про облік і звітність, події в районі, просування банд, боротьбу з 

бандитизмом. План ліквідації Гришинської повітової міліції. Списки населених пунктів. 

Списки особового складу. Листування. 
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ф. Р-2573 Максимільянівський комітет незаможних селян (КНС), с. Максимільянівка 

Мар'їнського району Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Декрет, інструкції, циркуляр ВУЦВК, Мар'їнського райвиконкому про районні КНС, облік 

фонду КНС, відновлення сільського господарства, розстрочці держподатків і зборів. Плани 

роботи КНС. 

 

 

ф. Р-2574 Донецьке відділення державного військового видавництва, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925, 1926 рр. 

Листування про відправлення літератури, виконання замовлень по літературі та іншим 

питанням. 

 

 

ф. Р-2578 Народний суд 13-ї дільниці, с. Олексієво-Орлівка Чистяківського району Донецької 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Справа про розподіл майна. 

 

 

ф. Р-2579 Дебальцівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Відомості про стан волосних виконкомів, сільрад району. Статзвіти. Списки особового 

складу, працівників рад, населених пунктів, кількості населення й ін. Листування про подіїї в 

повіті. 

 

 

ф. Р-2580 Чистяківський районний відділ народної освіти, м. Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу  

Опис 1 

28 од. зб. 

1921-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, накази РНК УРСР, ВУЦВК, Сталінського окружного 

відділу народної освіти про освіту при школах спецгрошового фонду, про боротьбу з 

неграмотністю, перепідготовці вчителів та інше. Протоколи та витяги з них засідань 1-го 

з'їзду політосвітпрацівників, колегії окрвідділу народної освіти, секцій лікнепу. Плани 

роботи шкіл. Місячні звіти лікнепів про ліквідацію неграмотності. Документи про 

проведення свят, місячників.  Списки шкіл, працівників шкіл, учнів району. Листування. 

 

 

ф. Р-2581 Чистяківський районний адміністративний відділ, м. Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу  

Опис 1 
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51 од. зб. 

1924-1927 рр. 

Постанови РНК УРСР, ВУЦВК, Чистяківського райадмінвідділу про задачі і функції 

адмінвідділів, поліпшення санітарного стану, про облік культового майна, релігійних громад 

і ін. Службові розпорядження по кадрам. Звіти, доповіді про роботу міліції. Довідки, видані 

громадянам на право торгівлі. Статут Ольховського православного греко-східного 

релігійного товариства. Списки осіб, позбавлених виборчих прав. Акти обстеження роботи 

відділу. Листування. 

 

 

ф. Р-2582 Чистяківський районний комітет праці, сел. Чистякове Таганрозького повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1920, 1922 рр. 

Постанови РНК УРСР, Південного бюро ВЦРПС, накази, інструкції, циркуляри Донецького 

губернського, Дебальцівського повітового виконкомів і відділів праці про порядок надання 

роботи служителям релігійного культу, використання праці молоді, проведення загальної 

трудової повинності. Протоколи загальних зборів громадян сел району. Списки працівників 

Чистяківського райпродкомітету, комітету праці, фахівців, громадян шахтних селищ. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2583 Чистяківська районна судова земельна комісія, с. Чистякове Чистяківського району 

Сталінської округу 

Опис 1 

78 од. зб. 

1923-1930 рр. 

Постанови, розпорядження уряду УРСР про доповнення до земельного кодексу, порядок 

вилучення землі у куркулів і поміщиків. Доповіді про роботу земельної комісії. Протоколи 

засідань райземкомісії. Справи про землекористування. 

 

 

ф. Р-2588 Артемівський гірничий округ Центрального управління гірничого нагляду, 

м. Москва 

Опис 1 

66 од. зб. 

1922-1924 рр. 

Циркуляри та накази Головного гірничого управління. Індивідуальні трудові договори, 

дозвіли щодо виробництва. Договір на використання силікатного заводу з матеріалами. 

Відомості про розвідувальні роботи у 1922 році у Тульскій губернії. Положення про гірничий 

нагляд та програми іспитів щодо прав управління. 

Договори з приватними особами щодо оренди землі під розробку. Звіти з роботи рудників та 

підприємств. Доповідні записки про роботу Артемівського гірничого округу. Договор про 

оренду з кооперативом "Москнеруд". Довідки про запаси та видобуток вугілля, роботу 

Московського платинового заводу, Сокольського металургійного заводу, про промислові 

підприємства. Свідоцтва про стан залізних рудників тресту. Лист І.М. Губкіна до Москради  

щодо постанови про користування нерудними копальнями. Витяги з інспекторських книг по 

Артемівському гірничому округу. Посвідчення маркшейдерської справи Артемівського 

району. Довідки про нещасні випадки на підприємствах. Протоколи профспілки. 
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ф. Р-2589 Костянтинівське представництво тресту Північно-Західного акціонерного 

торгового товариства, м. Костянтинівка Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925-1927 рр. 

Замовлення на виконання. Приймальні акти та накладні. Книга реєстрації коресподенції. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2592 Єврейська секція Маріупольського окружного відділу народної освіти, 

м. Маріуполь Маріупольського округу  

Опис 1 

13 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Циркуляр Народного Комісаріату освіти про проведення Всеукраїнської наради про 

ліквідацію неграмотності. Протоколи засідань президії єврейського громадського комітету, 

педагогічних колективів дитячих будинків. Плани, звіти, доповіді секцій. Інструкції 

проведення посівної кампанії. Листування. 

 

 

ф. Р-2593 Уповноважений Всеукраїнського єврейського суспільного комітету з надання 

допомоги потерпілим від війни і погромів по Донецькій губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1921-1923 рр. 

Матеріальна книга. Книги про реєстрацію відправлених продовольчих посилок. Заяви на 

видачу одягу. 

 

 

ф. Р-2599 Дмитрівське сільське управління Стретенської волості Маріупольського повіту 

Катеринославської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1917 р. 

Вироки сільських сходів. 

 

 

ф. Р-2601 Щербинівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, хутір Щербинівка Залізняньської волості Бахмутського повіту Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1919 р. 

Протоколи засідань президіуму виконкома, загальних зборів громадян, засідань членів 

земельного відділу. Постанови робітничого продовольчого відділу. Інструкція РНК про 

порядок забезпечення родин красноармійців квартирами та допомогою. Накази начальника 

районного продовольчого відділення, військового комісаріата та міліції Железнянського 

району. Відомість про кількість населення, робочих та їх родин. Список селян хут. 

Щербинівка, красноармійців, інвалідів, співробітників виконкому. Листування з 

Щербинівським ревкомом про скликання 1-го з'їзду рад Горлівсько-Костянтинівського 

району. 
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ф. Р-2602 Виконавчий комітет Костянтинівського, Дружківського, Краматорського і Нью-

Йоркського підрайонного комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Костянтинівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1917, 1918 рр. 

Протоколи засідань ради Краматорського заводського району, підрайонного виконкому, 

загальних зборів співробітників Костянтинівської ради. Резолюції, відозви і звернення 

підрайонного з'їзду рад та з'їздів заводських комітетів про політичний, економічний і 

воєнний стан країни. Посвідчення делегатів з'їзду рад. Телеграми ЦВК, НКВС.  Видаткові 

ордери. Книга обліку прибутку і видатку грошей підрайонної ради. Касова книга. Журнал 

реєстрації кореспонденції. 

 

 

ф. Р-2604 Ясинівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясинівка Олександро-Невської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1919, 1920 рр. 

Накази Маріупольського військово-революційного комітету і військового комісаріату, 

відозва Центрального управління загального військового навчання про загальне навчання, 

відомості про школи, про наявність продуктів та ін. Протокол і статут Ясинівського 

товариства споживачів. Інструкція, протоколи, акти комісії. Відомості про виконання 

продрозкладки, землевикористання, посіви, врожай, кількість населення та ін. Списки 

громадян села Ясинівки. Листування з Олександро-Невським волосним виконкомом про 

продрозкладку, облік населення, гужову повинність, постачання та ін. 

 

 

ф. Р-2605 Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Павлівського рудника 

Опис 1 

1 од. зб. 

1917-1919 рр. 

Справа про закриття магазину на Павлівському руднику. 

 

 

ф. Р-2607 Донецький губернський відділ Всеросійської спілки гірників, м. Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

1846 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Постанови, накази, положення, циркуляри, ВЦРПС, ЦК ВСГ, губернського відділу, райкомів 

та місцевих відділень ВСГ, Центрального правління кам'яновугільної промисловості 

Донбасу. Протоколи губернських з'їздів гірників, засідань президії та пленумів губернського 

відділу, райкомів, місцевих відділень, рудничних, кущових та районних конференцій, 

загальних зборів робітників та службовців, бюро інженерно-технічних секцій, міських 

жіночих зборів. Звіти, доповіді про діяльність губвідділу ВСГ, райкомів, місцевих відділень, 

шахтних комітетів. Наглядові справи райкомів та місцевих відділень з питань організації 

праці та виробництва, охорони праці, роботи технічних секцій. Повідомлення інформаційних 

бюлетеней губвідділу, місцевих відділень про роботу серед жінок, молоді, робочих 

національних меншинств, культурно-освітню, бібліотечну, клубну роботу, надання допомоги 

селу, голодуючим дітям, боротьбу з туберкульозом, ліквідацію неписьменності, відкриття 
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технікумів, професійних училищ, організацію будинків відпочинку. Звіти, доповіді, 

відомості про діяльність «Донвугілля», рудоуправлінь, Бахмутського сільтресту, відбудову 

промисловості, механізацію видобутку вугілля та його собівартості, про умови праці у 

кам'яновугільній промисловості, організацію та охорону праці. Анкети, посвідчення 

делегатів губернських з'їздів та конференцій. Відомості про склад членів профспілки 

гірників. Особові справи працівників Донецького губернського відділу профспілки гірників. 

 

 

Опис 2 

119 од. зб. 

1921-1924 рр. 

Положення, іструкції, циркуляри, розпорядження Народного комісаріату, управління 

державної кам'яновугільної промисловості, губернської спілки гірників. Накази з 

кам'яновугільної промисловості. Інструкції, протокол наради керівників культвідділів. 

Постанови та циркуляри ради праці та оборони. Звіт 2-го Пленуму. Піврічні та півмісячні   

плани та звіти, інформаційні бюлетні. Головна книга рудкому, статут та положення про 

взаємодопомогу, акт ревізійної комісії, колективні угоди, списки працівників. Реєстр з 

ліквідації рахунків різних осіб та установ, заяви громадян на видання посвідчень особистості. 

 

 

ф. Р-2608 Районна Гришинська спілка військовопокалічених, м. Гришине Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1918 р. 

Статут спілки. Циркуляри голови українських спілок покалічених воїнів про пільги, про 

постачання їх одягом та ін. Протоколи засідань членів спілки. Списки членів спілки 

військовопокалічених воїнів, сиріт загиблих солдат. 

 

 

ф. Р-2609 Районна транспортна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і 

злочинами за посадою Донецьких залізниць, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Обвинувачення громадян у незаконній службовій діяльності. 

 

 

ф. Р-2613 Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами  за 

посадою Краматорського заводського району і Білянської волості, сел. Краматорськ 

Ізюмського повіту Харківської губернії 

Опис 1 

31 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Протоколи засідань колегії Надзичайної комісії району, обшуків, дізнань. Ордери на обшук. 

Посвідчення на право проїзду, носіння зброї, про відрядження. Списки міліціонерів району і 

волості. Заяви до протоколів дізнань з обвинувачення в антирадянському виступі, наклепу на 

Червону Армію, непокірності радянській владі. 

 

 

ф. Р-2614 Каменський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів Романівської волості Маріупольського повіту 

Катеринославської губернії 
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Опис 1 

1 од. зб. 

1919 р. 

Вимоги, розписки, квитанції, мандати. Листування з сільським виконавчим комітетом про 

постачання Задніпровського Українського радянського  полка. 

 

 

ф. Р-2615 Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами  за 

посадою Гришинського району, м. Гришине Гришинського району Донецької губернії 

Опис 1 

14 од. зб. 

1919 р. 

Справи про обвинувачення громадян у шантажі, спекуляції, продажу самогону. 

 

 

ф. Р-2616 Партизанська комісія при Чистяківській міській раді робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Чистякове Донецької області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1934 р. 

Особова справа Гарбунова К.В. 

 

 

ф. Р-2618 48-а районна комісія з націоналізації земель на Донеччині, 

м. Слов'янськАртемівського округу 

Опис 1 

9 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Положення, циркуляри, протоколи засідань і нарад про визначення, обмеження та 

обстеження лісового фонду. Доповіді й звіти. Документи про особовий склад. Фінансово-

матеріальні документи. Листування з лісництвами та іншими закладами. Копії посвідчень. 

 

 

ф. Р-2619 Управління коменданта залізничної дільниці, ст. Авдіївка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляр штабу робітничо-селянської Червоної Армії. Посвідчення, списки, доручення і 

атестати працівників управління, коменданта залізничної станції на отримання грошового та 

речового забезпечення. Телеграми коменданта станції Авдіївка. Листування з управлінням 

залізниці та залізничними станціями. 

 

 

ф. Р-2620 Виконком Дружківської ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, сел. 

Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

18 од. зб. 

1917, 1918 рр. 

Протоколи засідань виконавчого комітету та комісій Дружківського, Бахмутського 

виконавчих комітетів, Катеринославської губернської конференції рад. Телеграми 

тимчасового бюро Катеринославського губернського ревкому, Центрального штабу Червоної 

гвардії, Дружківського військово-революційного штабу та іншими про політичне, воєнне, 
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економічне становище Росії і України. Посвідчення особи громадян, резолюції мітинга, 

загальних зборів робітників. Касові відомості, рахунки і видаткові ордери. Книги прибутків і 

видатків коштів Дружківської ради. Листування з поштово-телеграфними конторами, 

заводоуправліннями та іншими установами. 

 

 

ф. Р-2621 Виконавчий комітет ради робітничих депутатів Нью-Йоркських заводів, сел. Нью-

Йорк Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1917, 1918 рр. 

Протоколи засідань виконкому, загальних зборів робітників і службовців. Касові книги. 

 

 

ф. Р-2622 Виконком ради робітничих і солдатських депутатів артилерійського заводу 

російського товариства, ст. Юзівка Катеринославської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1917, 1918 рр. 

Рахунки і розписки на отримані гроші від казначея виконкому. Прибутково-видаткова книга. 

 

 

ф. Р-2625 Юзівський районний комітет Всеросійської спілки гірників, м. Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

216 од. зб. 

1918-1923 рр. 

Положення, накази, інструкції, циркуляри Південного бюро ВСГ, Донецького губвідділу 

ВСГ, Юзівського райкому ВСГ. Протоколи з'їздів, пленумів, конференцій, засідань президій 

райкому ВСГ, рудкомів, загальних зборів робітників та службовців. Документи районних 

конференцій, делегатських зборів. Доповіді, звіти про діяльність райкому, рудкомів. 

Документи з культурно-освітньої роботи в районі. Доповіді, звіти про роботу районної та 

рудничних бюро технічних секцій, про охорону праці гірників. Звіти про роботу серед жінок. 

Відомості про кількість підлітків, зайнятих на виробництві. Анкети, списки відповідальних 

працівників райкому ВСГ, кущрудкомів, працівників культури. Листування з кущовими 

рудкомами з питань мобілізації робітників та службовців на продроботи. 

 

 

ф. Р-2626 Виконком ради робітничих депутатів Гришинського рудника Західно-Донецького 

кам'яновугільного товариства, м. Гришине Донецької губернії 

Опис 1 

4 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Протоколи засідання ради робітничих депутатів, загальних зборів громадян рудника. Списки 

родин червоноармійців. Листування з відділом соціального забезпечення про видачу 

допомоги родинам червоноармійців. Листування з контрольною комісією рудника та іншіми 

про особовий склад. 

 

 

ф. Р-2627 Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів Горлівсько-Щербинівського 

підрайону, ст. Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 
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1917, 1918 рр. 

Звернення Тимчасового робітничо-селянського уряду України про організацію радянської 

влади на місцях. Статути руднично-заводського комітетів, трудової артілі. Протоколи 

засідання ради, загальних зборів робітників вартової команди та ін. Телеграми та листування 

з військовими установами про реквізицію залишків хліба, продовольства, майна та товарів у 

приватних підприємств, окремих осіб. Листування з військовими установами про особовий  

склад, про надання транспорту та перевезення вантажу. 

 

 

ф. Р-2628 Продовольчий комітет ст. Слов'янськ Південної залізниці Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1918 р. 

Розрахункова книга. 

 

 

ф. Р-2631 Контора акціонерного товариства "Коксобензол" при Ясинуватському руднику, 

с. Нижня Кринка 

Опис 1 

22 од. зб. 

1916-1921 рр. 

Книги записів. Посвідчення робітників та службовців Ясинівського заводу. Листування з 

правлінням Ясинівського заводу акціонерного товариства "Коксобензол".  

 

 

ф. Р-2632 Дружківський військово-революційний штаб, сел. Дружківка Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1918 р. 

Посвідчення громадян про недоторканність особи та майна. Листування з 

заводоуправліннями про боротьбу з крадіжками, перехід економіки у народне надбання, 

виплату заробітної плати робітникам. 

 

 

ф. Р-2633 Лиманський волосний військовий комісаріат, сел. Лиман Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Протокол ревізії по комісаріату. Списки солдатів і червоноармійців, що були відправлені на 

фронт. Анкети з обліку військовозобов'язанних. Листування з волосним виконкомом про 

видачу характеристик. 

 

 

ф. Р-2634 Рада робітничих і солдатських депутатів Макіївського гірничого району, 

м. Макіївка Області Війська Донського 

Опис 1 

2 од. зб. 

1918 р. 

Протоколи президії ради. Касова книга. 
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ф. Р-2636 Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при Донецько-

Юр'ївському металургійному заводі, Лозово-Павлівськая волость Слов'яно-Сербського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1919 р. 

Наказ Донецького губернського комісаріату по військовим справам про організацію 

загального військового навчання. Положення про волосний військовий комісаріат, про 

комуністичні осередки української армії. Списки осіб, що мають зброю. Заяви Юр'ївського 

національного комітету, громадян про звільнення від трудової повинності. Листування з 

районними військовими відділами, з політкомісаром і парткомом заводу ДКМЗ, відділом 

народної освіти і учбовими закладами.  

 

 

ф. Р-2637 Слов'янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Слов'янськ Слов'янської волості Павлоградського повіту 

Катеринославської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1919 р. 

Прибутково-видаткова книга і матеріали до неї. Особові анкети, акти ревізій волосного 

продовольчого відділу, відомості про недоїмки по земельним зборам з приватних 

землевласників. 

 

 

ф. Р-2640 Управління коменданта 243-го етапу Південного фронту, ст. Ясинувата Донецької 

губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1920 р. 

Накази коменданта етапу про зняття з продовольчого постачання військовослужбовців, що 

знаходяться у відрядженні. Акти приймання та передавання грошей, майна та продовольства. 

 

 

ф. Р-2643 Рутченківський кущовий рудничний комітет Всеросійської професійної спілки 

гірників, Юзівський район Донецької губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанова РНК УРСР про видачу допомоги родинам робітників і службовців. Накази  

керуючого Рутченківського державного кущового управління. Циркуляри, постанови 

Донецької губернської професійної ради, Української радянської трудової армії, 

Донгубвиконкому. Протоколи та витяги з них засідань дисціплінарного суду, пленумів, 

рудничного комітету та ін. Відомості про розподіл продовольства, виплату зарплати. 

Посвідчення особи. Список робітників рудника. Касова книга рудкому. Журнал реєстрації 

кореспонденції. 

 

 

ф. Р-2645 Районне правління професійної спілки "Горнотруд", Мар'ївський район Донецької 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 
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1919 р. 

Протоколи засідань комітету Мар'ївського району та делегатського профспілки "Горнотруд". 

 

 

ф. Р-2646 Уповноважений Харцизького крайового відділення по округах: Артемівський, 

Сталінський, Луганський, Маріупольський, Старобільский, м. Артемівськ Артемівського 

округу  

Опис 1 

59 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Постанови РНК СРСР і УРСР, Донецького губернського виконавчого комітету. Положення, 

статут, циркуляри, накази Народного Комісаріату землеробства,  Української державної 

меліоративно-будівельної контори, уповноваженого Харківського обласного відділення. 

Протоколи засідань контрольно-розціночної комісії. Плани роботи Донецького губернського 

меліоративно-будівельного бюро. Фінансові звіти. Звіти, відомості, акти про приймання 

виконаних меліоративних, будівельних і дослідницьких робіт на території Донецької 

губернії. Матеріали про гідрогеологічні дослідження в районах міст Сталіно, Слов'янська, 

про відтворення іригаційних споруд при ст. Яма тощо. Договори, рахунки, акти прийому 

виконаних робіт. Головна книга. Книги обліку видатків, рахунків робітників і службовців. 

Книга обліку меліоративних та будівельних робіт. Списки, анкети, посвідчення 

співробітників бюро. Листування. 

 

 

Опис 1л 

44 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Особові справи робітників і службовців. 

 

 

ф. Р-2647 Управління житлово-санітарного будівництва в Донбасі, м. Бахмут Донецької 

губернії 

Опис 1 

266 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри Донецької трудової армії, Центрального правління кам'яновугільної 

промисловості Донбасу, управління "Донжитлобуд", військово-будівельних загонів. 

Положення про управління. Протоколи технічних нарад управління, загальних зборів 

робітників та службовців військово-будівельних загонів. Доповіді, інформації про стан 

будівельних робіт, діяльність військово-будівельних загонів. Листування з Українським 

комітетом державних споруд, штабом Донецької трудової армії, військово-будівельними 

загонами про постачання будівельними матеріалами та продовольством, будівництво 

залізниці Лисичанськ-Яма, боротьбу з бандитизмом, надання допомоги голодуючим 

Поволжжя, родинам червоноармійців, страйкуючим англійським шахтарям, незаможному 

селянству. Списки командного, технічного адміністративно-господарського складу, 

робітників, військово-будівельних загонів та частин "Донжитлобуду". Акти прийому 

виконаних робіт, технічних споруд на рудниках Донбасу. 

 

 

ф. Р-2648 Донецьке відділення обласного правління профспілки Донецького, Криворізького і 

Соляного басейнів, м. Ростов-на-Дону 

Опис 1 

2 од. зб. 

1919, 1920 рр. 
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Циркуляри, положення, листування. 

 

 

ф. Р-2650 Уповноважений ради військової промисловості України по Донецькій губернії, 

м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

11 од. зб. 

1921 р. 

Циркуляр управління військової промисловості України про надіслання відомостей про хід 

робіт з ремонту автотранспорту. Постанова ВЦВК про ліквідацію Надзвичайного 

уповноваженного з постачання Червоної Армії. Накази РНГ і Надзвичайного 

уповноваженного ради робітничо-селянської оборони з постачання Червоної Армії і флоту на 

Україні і в Криму про постачання шкіряними товарами. Протоколи нарад Донгубвідділу ВСГ 

про постачання кам'яновугільної промисловості Донбасу техматеріалами. Зразки печаток та 

штампів. Виробнича програма, телеграми, листування з Донгубрадгоспом та іншими 

закладами про виконання заказів. Списки співробітників. 

 

 

ф. Р-2651 Петрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Петрівське Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1918-1920 рр. 

Закони РНК України, Всеукрревкому. Постанови, накази, циркуляри, інструкції, РНК УРСР, 

Маріупольського військово-революційного комітету, повітового продовольчого комітету, 

Донецької губернської комісії з боротьбі з дезертирством. Протоколи засідань, витяги з них 

та списки з виборів до ради. Заяви та список громадян села Ново-Петрівського. Листування з 

фінвідділом про отримання недоїмок, з повітовим комісаріатом робітничо-селянської міліції  

про загальне навчання, боротьбу з дезертирством та ін. 

 

 

ф. Р-2652 Виконавчий комітет ради робітничих і селянських депутатів Краматорського 

заводського району і Білянської волості, ст. Краматорська Ізюмського повіту Харківської 

губернії 

Опис 1 

62 од. зб. 

1918, 1919 рр. 

Розпорядження Наркомату охорони здоров'я УРСР, витяги з протоколів засідання 

виконкомів та листування з лікарнями про розміщення біженців, ізоляцію хворих. Циркуляри 

ревкому та листування з ними з адміністративних та господарських питань. Протоколи 

засідань виконкому, комісій з виборів до ради, загальних зборів робітників та службовців 

підприємств. Відомості про посівні площі, списки кооперативів. Положення, інструкції 

відділу народної освіти, плани, програми лекцій та занять. Протоколи засідань відділу освіти, 

з'їзду вчителів. Анкети, списки членів Краматорської ради та працівників виконкому. 

Листування з повітовим продовольчим комітетом про облік хліба, з установами, військовими 

частинами з продовольчих питань. Листування зі штабом 13-ї армії, головою ради оборони 

про облік підприємств, організацію комітетів бідноти, дозвіл на від'їзд на батьківщину 

іноземців, мобілізацію робітників на фронт, організацію лікарських кас, допомогу родинам 

червоноармійців. Листування про організацію батьківських комітетів. 

 

 

ф. Р-2653 Дебальцівський повітовий продовольчий комітет, м. Дебальцеве Донецької області 

Опис 1 
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1 од. зб. 

1920 р. 

Протокол засідання повітової продовольчої трійки. 

 

 

ф. Р-2654 Бахмутський повітовий продовольчий комітет, м. Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Постанови, накази, інструкції Народного продкомісаріату України, ВРНГ, Бахмутської РСІ, 

особливої продкомісії з постачання Донецької трудової  армії і Донецького губернського 

продкомітету про норми харчування населення міст і промислових центрів, про облік 

споживачів і виданих продуктів, про порядок постачання різних груп споживачів та ін. 

Доповідь про роботу Бахмутської повітової комісії, що сприяє постачанню сільського 

населення предметами першої необхідності. Статистичні звіти про надходження та збут 

зерна і соняшникового насіння на повітовому ссипному пункті. Документи Попаснянського 

райпродкому про надходження шкіряної сировини та витрати солі для її соління на складі. 

Листування з повітовими установами, районними продкомітетами і сільрадами про збір 

продподатку, про підготовку до скликання з'їзду п'яти- та десятихатників, з Центральним 

складом промислової сировини про видачу робітникам складу пайка та зарплати. 

 

 

ф. Р-2656 Ясинуватський кущовий рудничний комітет Всеросійської спілки гірників 

Юзівського району Донецької губернії 

Опис 1 

12 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри ЦК ВСГ, губернського відділу та районного комітету спілки гірників, Юзівського 

районного відділу спілки гірників, протоколи засідань пленуму районного комітету спілки 

гірників і загальних зборів робітників, рудничного комітету, кущового відділу охорони 

праці. Листування з районним комітетом спілки гірників про охорону праці робітників, про 

показники роботи кращих вибійників, про пільги добровольців фронту, про постачання, 

відкриття їдалень для робітників та дітей. Зведення дисциплінарного суду Ясиноватського 

куща про роботу. Місячні звіти рудничного комітету про діяльність комісії охорони праці, 

про роботу Жданівської шахти, списки членів рудкомів та шахткомів, анкета дослідження 

шкіл і загальноосвітніх курсів Фенінського рудніка. Відомості про кількість жінок, підлітків і 

працівників шахт. 

 

 

ф. Р-2657 Районний комітет Всеросійської спілки гірників Центрального району міста 

Горлівки Донецької губернії 

Опис 1 

600 од. зб. 

1920-1923 рр. 

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, положення, інструкції ВУЦВК, Української 

ради трудової армії, РНК УРСР, Південьбюро, ЦК ВСГ, Донгубвідділу, ВЦРПС, райкому 

гірничоробочих. Протоколи засідань райкомів, конференцій, рудкомів, загальних зборів 

робітників і службовців. Плани роботи рудкому, бюро інженерно-технічної секції райкому 

гірничоробочих. Фінансові звіти районного і рудничного комітетів гірничоробочих. Технічні 

звіти рудників. Звіти про роботу відділів райкому гірничоробочих та рудкомів, районного та 

кущового дисциплінарних судів, комісії допомоги голодуючим. Акти обстеження 

матеріального стану голодуючих. Повідомлення про нещасні випадки, що сталися на 
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виробництві. Списки, анкети робітників і службовців райкому, рудкому, рудників, 

гірничоробочих, завкомів заводів Імбердіс, Діка, Унгера, учнів Горлівського гірничого 

технікуму. Списки інвалідів праці, сиріт, голодуючих та ін. Особові картки і рахунки 

робітників райкому. Посвідчення, мандати, автобіографії, анкети, довідки, санаторно-

курортні картки та ін. Касові книги. Кошториси. Листування. Журнали реєстрації 

кореспонденції. 

 

 

ф. Р-2658 Бахмутський районний комітет Всеросійської професійної спілки гірників,  

м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

13 од. зб. 

1921 р. 

Постанова  Революційного військового трибуналу, Української трудової армії, райкому  

спілки гірників про боротьбу з прогулами, про роботу дисціплінарних судів. Протоколи 

засідань президії та пленума Артемівського районного комітету. Особові рахунки 

співробітників та підзвітних осіб райкому. Кошторис на утримання Бахмутського районного 

комітету спілки гірників. Довідки про працівників, службовців промислових підприємств 

Бахмутського району; списки, довідки працівників райкому, робітників на  отримання 

заробітньої плати. Посвідчення про відрядження членів спілки, видані  Бахмутським 

районим комітетом, заяви про прийом на роботу , посвідчення співробітників районного 

комітету спілки гірників. Листування з Донецьким губернським відділом гірників з 

фінансових питань. 

 

 

ф. Р-2659 Щербинівський кущовий рудком №1 Центрального району, сел. Щербинівка 

Донецької губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920,1921 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК, Ради Української трудової армії. Протоколи засідань 

дисциплінарного суду. Посвідчення делегатів губернського та повітового з'їздів гірничих 

робітників. Списки працівників рудничного комітету та його відділів. 

 

 

ф. Р-2661 Єнакієво-Дебальцевське повітове відділення Всеросійської професійної спілки 

працівників землі і лісу, м. Дебальцеве Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Постанови, циркуляри, положення РНК, ВРНГ, Донецького губернського відділу 

Всеросійської спілки працівників землі та лісу і листування з ним про створення робітничих 

комітетів, дисциплінарних судів. Положення Південбюро Всеробітземлісу. Протоколи 

загальних зборів працівників Єнакіївського районного, Дебальцівського підрайонного 

земвідділів, Петровського лісництва. Положення Народного комісаріату освіти про 

розміщення безпритульних дітей серед населення. План роботи культвідділу. Листування. 

 

 

ф. Р-2663 Рудничний комітет Всеросійської професійної спілки гірничоробочих Олексієво-

Ряснянського куща, м. Юзівка Юзівського району Донецької губернії 

Опис 1 

21 од. зб. 

1920, 1921 рр. 
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Накази, циркуляри та інструкції Всеросійської професійної спілки гірничоробочих, 

Донецького губернського та Юзівського районного комітету спілки гірничоробочих та 

листування з ними. Протоколи засідань рудничого комітету Олексієво-Ряснянського куща, 

райкому спілки гірничоробочих, президії рудкому, районної та кущової конференцій, 

загальних зборів працівників та службовців шахт. 

 

 

ф. Р-2664 Моспіно-Ряснянський рудничний комітет Всеросійської професійної спілки 

гірничоробочих, ст. Моспине Юзівського району Донецької губернії 

Опис 1 

45 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Циркуляри, інструкції. Протоколи засідань рудкому та загальних зборів, комісії з охорони 

праці. Заяви. Кошториси на утримання рудкому. Списки робітників та службовців. 

Листування з різних питань. 

 

 

ф. Р-2665 Катерининський кущовий рудничний комітет, сел. Мушкетове Центрального 

району Донецької губернії 

Опис 1 

15 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Циркуляри районного комітету спілки гірничоробочих. Наказ по Катерининському кущу про 

боротьбу з контрреволюцією. Протоколи засідань дисциплінарного суду. Вирок 

революційного військового трибуналу Української ради трудової армії на дезертира праці. 

Матеріали дисциплінарного суду про дезертирів праці. Листування. 

 

 

ф. Р-2667 Бахмутский соляний районнный комітет Всеросійської спілки гірників 

Опис 1 

55 од. зб. 

1919-1923 рр. 

Циркуляри, положення, накази, інструкції Донецького губернського відділу ВСГ, 

Бахмутського райкому ВСГ, кущового рудничного комітету, соляних рудників, тарифно-

розціночних комісій. Протоколи пленумів, засідань президії губернського відділу ВСГ, 

райкому, кущового рудничного комітету, шахтних комітетів, загальних зборів робітників і 

службовців. Протоколи технічних нарад при соляних рудниках. Місячні фінансові звіти, 

звіти про роботу Донецького губернського відділу ВСГ. Звітні відомості про діяльність 

дисциплінарного суду. Документи про роботу губернського відділу ВСГ, райкому, кущового 

рудничного комітету і їхніх відділів. Анкети про склад, рух робітників і службовців. Списки 

робітників і службовців рудників. Кошториси. Листування. 

 

 

ф. Р-2668 Гришинський районний комітет Всеросійської спілки гірників, ст. Гришине 

Донецької губернії 

Опис 1 

233 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції ЦК ВСГ, Південьбюро ВСГ, Донецького 

губернського відділу ВСГ, райкому ВСГ. Протоколи нарад, пленумів, конференцій, засідань 

президії райкому ВСГ, загальних зборів робітників і службовців шахт та рудничних 

комітетів. Річні виробничі програми рудників району. Місячні звіти підприємств району про 

заробітну плату та собівартість робочої сили. Відомості про видобуток вугілля на шахтах і 
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рудниках району, про чисельність робітників і службовців, про нещасні випадки на 

виробництві, про норми продуктивності працівників забою. Матеріали про надання 

допомоги голодуючим, облік малолітніх, охорону праці. Списки, анкети робітників і 

службовців райкому та його відділів, рудкому, членів профспілки. Списки героїв праці шахт 

та рудників району. Кошториси. Листування. Книги реєстрації нещасних випадків, обліку 

майна рудничного радгоспу. Контрольні журнали. Журнали обліку кореспонденції.  

 

 

ф. Р-2669 Рудничний комітет Горлівського куща №6, сел.Горлівка Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

Опис 1 

139 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри, положення, накази, інструкції Південьбюро ВСГ, Донецького губернського 

відділу ВСГ, Центрального райкому ВСГ. Протоколи пленумів, конференцій, засідань 

президії Донецького губвідділу ВСГ, кущових рудничних комітетів, шахткомів, загальних 

зборів робітників і службовців, дисциплінарного суду. Доповіді, звіти про роботу 

рудничного комітету та його відділів, про діяльність дисциплінарного суду. Акти ревізій 

економічного відділу кущкому. Списки, анкети, посвідчення, заяви робітників і службовців 

рудкому та шахткому. Журнали реєстрації кореспонденції. Листування. 

 

 

ф. Р-2670 Рада народного господарства Горлівсько-Щербинівського району, ст. Микитівка 

Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1917, 1918 рр. 

Протоколи нарад представників рудничних і заводських організацій району про створення 

районної ради народного господарства, її структуру та завдання. 

 

 

ф. Р-2671 Обласне бюро профспілки робітників хімічної і скло-фарфоро-фаянсової 

промисловості Донецького басейну 

Опис 1 

3 од. зб. 

1917-1920 рр. 

Статут профспілки. Протоколи засідання обласного бюро і правління профспілки. 

 

 

ф. Р-2672 Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі 

і лісу, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

Опис 1 

510 од. зб. 

1920-1925 рр. 

Циркуляри, постанови, накази ВЦРПС, Південьбюро ВЦРПС, Укрбюро ВЦРПС, Донецького 

губернського відділу профспілки працівників землі і лісу, Наркомату праці, Донгубвідділу 

соцстраху, Верховного суду України, ЦК КП(б)У. Протоколи засідань президії Укрбюро ЦК 

Всеросійської спілки працівників землі та лісу, Всеукраїнської наради голів губернських 

відділів профспілки, загальних зборів робітників і трудящих, пленуму Бахмутського 

повітового відділення профспілки, засідань Маріупільського повітового відділення 

профспілки, повітових конференцій (Старобельської, Гришинської, Бахмутської), засідань 

президіумів окружних відділень профспілки "Всепрацземлісу". Статут першого 

Єнакіївського сільськогосподарського трудового товариства. Плани роботи Донецького 
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губернського лісового управління і лісництв, культвідділу Донецького губвідділу  

"Всепрацземлісу". Річні виробничі плани радгоспів, оргбюро науково-технічної секції. Звіти 

про роботу Донгубвідділу "Всепрацземлісу", Донецького губернського лісового управління і 

лісництв, оргбюро науково-технічної секції, сільськогосподарських кооперативів. Доповіді 

про діяльність, колективні договори і тарифні угоди. Статистичні відомості про укладання 

трудових договорів по округах. Відомості про професійний склад робітників та службовців. 

Журнали реєстрації. Листування. 

 

 

ф. Р-2691 5-й Сніжнянський рудничний комітет Всеросійської спілки гірників 

Опис 1 

29 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри, постанови, накази, інструкції РНК України, ЦК ВСГ, райкомів ВСГ, Української 

ради трудової армії. Протоколи з`їзду Прохорівського підрайону, загальних зборів 

працівників і службовців шахт і рудників та ін. Статистичні відомості про чисельність 

робітників, видобуток вугілля. Доповіді, відомості, анкети про діяльність шахт та відділів 

рудкомів і шахткомів. Акти комісії про обстеження шахт та рудників. Заяви робітників та 

службовців про надання квартир, розподіл харчів. Списки робітників та службовців шахт та 

рудників, членів профспілки, свідчення про сплату членських взносів, рух робочої сили, 

чисельність профспілок. Посвідчення делегатів конференції Сніжнянського куща. 

Листування про охорону праці трудящих, про надання звітів про проведення тижня 

Жовтневої революції та ін. 

 

 

ф. Р-2697 Сталінське окружне профспілкове бюро Всеросійської спілки гірників, м. Сталіно 

Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1924 р. 

Звіти місцевих профспілок Сталінського округу про організаційну, культурно-просвітницьку 

роботу та інше. 

 

 

ф. Р-2701 Донецьке губернське військово-споживче товариство, м. Бахмут Донецької 

губернії 

Опис 1 

105 од. зб. 

1922-1924 рр. 

Протоколи 1-го з'їзду уповноважених військових кооперативів, засідань товариства, 

загальних зборів військовослужбовців і червоноармійців. Звіти й доповіді про роботу. Акти 

обстеження кооперативів. Списки, анкети членів кооперативів. Листування. 

 

 

ф. Р-2702 Прушківський завод металургійних виробів, с.Новий Слов'янськ Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

Опис 1 

9 од. зб. 

1899, 1903, 1913-1920 рр. 

Проект облаштування електричного освітлення в будівлі акціонерного товариства 

Прушковського заводу, будування фабричних будівель. Рапорти фабричної каси заводу. 

Розрахунки, квітації та накладні. Страхові поліси та відомості витрат з евакуації заводу. 
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ф. Р-2704 214-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну, Новоекономічний рудник Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Циркуляри та положення тарифного відділу. Листування з районними профорганізаціями. 

 

 

ф. Р-2705 Управління 2-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів 

сполучення, ст. Слов'янськ Донецької губернії 

Опис 1 

30 од. зб. 

1922 р. 

Накази по Південному округу шляхів сполучення, по Донецькій залізниці, проекти наказів 

господарчої частини. Акти обстеження району . Відомості про крадіжку вантажів, особовий 

склад. Рапорти про зарахування та звільнення зі служби, нагородження. Листування про 

особовий склад, облік військовозобов'язаних, забезпечення охорони грошей та провіанту та 

інше. 

 

 

Опис 2 

2 од. зб. 

1922 р. 

Проекти наказів. 

 

 

ф. Р-2706 Управління 3-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів 

сполучення, ст. Дебальцеве Донецької губернії 

Опис 1 

22 од. зб. 

1922 р. 

Накази по району №3. Копії наказів по відділу охорони Донецької залізниці, по відділу 

охорони Південного округу шляхів сполучення та ін. Доповіді про формування і діяльність 

команди. Інструкції та форми актів про виявлення крадіжок. Відомості про особовий склад. 

Листування з відділом охорони Донецької залізниці про заходи з ліквідації безграмотності в 

районах, особовий склад. 

 

 

ф. Р-2707 Навчальні пункти з позавійськової підготовки (о.а.ф.) 

Опис 1 

16 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Навчальний пункт по позавійськовій підготовці при ст. Майорська Донецької залізниці. 

Наказ по Донецькій залізниці і циркулярне розпорядження про проведення серед 

допризовників позавійськових навчань та підготовки. Протоколи бюро комосередків, зборів 

членів ВЛКСМ. Плани та розклади занять. Списки допризовників 1906 року народження. 

Листування та відомості про облік майна. 

 

 

Опис 2 

1 од. зб. 

1926-1930 рр. 
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Навчальний пункт по позавійськовій підготовці при ст. Слов'янськ Донецької залізниці. 

Накази. 

 

 

Опис 3 

1 од. зб. 

1926-1930 рр. 

Навчальний пункт по позавійськовій підготовці Старокерменчикського району, с. Старий 

Керменчик Старокерменчикського району Маріупольського округу. Проекти наказів. 

 

 

ф. Р-2708 Штаб начальника Бахмутської бойової дільниці з боротьби з бандитизмом, 

м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922, 1923 рр. 

Проект наказу. Оперативні зведення та телеграми. Копії посвідчень. 

 

 

ф. Р-2711 Міжвідомча комісія з оплати рахунків за реквізованими прохідними частинами 

радянських військ, коней, фуражу й ін. предметів при Маріупольському повітовому 

військовому комісаріаті, м. Маріуполь Донецької губернії 

Опис 1 

18 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Циркуляри про оплату рахунків. Протоколи засідань міжвідомчої комісії та матеріали до них. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2712 Макіївський динамітний склад Харківського відділення Головного управління 

військової промисловості СРСР на Україні, м. Макіївка Сталінського округу 

Опис 1 

3 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Накази Головного управління військової промисловості про дисципліну в роті з охорони 

вибухівки. Листування про проведення будівельних робіт, особовий склад. 

 

 

ф. Р-2714 Штаб 2-го вартового батальйону при Бахмутському повітовому військкоматі, 

м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1920 р. 

Розпорядження та інструкції керуючих військових організацій. Рапорти та акти. Листування  

про господарську діяльність, особовий командний склад і червоноармійців. 

 

 

ф. Р-2717 Чистяківська районна військова комендатура Донецької трудової армії, ст. 

Чистякове Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Листування про арештованих та присланих на примусові роботи. 
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ф. Р-2718 2-й військово-трудовий загін Донецького відділення правління Всеросійського 

об'єднання державних робітничих артілей "Водра", м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Копії наказів управління військово-трудових загонів Донбасу. 

 

 

ф. Р-2719 Бахмутська військова районна комендатура, м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

7 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Накази Донецької трудової армії, військового коменданту Бахмутського району. Положення 

про районну військову комендатуру кам'яновугільної промисловості Донецького басейну. 

Доповідь про стан Бахмутського вугільного району. Листування з начальником Донецької 

трудової армії, керуючим Бахмутським вугільним районом, кущовими управліннями про 

розформування Бахмутської військової комендатури, роботу трудармійців, продовольче 

постачання, ремонт казарм. Телефонограми. 

 

 

ф. Р-2723 Штаб коменданта тилу Юзівського повіту, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

10 од. зб. 

1920 р. 

Накази, циркуляри, інструкції начальника тилу Донецької губернії, окружного комісаріату з 

військових справ, Донецького губернського і Юзівського повітового військкоматів. 

Листування з районним робітничим управлінням, спеціально-продовольчою комісією про 

видачу продуктів і посвідчень на право проїзду залізницею, ходіння містом в нічний час, 

боротьбу з бандитизмом та ін. Списки працівників міліції. Оперативні зведення, рапорти, 

доповідні коменданту тилу Юзівського повіту, волосних військкоматів. Журнали вхідної 

кореспонденції. 

 

 

Опис 2 

13 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази, постанови, інструкції РНК УРСР, Ради труда та оборони, коменданта тилу про 

організацію управління тилами Південно-Західного фронту, про боротьбу з бандитизмом, 

куркульством, контрреволюцією та ін. Протоколи загальних сільських зборів, витяги з 

протоколів засідань президії Юзівського повітового виконкому. Акти Донецької трудової 

армії, Зуївського військового комісаріату про формування загонів, про їх рух. Рапорти 

волосних військових комісарів про стан районів, боротьбу з бандитизмом, кількість комітетів 

незаможних селян, агітаційну роботу в волостях та ін. Відомості про втрати й трофеї в бою з 

бандитами. Списки осіб, що охороняли залізницю, заручників, вбитих, поранених, зниклих 

червоноармійців, радянських робітників.  

 

 

ф. Р-2724 Гришинський повітовий відділ військово-продовольчого постачання, м. Гришине 

Донецької губернії 

Опис 1 
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25 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції. Протокол комісії. Звіти про роботу відділу. Копії 

доповідей. Атестати та іменні списки. Посвідчення про хворобу червоноармійців. Акти та 

відомості. Листування. 

 

 

ф. Р-2725 Контора 75-го військово-будівельного загону управління житлово-санітарного 

будівництва Донецького басейну, м. Юзівка Донецької губернії 

Опис 1 

72 од. зб. 

1918-1921 рр. 

Списки співробітників, посвідчення, заяви про прийом на роботу та ін. Листування про 

відібрання зброї у співробітників, виправлення мостів, дезертирів і мобілізацію в Червону 

армію й ін. 

 

 

ф. Р-2726 Контора 55-го військово-польового будівництва управління житлово-санітарного 

будівництва Донбасу, м. Єнакієве Донецької губернії 

Опис 1 

388 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази з адміністративно-господарської роботи загонів, про виконання військово-дорожніх 

робіт, формування будівельних загонів. Протоколи партійних зборів. Списки, особові справи, 

посвідчення. Листування. 

 

 

ф. Р-2727 207-й будівельний загін Українського комітету державних споруджень, м. Харків 

Опис 1 

112 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Накази по адміністративній і господарській частині загону, по арміях Південно-Західного 

фронту, військово-будівельного бюро при штабі Південного фронту, про виконання 

військово-дорожніх робіт, про формування військово-будівельних загонів і мілітаризації 

держустанов. Протоколи загальних зборів членів комуністичних організацій та ін. Іменні 

списки співробітників загону, особові справи співробітників загону.  

 

 

Опис 2 

16 од. зб. 

1919-1921 рр. 

Посвідчення, свідчення й атестати співробітників загону, свідчення про хворобу. 

Листування. 

 

 

ф. Р-2728 216-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

Опис 1 

69 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази з адміністративно-господарської роботи загону, про виконання військово-дорожніх 

робіт. Списки, посвідчення. Листування. 
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ф. Р-2729 215-й військово-будівельний загін управління Українського комітету державних 

споруджень, м. Каменськ Донецької губернії 

Опис 1 

165 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази з адміністративно-господарської роботи загону, про виконання військово-дорожніх 

робіт. Протоколи партійних зборів. Списки, посвідчення. Листування. 

 

 

Опис 2 

40 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Протоколи партійних зборів. Документи про виконання будівельних робіт. Листування. 

 

 

ф. Р-2730 206-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

Опис 1 

54 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази з адміністративно-господарської роботи загону, про виконання військово-дорожніх 

робіт. Списки, посвідчення. Листування. 

 

 

ф. Р-2731 210-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

Опис 1 

7 од. зб. 

1919-1922 рр. 

Накази з адміністративно-господарської роботи загону, про виконання будівельних робіт. 

Списки, посвідчення. Листування. 

 

 

ф. Р-2732 Маріупольський повітовий відділ військово-продовольчого постачання і 

продовольчий магазин при ньому (о.а.ф.) 

Опис 1 

47 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції начальника відділу, начальника постачання. 

Протоколи засідань комітету з надання допомоги голодуючим Поволжя. Доповіді, рапорти, 

звітні листки тих, що перебували на постачанні. Листування про продовольче постачання, 

про особовий склад, про нагляд за діяльністю підсобних військпродорганів. 

 

 

Опис 2 

5 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Проекти наказів по магазинах. Відомості на оплату заробітної плати працівникам. Акти 

комісії з обстеження та ревізії закладів. Листування про надсилання представників для 

закриття вільних магазинів, про зміни в особовому складі. 
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ф. Р-2733 Контора 117-го військово-дорожнього відділу управління житлово-санітарного 

будівництва Донецького басейну 

Опис 1 

103 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри управління військово-будівельних робіт, Головного комітету державних 

споруд. Звіти, акти на виконані роботи. Посвідчення, заяви про прийом на роботу, списки 

робітників та службовців. Особові справи працівників. Листування з будівельними 

установами та організаціями про відбудову мостів. Книги обліку особового складу.  

 

 

ф. Р-2734 209-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

Опис 1 

73 од. зб. 

1920-1922 рр. 

Накази управління житлово-санітарного будівництва Донбасу. Акти на виконані роботи. 

Листування з особового складу. Відомості про особовий склад, посвідчення, списки 

працівників загону. Акти на виконані роботи. Документи про ліквідацію загону. 

 

 

ф. Р-2735 Григорівське сільське правління, с. Григорівка Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1917 р. 

Витяги з книги протоколів сільського сходу. Список платників податків. 

 

 

ф. Р-2737 Маріупольська повітова комісія з боротьби з наслідками голоду при 

Маріупольському повітовому виконкомі ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

3 од. зб. 

1922, 1923 рр. 

Циркуляри, інструкції представника уряду УРСР при закордонних організаціях, Донецької 

губкомісії з боротьби з наслідками голоду. Договір між російським урядом і американо-

єврейським об'єднаним комітетом (ДЖОЙНТ) про надання допомоги. Інструкції з обліку 

особового складу співробітників. Списки робітників відділу. Листування. 

 

 

ф. Р-2738 Красногорівський сільський старостат Галицинівської волості Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1919 р. 

Накази Галіцинівської волостної земської управи про проведення мобілізації до Білої армії. 

Списки осіб, що підлягали призову. 

 

 

ф. Р-2776 Артемівська міжобласна контора Всеукраїнської контори Головпостачання 

Народного комісаріату хімічної промисловості СРСР, м. Артемівськ Сталінської області 

Опис 1 



 257 

14 од. зб. 

1939, 1940 рр. 

Трудові книжки працівників 

 

ф. Р-2778 Комуна "Комсомолець" Луганської сільської ради Горлівського району 

Артемівського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1930, 1931 рр. 

Акти з передачі куркульского майна. 

 

 

ф. Р-2782 Колгосп "Південний хлібороб" Артемівського району УРСР 

Опис 1 

1 од. зб. 

1930 р. 

Відомості про видачу продуктів. 

 

 

ф. Р-2783 Колгосп "Більшовик" Привільської сільської ради депутатів трудящих 

Артемівського району Донецької області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1935 р. 

Розрахункові відомості колгоспників. 

 

 

ф. Р-2784 Донецьке обласне відділення "Союзрадгосппостачання" Всесоюзного тресту з 

постачання зернових й тваринницьких радянських господарств, м. Артемівськ Донецької 

області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1934 р. 

Річний звіт. 

 

 

ф. Р-2786 Артемівський пивний кущ пивоварного заводу "Нова Баварія" Народного 

комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Артемівськ Донецької області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1935, 1936 рр. 

Документи про фінансову діяльність куща. Контрольні відомості. 

 

 

ф. Р-2789 Українське геологічне управління Міністерства геології СРСР 

Опис 1 

1 од. зб. 

1937 р. 

Геологічний звіт та графічна карта. 

 

 

ф. Р-2790 Алебастрові заводи ім.Чубаря Народного комісаріату місцевої промисловості, 

м. Артемівськ Донецької області 
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Опис 1 

4 од. зб. 

1932-1936 рр. 

Річні звіти. Баланс заводу. Списки кредиторів, відомості.  

 

 

ф. Р-2791 Контора постачання Донбаського свиноводтресту, м. Артемівськ Донецької області 

Опис 1 

3 од. зб. 

1933, 1935 рр. 

Акти інвентарізації. Посвідчення і довідки робітників та службовців. Листування з 

державними установами, торговими організаціями. 

 

 

ф. Р-2795 Григорівський волосний наглядач робітничо-селянської міліції, с. Григорівка 

Григорівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1922 р. 

Доповідь наглядача міліції, звинувачувальний лист. Листування з начальником губернської 

міліції. 

 

 

ф. Р-2798 Донецьке санітарне управління Донбасу, м. Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1921 р. 

Книга наказів. 

 

 

ф. Р-2815 Портовський сільський комітет незаможних селян (КНС), м.Маріуполь-порт 

Маріупольського округу 

Опис 1 

1 од. зб. 

1925 р. 

Місячні плани, програми діяльності низових осередків КНС. 

 

 

ф. Р-2816 Сталінська обласна контора "Заготхуд півдня " Народного комісаріату м'ясної і 

молочної промисловості, м. Сталіно Сталінської області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1940 р. 

Річний звіт, баланси. 

 

 

ф. Р-2818 Артемівська школа комбайнерів й трактористів Управління навчальних закладів 

Наркомрадгоспу УРСР, ст. Яма Артемівського району Сталінської області 

Опис 1 

3 од. зб. 

1939, 1940 рр. 

Авансові звіти. Відомості на видачу заробітної плати. 
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ф. Р-2821 Чистяківське рудоуправління Донецького державного кам'яновугільного тресту 

"Донвугілля", м. Чистякове Донецької області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1924-1933 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції. Річні фінансові, технічні, виробничі звіти. Зведені річні 

звіти. Річні звіти з капітальних вкладень. Річні баланси. Технічні описи шахт 

рудоуправління. 

 

 

ф. Р-2823 Фомінське рудоуправління тресту "Донбасантрацит", с. Фомінське Донецької 

області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1933 р. 

Річний звіт про капітальне будівництво. 

 

 

ф. Р-2829 Управління робітничо-селянської радянської міліції 3-го району, рудник Ірміно 

Алчевського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1920 р. 

Протоколи пленарних засідань. Іменні списки допризовників. 

 

 

ф. Р-2830 Управління робітничо-селянської міліції 3-го району, с. Черкаське Слов'янського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

11 од. зб. 

1920, 1921 рр. 

Копії наказів управління про кадри. Протоколи слідства про обшук. Інструкції про видачу 

документів на проживання. Списки, посвідчення працівників міліції. Листування з 

Донецьким губернським фінансовим відділом, із Слов'янським повітовим виконавчим 

комітетом, із начальником карного розшуку про порушення в торгових закладах, про 

охорону борошномольних заводів, хлібного вантажу, про розшук і арешт злочинців, про 

розшук громадян, які зникли. 

 

 

ф. Р-2831 Петрівський волосний революційний комітет, с. Петрівське Маріупольського 

повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

8 од. зб. 

1920 р. 

Розпорядження, циркуляри. Постанови про видачу посвідок на проживання, про мобілізацію, 

про облік військовозобов'язаних, про трудову повинність, про відведення планових місць, 

про доставку різних відомостей. Справи Петровського волосного земельного відділу та 

волосного виконкому. Листування. 
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ф. Р-2832 Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Юр'ївської волості Бердянського повіту 

Опис 1 

12 од. зб. 

1921, 1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, положення Всеросійського Центрального, Запорізького 

губернського, Бердянського повітового, Юр'ївського волосного виконкомів про введення 

продовольчого податку, про трудову повинність, про боротьбу з епідемією холери, про 

переоблік військовозобов'язаних, про перереєстрацію вогнепальної зброї, про земельні 

питання та посівну кампанію, про роботу робітничо-селянської інспекції та комітету 

незаможних селян. Протоколи загальних зборів селян, зборів комітету відповідачів. 

Інструкції губернського фінансового відділу. Відомості про збитки від громадянської війни 

(1918-1920). Відомості про кількість худоби, інвентаря, посівів. Списки кандидатів в 

депутати волосної ради, списки на видачу насіння. Листування. 

 

 

ф. Р-2833 Управління 1-ї дільниці промислової міліції Гришинського району Гришинського 

повіту Донецької губернії 

Опис 1 

2 од. зб. 

1921 р. 

Копії наказів. Протоколи та заяви. Листування. 

 

 

ф. Р-2844 Золотоколодязінський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Золотий Колодязь Золотоколодязінської волості Ізюмського 

повіту Харківської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1919 р. 

Протоколи загальних зборів членів волосної ради і засідань волосного виконкому. 

 

 

ф. Р-2851 Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Андріївка 

Бердянського округу Катеринославської губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1923 р. 

Протоколи засідань Андріївського районного КНС. 

 

 

ф. Р-2855 Маріупольська контора Всеросійської Центральної спілки споживчих товариств, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

Опис 1 

41 од. зб. 

1919, 1920, 1923 рр. 

Циркулярні розпорядження, листи Південного відділення Центральної спілки. Протоколи 

засідань колегії Південного відділення, Маріупольської контори, кооперативного бюро із 

заготівлі продуктів, об'єднаних засідань місцевої кооперації. Звіти. Договори Південного 

відділення, Маріупольської контори (копії). Інформації про доставку та отримання вантажів, 

про торгові операції. Книги реєстрації виконаних договорів. Листування про заготівлю, 

перевезення вугілля, вовни, хліба, насіння, худоби. 
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ф. Р-2856 Сталінське районне селянське товариство взаємодопомоги, м. Сталіно 

Сталінського округу  

Опис 1 

15 од. зб. 

1924-1926 рр. 

Декрети та постанови ЦВК, РНК СРСР і УРСР (копії). Циркуляри, накази, інструкції 

Народного Комісаріату соціального забезпечення УРСР. Витяги з постанов української 

економічної ради. Протоколи засідань президії окружної секції взаємодопомоги, 

Сталінського комітету та сільських комітетів взаємодопомоги, загальних зборів сільських 

товариств взаємодопомоги. Плани окружної сільської секції взаємодопомоги. Квартальні 

звіти. Відомості про кількість членів, зерна, землі сільських комітетів взаємодопомоги. Акти 

ревізії майна і роботи правління. Списки, особові листки, анкети відповідальних працівників 

кас і комітетів взаємодопомоги.  

 

 

ф. Р-2921 Технічна контора швейцарських громадян "Симодені" у Юзівці Катеринославської 

губернії 

Опис 1 

1 од. зб. 

1919 р. 

Листування з командуючим збройних сил Півдня про реквізицію майна в Юзівці. 

 

 

ф. Р-2996 Маріупольський продовольчий магазин при управлінні продовольчого флоту, 

м. Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

Опис 1 

5 од. зб. 

1921 р. 

Накази, протоколи й акти ліквідаційної комісії. Матеріали по кадрам (списки, заяви, 

доручення, атестати). Листування про відрядження. 

 

 

ф. Р-3865 Донецьке відділення акціонерного товариства "Всеросійський синдикат швейної 

промисловості", м. Бахмут Донецької губернії 

Опис 1 

20 од. зб. 

1923-1926 рр. 

Накази, інструкції, розпорядження з основної діяльності. Протоколи і договори про торгові 

угоди. Особові справи, анкети співробітників. Листування. 

 

 

ф. Р-4222 Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Новоселівка Лиманського району Донецької області 

Опис 1 

24 од. зб. 

1925-1930 рр. 

Протоколи засідань виконкому, президії і загальних зборів членів сільради. Звіти, 

статистичні зведення. Документи з виборів у сільраду. Списки виборців. Відомості по 

зарплаті. Листування. 

 

 

Опис 2 
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12 од. зб. 

1928-1932 рр. 

Протоколи засідань виконкому, президії і загальних зборів членів сільради. Доповіді, звіти, 

статзвіти. Листування. 

 

 

ф. Р-6827 Бюро записів актів громадянського стану Авдіївської селищної ради Сталінської 

міськради Донецької області 

Опис 1 

13 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6828 Бюро записів актів громадянського стану міста Артемівська Донецької області 

Опис 1 

37 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6829 Бюро записів актів громадянського стану міста Горлівки Донецької області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6830 Бюро записів актів громадянського стану Микитівської селищної ради міста 

Горлівки Донецької області 

Опис 1 

34 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6831 Бюро записів актів громадянського стану Калинінської, Кондратіївської сільських 

рад, Новогорлівської селищної ради міста Горлівки Донецької області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6832 Бюро записів актів громадянського стану Дебальцівської селищної ради Риковської 

міськради Донецької області 

Опис 1 

8 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 
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ф. Р-6833 Бюро записів актів громадянського стану Щербинівської, Нью-Йоркської, 

Північної, Артемівської селищних рад, Залізнянської, Нелепівської сільрад міста Горлівки 

Донецької області 

Опис 1 

34 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6834 Бюро записів актів громадянського стану Ново-Економічної та Ново-Донбаської 

селищних рад Гришинського району Донецької області 

Опис 1 

11 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6835 Бюро записів актів громадянського стану Олександрівської селищної ради Старо-

Бешівського району Донецької області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6836 Бюро записів актів громадянського стану міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

42 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6837 Бюро записів актів громадянського стану Будьоннівської, Мушкетівської, 

Євдокіївської селищних рад міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

20 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6838 Бюро записів актів громадянського стану Риківської селищної ради міста Сталіно 

Донецької області 

Опис 1 

11 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6839 Бюро записів актів громадянського стану ст. Сталіно, Вєтківської рудради, 

Олександрівської сільської ради міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

26 од. зб. 

1932-1933 рр. 
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Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6840 Бюро записів актів громадянського стану Рутченківської селищної ради міста 

Сталіно Донецької області 

Опис 1 

21 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6841 Бюро записів актів громадянського стану Ново-Смолянинівської селищної ради 

міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

12 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6842 Бюро записів актів громадянського стану Авдотьїнської  та Григорівської 

селищних рад міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

11 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6843 Бюро записів актів громадянського стану Петровської селищної ради Мар'їнського 

району Донецької області 

Опис 1 

22 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6844 Бюро записів актів громадянського стану Моспинської, Горбачево-Михайлівської 

селищних рад міста Макіївки Донецької області 

Опис 1 

10 од. зб. 

1932-1933, 2008 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6845 Бюро записів актів громадянського стану Дружківської селищної ради міста 

Костянтинівки Донецької області 

Опис 1 

26 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6846 Бюро записів актів громадянського стану міста Рикове Донецької області 

Опис 1 
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74 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6847 Бюро записів актів громадянського стану міста Костянтинівки Донецької області 

Опис 1 

34 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6848 Бюро записів актів громадянського стану міста Краматорська Донецької області 

Опис 1 

59 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6849 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Лиманського району Донецької 

області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6850 Бюро записів актів громадянського стану міста Гришине Донецької області 

Опис 1 

21 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6851 Бюро записів актів громадянського стану міста Макіївки Донецької області 

Опис 1 

46 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6852 Бюро записів актів громадянського стану Войковської, Грузько-Зорянської, 

Грузько-Ломівської , Макіївської селищних рад міста Макіївки Донецької області 

Опис 1 

21 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6853 Бюро записів актів громадянського стану Риківської, Ханжонківської селищних 

рад, Верхньокринської, Калинівської, Мар'ївської сільських рад міста Макіївки Донецької 

області 

Опис 1 
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40 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6854 Бюро записів актів громадянського стану Щеглівської селищної ради, 

Григорівської-2, Н-Чайкінської сільських рад міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6855 Бюро записів актів громадянського стану міста Маріуполя Донецької області 

Опис 1 

32 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6856 Бюро записів актів громадянського стану Новоселівської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

Опис 1 

6 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6857 Бюро записів актів громадянського стану Волонтерівської, Заводської, 

Сартанської, Старо-Кримської сільрад міста Маріуполя Донецької області 

Опис 1 

32 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6858 Бюро записів актів громадянського стану Успенівської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

Опис 1 

4 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6859 Бюро записів актів громадянського стану Портовської селищної ради міста 

Маріуполя Донецької області 

Опис 1 

11 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 
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ф. Р-6860 Бюро записів актів громадянського стану Курахівської селищної ради, 

Селидівської сільради міста Сталіно Донецької області 

Опис 1 

7 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6861 Бюро записів актів громадянського стану ради міста Слов'янська Донецької області 

Опис 1 

18 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6862 Бюро записів актів громадянського стану Андріївської, Ново-Донбаської 

селищних, Ремівської , Сніжнянської селищних рад Чистяківського району Донецької 

області 

Опис 1 

28 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6863 Бюро записів актів громадянського стану міста Чистякове Донецької області 

Опис 1 

23 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6864 Бюро записів актів громадянського стану Іловайської, Харцизької селищних рад,  , 

Зуївської, Зугреської, Троїцько-Харцизької сільських рад міста Макіївки Донецької області 

Опис 1 

32 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6865 Бюро записів актів громадянського стану Олексієво-Орлівської, Західно-Групської, 

Ольховатської сільських рад міста Чистякове Донецької області 

Опис 1 

15 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6866 Бюро записів актів громадянського стану Ясинуватської селищної ради міста 

Сталіно Донецької області 

Опис 1 

3 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 
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ф. Р-6867 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Амвросіївського району 

Донецької області 

Опис 1 

22 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6868 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Артемівська Донецької 

області 

Опис 1 

27 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6869 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Велико-Янисольського та Старо-

Керменчикського районів Донецької області 

Опис 1 

18 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6870 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Волноваського району Донецької 

області 

Опис 1 

27 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

 

ф. Р-6871 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Володарського району Донецької 

області 

Опис 1 

10 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6872 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Гришинського району Донецької 

області 

Опис 1 

18 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6873 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Костянтинівки Донецької 

області 
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Опис 1 

12 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6874 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Гришинського району Донецької 

області 

Опис 1 

20 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6875 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Мар'їнського району Донецької 

області 

Опис 1 

29 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6876 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Маріуполя Донецької 

області 

Опис 1 

13 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6877 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Олександрівського району 

Донецької області 

Опис 1 

15 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6878 Бюро записів актів громадянського стану Ялтинської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

Опис 1 

1 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6879 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Слов'янського району Донецької 

області 

Опис 1 

26 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 
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ф. Р-6880 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Старо-Бешівського району 

Донецької області 

Опис 1 

15 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6881 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Старо-Каранського району 

Донецької області 

Опис 1 

17 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6882 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Чистякове Донецької 

області 

Опис 1 

12 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 

 

 

ф. Р-6883 Бюро записів актів громадянського стану Новоселівської, Орлівської сільрад міста 

Сталіно Донецької області 

Опис 1 

3 од. зб. 

1932-1933 рр. 

Книги актових записів про народження, шлюб, смерть. 
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Авдіївка, с., 63, 70, 77, 89 

Авдіївка, сел., 78, 267 

Авдіївка, ст., 103, 153, 203, 232, 233, 234, 

245 

Авдіївський, р-н, 49, 63, 70, 77, 78, 102, 

103, 153, 232, 233, 234 

Авдотьїне, с., 49, 68 

Авдотьїне, сел., 149, 270 

Авдотьїнська, вол., 68 

Авдотьїнський, р-н, 49, 57, 79, 149 

Азово-Дніпровський, р-н, 54 

Амвросіївка, м., 83 

Амвросіївка, с., 73, 207, 232 

Амвросіївка, ст., 51, 52, 173 

Амвросіївський, р-н, 73, 83, 87, 92, 173, 

232, 273 

Амурський край, 45 

Анадоль, с., 139 

Анадольська, вол., 139 

Андріївка, с., 49, 50, 74, 83, 86, 93, 175, 

218, 239, 266 

Андріївка, сел., 273 

Андріївська, вол., 50, 74, 175, 218 

Андріївський, р-н, 49, 65, 106, 127 

Апостолівка, с., 125, 179 

Апостолівська, вол., 125, 179 

Артемівськ, м., 80, 106, 107, 112, 113, 114, 

115, 116, 118, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 165, 175, 176, 179, 

181, 185, 186, 193, 195, 197, 198, 199, 

203, 205, 206, 207, 208, 210, 215, 219, 

223, 240, 243, 249, 255, 262, 263, 267, 273 

Артемівськ, сел., 268 

Артемівська, губ., 107 

Артемівський, округ, 102, 107, 113, 114, 

115, 116, 117, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 

171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 

182, 185, 186, 193, 195, 196, 197, 199, 

203, 204, 205, 207, 208, 210, 215, 219, 

223, 226, 227, 229, 232, 234, 240,鸠242, 

243, 245, 249, 255, 262 

Артемівський, р-н, 171, 179, 182, 198, 199, 

208, 262, 264 

Архангельське, с., 138 

Багатир, с., 104 

Багатирська, вол., 104 

Бахмут, м., 109, 110, 111, 112, 154, 159, 

163, 164, 172, 173, 175, 177, 183, 185, 

186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

199, 202, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 219, 222, 223, 227, 

228, 237, 244, 249, 250, 251, 252, 256, 

257, 258, 267 

Бахмут, ст., 206 

Бахмутський, округ, 186, 196, 197, 199, 

203, 212, 214, 217, 219, 223, 226, 228 

Бахмутський, пов., 57, 73, 82, 109, 110, 111, 

112, 154, 163, 164, 172, 173, 175, 177, 

183, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 

205, 207, 211, 212, 213, 215, 219, 222, 

223, 227, 239, 242, 243, 246, 247, 251, 

254, 261, 262 

Бахмутський, р-н, 253 

Бердянський, округ, 266 

Бердянський, пов., 265 

Берестоватський, р-н, 144, 145 

Берестове, с., 145 

Благодатівка, с., 51 

Благодатівська, вол., 51, 61 

Благодатівський, р-н, 92 

Благодатне, с., 92 

Богородицьке, с., 137, 140, 265 

Богословка, с., 141 

Богословське, с., 141 

Будьоннівка, с., 132, 136, 181 

Будьоннівка, сел., 269 

Будьоннівський, р-н, 132, 136, 137 

Василівка, с., 92 

Велико-Янисоль, с., 48, 53, 173 

Велико-Янисольська, вол., 239 

Велико-Янисольський, р-н, 48, 274 

Верхня Кринка, с., 69, 271 

Вєтка, рудник, 73, 269 

Водяне, с., 144 

Вознесенський, р-н, 76 

Войкове, сел., 271 

Волноваська, вол., 139, 140 

Волноваський, р-н, 141, 234, 274 

Волноваха, с., 138, 139, 140, 141 

Волноваха, ст., 85, 90, 103, 188, 234 

Володарський, р-н, 274 

Володимирівка, с., 61 

Волонтерівка, с., 272 

Времівка, с., 53 

Времівська, вол., 53 

Галицинівка, с., 55, 58 

Галицинівська, вол., 58, 262 

Гірсько-Іванівська, вол., 112 

Гірсько-Іванівське, с., 112 

Горбачево-Михайлівка, с., 55 

Горбачево-Михайлівка, сел., 270 

Горлівка, м., 105, 116, 156, 180, 184, 252, 

268 
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Горлівка, с., 154, 226 

Горлівка, сел., 217, 254 

Горлівка, ст., 202 

Горлівський, р-н, 183, 262 

Грабове, с., 97 

Григорівка Друга, с., 68 

Григорівка, с., 77, 261, 263 

Григорівка, сел., 270 

Григорівка-2, с., 271 

Григорівська, вол., 263 

Гришине, м., 184, 192, 194, 196, 201, 218, 

225, 244, 245, 246, 259, 271 

Гришине, с., 152, 157 

Гришине, сел., 70, 110, 157, 165, 213, 215, 

218, 224, 228 

Гришине, ст., 102, 202, 232, 234, 254 

Гришинський, пов., 65, 70, 93, 98, 110, 165, 

173, 184, 192, 194, 213, 215, 218, 224, 

225, 228, 239, 265 

Гришинський, р-н, 53, 102, 156, 157, 180, 

232, 234, 245, 265, 268, 274 

Гришинський, рудник, 180 

Гродівка, с., 98, 218 

Гродівська, вол., 218 

Грузько-Зорянка, с., 91 

Грузько-Зорянське, сел., 271 

Грузько-Ломівка, сел., 271 

Дебальцеве, м., 172, 193, 251, 253 

Дебальцеве, с., 110 

Дебальцеве, сел., 108, 170, 213, 240, 268 

Дебальцеве, ст., 200, 201, 256 

Дебальцівський, пов., 95, 97, 108, 110, 170, 

172, 193, 213, 214, 221, 240 

Дебальцівський, р-н, 170 

Дмитрівка, с., 87, 140, 242 

Дмитрівка, сел., 139, 149 

Дмитрівська, вол., 139, 140 

Дмитрівський, р-н, 87, 220, 221 

Дмитрієвськ, м., 47, 75, 102, 224 

Донецька, губ., 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 

108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 

119, 120,鸠122, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 

158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

262, 263, 264, 265, 266, 267, 272 

Донецька, обл., 53, 66, 68, 69, 73, 83, 84, 86, 

90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 105, 

106, 110, 115, 116, 118, 123, 124, 132, 

134, 135, 136, 137, 141, 143, 144, 145, 

146, 149, 150, 151, 153, 165, 166, 168, 

169, 170, 171, 176, 201, 205, 206, 212, 

245, 251, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 

Донецька, обл., 272 

Донецький, басейн, 47 

Донецький, округ, 220 

Дружківка, сел., 246, 247, 270 

Євдокіївка, сел., 269 

Єлизаветівка, с., 66, 125 

Єлизаветівська, вол., 66 

Єнакієве, м., 117, 190, 213, 225, 259 

Єнакієве, рудник, 181 

Єнакіївський, пов., 69, 97, 117, 182, 190, 

225 

Єнакіївський, р-н, 154, 181, 225, 226, 227 

Єсаулівка, с., 170 

Желанна, с., 56 

Желанна, ст., 235 

Жовтневий, р-н, 138, 139, 140, 141 

Заводське, с., 272 

Закітне, с., 171 

Залізнянська, вол., 242 

Залізнянське, с., 268 

Західно-Групське, с., 273 

Зачатівка, с., 230 

Зелене поле, с., 193 

Землянки, с., 69 

Златоустівка, с., 123, 138, 139 

Златоустівська, вол., 139 

Зміївський, пов., 206 

Золотий Колодязь, с., 266 

Золотоколодязінська, вол., 266 

Зугрес, с., 273 

Зуївка, с., 59, 60, 273 

Зуївська, вол., 60 

Іванівка, с., 135 

Іванівська, вол., 135, 140 

Ізюмський, пов., 201, 206, 229, 244, 247, 

250, 256, 266 

Іллінка, с., 65 
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Іловайськ, с., 59 

Іловайськ, сел., 273 

Іловайськ, ст., 55, 203 

Ірміно-Алчевський, пов., 265 

Калинівка, с., 69, 271 

Калинівська, вол., 69 

Кальміус, ст., 235 

Кальчик, ст., 235 

Каменськ, м., 260 

Каменська, с., 197 

Каменський, р-н, 197 

Камишеваська, вол., 163 

Камишеваха, с., 163 

Караванна, ст., 100 

Карань, ст., 187, 188 

Карлівка, с., 139, 164 

Картушине, с., 170 

Картушинська, вол., 170 

Картушинський, х., 170 

Катеринівка, с., 49 

Катеринівський, р-н., 49 

Катеринославська, губ., 57, 82, 129, 135, 

206, 229, 230, 239, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 254, 261, 262, 265, 266, 267 

Корсунська, вол., 225 

Корсунь, м., 192 

Корсунь, с., 225 

Костянтинівка, м., 242, 243, 270, 274 

Костянтинопіль, с., 52 

Костянтинопільська, вол., 52 

Краматорськ, м., 117, 176, 211, 270 

Краматорськ, сел., 244 

Краматорськ, ст., 201, 204, 206, 250 

Краматорський, р-н, 229 

Красний Лиман, м., 178 

Краснівка, с., 138 

Красногорівка, с., 63, 64, 87 

Красногорівка, ст., 238 

Красногорівська, вол., 63 

Красногорівський, р-н, 87 

Краснознам’янка, с., 174 

Крестівка, с., 142 

Крестівська, вол., 142 

Криворізький, басейн, 47 

Кузнецівка, с., 131 

Курахівка, с., 64 

Курахове, сел., 272 

Ланцівка, с., 145 

Ларине, ст., 235 

Лиман, м., 178 

Лиман, с., 171 

Лиман, сел., 115, 171, 206, 247 

Лиман, ст., 202 

Лиманська, вол., 206 

Лиманське, с., 172 

Лиманський, р-н, 115, 170, 171, 172, 178, 

267, 271 

Листвянка, с., 126 

Лозово-Павлівська, вол., 248 

Луганськ, м., 111 

Луганський, округ, 87, 198, 220, 221 

Луганський, пов., 186, 220 

Майорська, ст., 257 

Макіївка, м., 84, 230, 248, 258, 271 

Макіївка, с., 67, 70, 93, 191, 228 

Макіївка, сел., 271 

Макіївка, ст., 235 

Макіївська, вол., 183 

Макіївський, р-н, 55, 59, 67, 70, 75, 78, 84, 

88, 91, 93, 102, 181, 184, 198, 230 

Максимільянівка, с., 240 

Мангуш, с., 123, 135, 142, 151, 189 

Мангушська, вол., 142, 189 

Мангушський, р-н, 123, 151 

Мануйлівка, с., 87 

Мар’ївка, с., 271 

Мар’ївський, р-н, 249 

Мар’їнка, с., 174 

Мар’їнопіль, с., 137 

Мар’їнський, р-н, 103, 180, 230, 240, 270, 

275 

Мар'їнка, с., 50, 58, 71, 76, 77 

Мар'їнка, сел., 87 

Мар'їнська, вол., 58 

Мар'їнський, р-н, 50, 64, 66, 71, 76, 77, 87, 

92 

Маріуполь, м., 102, 118, 119, 120, 122, 123, 

124, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 

145, 146, 147, 151, 165, 166, 167, 168, 

175, 176, 178, 183, 184, 187, 188, 191, 

193, 194, 198, 200, 202, 204, 205, 207, 

209, 211, 212, 216, 217, 220, 227, 228, 

229, 239, 242, 257, 261,鸠262, 266, 267, 

271, 275 

Маріуполь, порт, 146 

Маріуполь, ст., 233, 236 

Маріуполь-порт, м., 264 

Маріупольська, вол., 191 

Маріупольський, округ, 118, 123, 126, 127, 

129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 

165, 166, 167, 168, 175, 178, 184, 193, 

198, 204, 209, 211, 217, 222, 227, 233, 

242, 264 

Маріупольський, пов., 50, 119, 120, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 
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132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 147, 166, 168, 

175, 179, 187, 188, 189, 191, 198, 200, 

212, 216, 217, 220, 222, 227, 228, 229, 

230, 242, 243, 245, 250, 262, 265, 266, 267 

Маріупольський, р-н, 129, 132, 134, 135, 

141, 144, 146, 167, 183, 193, 207 

Медовка, с., 126 

Межова, ст., 236 

Мемрик, с., 59, 94 

Мемрикська, вол., 59 

Микитівка, сел., 181, 268 

Микитівка, ст., 247, 254 

Миколаївка, с., 71, 94 

Миколаївська, вол., 94 

Мирське, с., 217 

Москва, м., 47, 241 

Моспине, сел., 184, 270 

Моспине, ст., 88, 253 

Мушкетове, сел., 87, 148, 224, 253, 269 

Мушкетове, ст., 88, 103, 236 

Нелепівське, с., 268 

Нелепівський, рудник, 182 

Нижня Кринка, с., 60, 100, 247 

Ниркове, ст., 216 

Нова-Карань, с., 140 

Новий Багатир, с., 106 

Новий Слов’янськ, с., 256 

Ново-Андріївка, с., 66 

Ново-Андріївка, сел., 174 

Ново-Андріївська, вол., 66, 137, 174 

Ново-Бахмутка, с., 49, 69 

Новогорлівка, сел., 268 

Ново-Донбаське, сел., 268, 273 

Новоекономічне, с., 117 

Ново-Економічне, сел., 268 

Новоекономічний, рудник, 256 

Ново-Каракуб, с., 126 

Ново-Каракубська, вол., 126 

Ново-Керменчик, с., 126 

Ново-Михайлівка, с., 61, 92 

Ново-Михайлівська, вол., 61 

Ново-Олександрівка, с., 156 

Новоселівка, м., 227 

Новоселівка, с., 132, 133, 141, 142, 267, 

272, 276 

Новоселівська, вол., 227 

Новоселівський, р-н, 132, 133, 142, 146 

Ново-Смолянинівка, с., 180 

Ново-Смолянинівка, сел., 269 

Ново-Троїцька, вол., 63 

Ново-Троїцьке, с., 57, 58, 63, 92, 127, 136 

Н-Чайкіно, с., 271 

Нью-Йорк, с., 208 

Нью-Йорк, сел., 246, 268 

Олександрівка № 1, с., 79 

Олександрівка Друга, с., 57 

Олександрівка, рудник, 73 

Олександрівка, с., 53, 66, 71, 75, 92, 100, 

269 

Олександрівка, сел., 269 

Олександрівськ, ст., 192 

Олександрівський, р-н, 126, 275 

Олександрінка, с., 47 

Олександро-Невськ, с., 124, 127, 136, 146, 

200 

Олександро-Невська, вол., 124, 126, 131, 

136, 141, 200, 230, 243 

Олександро-Невський, р-н, 141, 146 

Олексієво-Леонове, с., 239 

Олексієво-Орлівка, с., 95, 240, 273 

Олексіївка, с., 57, 145 

Оленівка, с., 56, 68 

Оленівка, ст., 235, 239 

Оленівська, вол., 68 

Ольгинка, с., 47, 67, 91 

Ольгинська, вол., 47, 67, 91 

Ольховатка, с., 97, 273 

Ольховатка, сел., 229 

Ольховатська, вол., 97 

Оріхово-Скельське, с., 60 

Орлівка, с., 276 

Очеретине, ст., 237 

Павлівка, с., 65, 92, 98, 149, 169, 230 

Павлівська, вол., 65 

Павлівський, р-н, 92, 98, 149, 169, 230 

Павлівський, рудник, 243 

Павлоградський, пов., 248 

Павлопіль, с., 144 

Павлопільська, вол., 144 

Первомайське, с., 144, 229 

Первомайський, р-н, 144, 145, 229 

Переїздна, ст., 211 

Петрівське, с., 250, 265 

Петровка, с., 205, 208 

Петровка, сел., 270 

Петровський, р-н, 217, 226 

Петровський, рудник, 103, 180, 230 

Петровські, рудники, 76 

Петропавлівка, с., 174 

Північне, сел., 268 

Північний, рудник, 182 

Платонівка, с., 150, 217 

Платонівська, вол., 150, 217 

Поздіївка, с., 56 

Покровська, вол., 132, 188 
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Покровське, с., 132, 188 

Попівка, с, 171 

Портовське, сел., 272 

Просяна, ст., 237 

Пустинка, с., 97 

Рай-Олександрівка, с., 197 

Рай-Олександрівський, р-н, 197 

Ребрикове, сл., 109 

Ремівка, с., 62 

Ремівка, сел., 273 

Рикове, м., 270 

Рикове, сел., 269, 271 

Рівнопіль, с., 137 

Розівка, ст., 142, 188 

Романівка, с., 125, 127, 128, 137 

Романівська, вол., 125, 127, 128, 137, 217, 

245 

Ростов-на-Дону, м., 250 

Роя, ст., 237 

Рутченківський, р-н, 150 

Рутченкове, с., 180, 208, 209 

Рутченкове, сел., 80, 269 

Рутченкове, ст., 48 

Сартана, с., 131, 133, 143, 144, 187, 272 

Сартана, ст., 166, 236 

Сартанська, вол., 131, 133, 187 

Святодухівка, с., 141, 143 

Селидівка, с., 49, 53, 58, 90, 148, 150, 169, 

208 

Селидівка, ст., 237 

Селидівська, вол., 53, 58 

Селидівський, р-н, 49, 55, 57, 75, 90, 94, 97, 

148, 150, 151, 208 

Селидове, с., 94, 151, 272 

Семейкенський, р-н, 186 

Семенівка, с., 71 

Сергіївка, с., 197 

Сергіївський, р-н, 197 

Скотовата, с., 73 

Скотоватська, вол., 69, 73 

Слов’яно-Сербський, пов., 248 

Слов’янськ, м., 106, 108, 115, 151, 155, 157, 

161, 163, 177, 181, 194, 195, 196, 206, 

214, 219, 224, 228, 245, 272 

Слов’янськ, сел., 248 

Слов’янськ, ст., 247, 256, 257 

Слов’янська, вол., 248 

Слов’янський, пов., 106, 108, 115, 117, 157, 

177, 194, 196, 214, 219, 228, 265 

Слов’янський, р-н, 155, 161, 196, 224, 275 

Сніжне, сел., 109, 198, 220, 221, 226, 273 

Сніжнянський, р-н, 220 

Сорокинський, р-н, 198 

Сталіно ст., 224 

Сталіно, м., 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 61, 

67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 

86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 

104, 105, 106, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 166, 168, 169, 174, 185, 186, 

195, 203, 204, 208, 209, 226, 231, 238, 

255, 264, 266, 269, 276 

Сталіно, ст., 233, 237, 269 

Сталінська, обл., 90, 95, 104, 118, 128, 151, 

168, 169, 173, 176, 178, 179, 208, 209, 

230, 255, 262, 264 

Сталінський, округ, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 105, 148, 149, 151, 152, 153, 174, 

180, 181, 185, 186, 191, 203, 207, 226, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 240, 241, 

258, 266 

Сталінський, р-н, 46, 50, 68, 69, 77, 79, 83, 

88, 91, 100, 101, 103, 104, 154, 224, 233, 

238 

Старий Керменчик, с., 84 

Старо-Бешеве, с., 48, 169 

Старо-Бешеве, сел., 149 

Старо-Бешівський, р-н, 48, 56, 92, 149, 169, 

269, 275 

Старо-Каранський, р-н, 275 

Старо-Керменчик, с., 135 

Старокерменчикська, вол., 84 

Старо-Керменчикський, р-н, 193, 274 

Старо-Михайлівка, с., 62, 64, 71, 85 

Старо-Михайлівка, ст., 100 

Старо-Михайлівська, вол., 62, 71 

Степанівка, с., 227 

Степки, с., 183 

Стила, с., 48, 63, 77, 80 

Стильська, вол., 80 

Стильський, р-н, 77, 100 

Стретенка, с., 128 

Стретенська, вол., 128, 242 

Сухі Яли, с., 57 

Таганрозький, округ, 57, 183 

Таганрозький, пов., 55, 241 

Талаківка, с., 147 

Талаківка, сел., 191 

Торське, с., 170 

Троїцько-Харцизьк, с., 60, 273 

Удачна, ст., 211 

Улакли, с., 50, 74, 218 

Улаклицька, вол., 50, 74, 218 
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Урзуф, с., 145 

Урзуфська, вол., 145 

Успенівка, с., 146, 272 

Успенка, сел., 186 

Фомінське, с., 264 

Ханженкове, сел., 73 

Ханжонкове, сел., 271 

Харків, м., 216, 228, 260 

Харківська, губ., 201, 206, 216, 228, 229, 

244, 247, 250, 256, 266 

Харківський, пов., 216 

Харків-товарна, ст., 216 

Харцизьк, с., 59 

Харцизьк, сел., 78, 227, 273 

Харцизьк, ст., 201 

Харцизький, р-н, 59, 60, 69, 98 

Хомутовка, с., 136 

Хрещатицьке, с., 137 

Центральний, р-н, 253 

Часів Яр, с., 111 

Черкаське, с., 265 

Чермалик, с., 143 

Чермаликська, вол., 143, 227 

Чистяківський, пов., 109, 111 

Чистяківський, р-н, 62, 86, 98, 221, 229, 

232, 240, 241 

Чистякове, м., 96, 184, 214, 232, 240, 241, 

245, 264, 273, 276 

Чистякове, с., 62, 86, 241 

Чистякове, сел., 109, 241 

Чистякове, сл., 111, 221 

Чистякове, ст., 221, 258 

Чулковка, сел., 84 

Чулковський, рудник, 84 

Чунишине, ст., 236 

Шандриголове, с., 115 

Щеглівка, с., 63, 198 

Щеглівка, сел., 86, 271 

Щербинівка, с., 182 

Щербинівка, сел., 252, 268 

Щербинівка, х., 242 

Юзівка, м., 56, 63, 71, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 

91, 96, 99, 103, 105, 172, 188, 190, 208, 

215, 219, 222, 238, 246, 253, 258, 259, 

264, 266 

Юзівка, ст., 246 

Юзівський, округ, 55, 65, 70, 88, 94, 100, 

102, 106, 149, 198, 208 

Юзівський, пов., 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 

71, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 

90, 91, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 135, 

137, 138, 139, 140, 150, 172, 174, 175, 

181, 184, 188, 190, 205, 215, 217, 219, 

224, 227, 238,鸠239, 245, 246, 258, 263, 

264 

Юзівський, р-н, 71, 248, 251, 253 

Юр’ївська, вол., 265 

Ялта, с., 124, 132, 143, 167, 222, 275 

Ялтинська, вол., 124, 222 

Ялтинський, р-н, 143, 222 

Яма, ст., 264 

Ясинівка, с., 243 

Ясинувата, м., 179 

Ясинувата, с., 99 

Ясинувата, сел., 273 

Ясинувата, ст., 102, 189, 200, 201, 204, 232, 

236, 248 
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                                            Покажчик фондів за галузевою ознакою. 

 

 

 

1. Місцеві органи державної влади й державного управління, комітети незаможних селян 

 

ф. Р-2 Сталінський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-30 Ольгинський волосний військово-революційний комітет, с.Ольгинка Ольгинської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-48 Старо-Бешівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Старо-Бешеве 

Старо-Бешівського району Сталінского округу  

ф. Р-49 Ново-Бешівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Стила Старо-

Бешівського району Сталінского округу 

ф. Р-51 Велико-Янисольський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Велико-Янисоль 

Велико-Янисольського району Сталінського округу 

ф. Р-52 Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Андріївка Андріївського 

району Сталінського округу  

ф. Р-53 Селидівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Селидівка Селидівського 

району УРСР 

ф. Р-54 Авдотьїнський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Авдотьїне 

Авдотьїнського району Сталінського округу  

ф. Р-55 Катеринівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Катеринівка 

Катеринівського району Сталінського округу  

ф. Р-56 Ново-Бахмутський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Бахмутка 

Авдіївського району Сталінського округу  

ф. Р-57 Сталінський окружний комітет незаможних селян (КНС), м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-58 Мар'їнський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Мар'їнка Мар'їнського 

району Сталінського округу  

ф. Р-59 Улаклицький волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Улакли Улаклицької 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-66 Андріївський волосний військово-революційний комітет, с.Андріївка Андріївської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-87 Благодатівський волосний військово-революційний комітет, с.Благодатівка 

Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-114 Костянтинопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Костянтинопіль Костянтинопільської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-121 Времівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Времівка Времівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-122 Селидівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Селидівка Селидівської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-125 Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Олександрівка Гришинського району Донецької області 

ф. Р-126 Велико-Янисольський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Велико- Янисоль Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-129 Сталінська окружна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянської інспекції 

(окрКК-РСІ), м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-136 Горбачево-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Горбачево-Михайлівка Макіївського району Сталінського округу 
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ф. Р-152 Галицинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Галицинівка 

Селидівского району Юзівського округу Донецької губернії  

ф. Р-171 Оленівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Оленівка Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-172 Поздіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Поздіївка Старобешівського району Сталінського округу 

ф. Р-182 Олександрівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Олександрівка Друга Авдотьїнського району Сталінського округу 

ф. Р-196 Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Олексіївка Авдотьїнського району Сталінського округу 

ф. Р-197 Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке 

Селидівського району Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-200 Ново-Троїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Троїцьке Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-202 Селидівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Селидівка Селидівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-205 Мар'їнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Мар'їнка Мар'їнської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-206 Галицинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Галицинівка Галицинівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-207 Мемрикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Мемрик Мемрикської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-208 Зуївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Зуївка Макіївського району Сталінського округу 

ф. Р-209 Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Харцизьк Харцизького району Сталінського округу 

ф. Р-210 Іловайська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Іловайськ Харцизького району Сталінського округу 

ф. Р-211 Троїцько-Харцизька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Троїцько-Харцизьк Харцизького району Сталінського округу 

ф. Р-214 Нижньокринська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Нижня Кринка Харцизького району Сталінського округу 

ф. Р-217 Зуївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Зуївка Зуївської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-218 Оріхово-Скельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Оріхово-Скельське Зуївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-225 Ново-Михайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Михайлівка Ново-Михайлівської волості Донецької 

губернії 

ф. Р-226 Володимирівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Володимирівка Благодатівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-227 Старо-Михайлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Старо-Михайлівка Старо-Михайлівської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-229 Старо-Михайлівський підрайонний виконавчий комітет рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с.Старо-Михайлівка Старо-Михайлівської волості 

Юзівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-255 Ново-Троїцький волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке Ново-

Троїцької волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-256 Красногорівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Красногорівка Красногорівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-261 Старо-Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Старо-Михайлівка Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-262 Курахівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Курахівка Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-264 Красногорівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Красногорівка Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-265 Іллінська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Іллінка Андріївського району Юзівського округу Донецької губернії 

ф. Р-267 Павлівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Павлівка Павлівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-268 Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Олександрівка Мар'їнського району Донецької області 

ф. Р-271 Ново-Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-272 Єлизаветівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Єлизаветівка Єлизаветівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-276 Ольгинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ольгинка Ольгинської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-277 Сталінський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-284 Макіївський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Макіївка Макіївського району Сталінського округу 

ф. Р-285 Авдотьїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Авдотьїне Авдотьїнської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії  

ф. Р-286 Григорівська Друга сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Григорівка Друга Сталінського району Донецької області 

ф. Р-287 Оленівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Оленівка Оленівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-290 Калинівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Калинівка Калинівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-293 Верхньокринський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Верхня Кринка 

Харцизького району Сталінського округу 

ф. Р-294 Землянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Землянки Сталінського 

району Донецької області 

ф. Р-300 Ново-Бахмутська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Ново-Бахмутка Скотоватської волості Єнакіївського повіту Донецької губернії 

ф. Р-304 Макіївський районний комітет незаможних селян (КНС), сел.Макіївка Макіївського 

району Сталінського округу  

ф. Р-308 Авдіївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Авдіївка Авдіївського району Юзівського округу Донецької губернії 
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ф. Р-313 Гришинський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-314 Старо-Михайлівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Старо-

Михайлівка Старо-Михайлівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-316 Юзівський районний військово-революційний комітет, м.Юзівка Юзівського району 

Донецької губернії 

ф. Р-317 Мар'їнська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-332 Районна комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

Амвросіївському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області 

ф. Р-336 Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

при рудниках Берестово-Кринських кам'яновугільних копалень, с.Ханжонкове Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-339 Скотоватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Скотовата Скотоватської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії  

ф. Р-347 Улаклицький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Улакли Улаклицької волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-348 Андріївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Андріївка Андріївської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-366 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олександрівка 

Селидівського району Сталінського округу 

ф. Р-426 Олександрівська № 1 сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Олександрівка № 1 Авдотьїнського району Сталінського округу Донецької 

губернії 

ф. Р-515 Стильський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Стила Стильської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-522 Юзівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-538 Юзівський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-540 Юзівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-564 Макіївський міський комітет незаможних селян (КНС), м.Макіївка Макіївського 

району Донецької області 

ф. Р-575 Адміністративний відділ Сталінського окружного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-594 Чистяківський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Чистякове 

Чистяківського району Донецької області 

ф. Р-596 Мануйлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Мануйлівка 

Амвросіївського району Сталінського округу 

ф. Р-597 Дмитрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Дмитрівка 

Дмитрівського району Луганського округу 

ф. Р-601 Адміністративний відділ Мар'їнського районного виконавчого комітету ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел.Мар'їнка Мар'їнського району 

Сталінського округу 

ф. Р-630 Юзівський підрайонний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-633 Волноваський підрайонний комітет незаможних селян (КНС), ст.Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-642 Галузева рада товариства винахідників вугільної промисловості Донбасу, м.Сталіно 

Донецької області 

ф. Р-679 Юзівський підрайонний революційний комітет, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-705 Грузько-Зорянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Грузько-Зорянка 

Макіївського району Сталінського округу  

ф. Р-712 Ольгинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Ольгинка Ольгинської 

волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-713 Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке 

Старобешевського району Донецької області 

ф. Р-714 Благодатнівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Благодатне 

Павлівського району УРСР  

ф. Р-716 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олександрівка 

Мар'їнського району Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-718 Ново-Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-

Михайлівка Благодатівського району Донецької області 

ф. Р-720 Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Павлівка Павлівського 

району Сталінського округу  

ф. Р-722 Василівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Василівка 

Амвросіївського району Сталінского округу Донецької губернії  

ф. Р-771 Макіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Макіївка Макіївського 

району УРСР  

ф. Р-784 Андріїво-Клєвцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Андріївка Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-805 Мемрикський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Мемрик Селидівського 

району Сталінського округу 

ф. Р-812 Селидівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Селидове 

Селидівського району Донецької області 

ф. Р-813 Миколаївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Миколаївка Миколаївської волості Юзівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-816 Миколаївський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Миколаївка 

Миколаївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-841 Олексієво-Орлівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Олексієво-Орлівка Дебальцівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-870 Чистяківський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів і його місцевий комітет, м.Чистякове Сталінського округу 

ф. Р-880 Пустинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Пустинка Селидівського 

району Сталінського округу 

ф. Р-893 Грабовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Грабове Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-914 Ольховатський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ольховатка Ольховатської волості Єнакіївського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-918 Чистяківський сільський комітет незаможних селян (КНС) Чистяківського району 

Сталінського округу 

ф. Р-929 Харцизький сільський комітет незаможних селян (КНС) Харцизького району 

Сталінського округу  

ф. Р-934 Павлівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Павлівка Павлівського району УРСР 
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ф. Р-937 Гродівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Гродівка Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-944 Ясинуватський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ясинувата Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1017 Нижньо-Кринський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Нижня Кринка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1027 Олександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олександрівка 

Стильського району Сталінського округу 

ф. Р-1056 Петровська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу  

ф. Р-1063 Виконавчий комітет Багатирської волосної ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Багатир Багатирської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1100 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Сталінської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1106 Ново-Багатирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Новий Багатир 

Андріївського району Юзівського округу  

ф. Р-1135 Сталінський районний комітет незаможних селян (КНС), м.Сталіно Донецької 

області 

ф. Р-1146 Донецький губернський виконком ради робітничих, селянських, 

червоноармійських депутатів, м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1156 Бахмутський повітовий військово-революційний комітет, м.Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1160 Дебальцівський підрайонний військово-революційний комітет, с.Дебальцеве 

Дебальцевського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1161 Часів-Ярський підрайонний революційний комітет, с.Часів Яр Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1163 Донецький губернський військово-революційний комітет, м.Луганськ Донецької 

губернії 

ф. Р-1169 Артемівський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1175 Слов'янський повітовий військово-революційний комітет, м.Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1178 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Артемівської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-1181 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Горлівської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м.Горлівка Донецької області 

ф. Р-1202 Маріупольський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Маріуполь Маріупольського округу  

ф. Р-1203 Маріупольський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1204 Маріупольський повітовий військово-революційний комітет, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1209 Златоустівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Златоустівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1210 Мангушський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Мангуш 

Мангушського району Донецької області 

ф. Р-1215 Комісія зі справ колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при 

виконавчому комітеті Маріупольської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Маріуполь Донецької області 
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ф. Р-1218 Олександро-Невський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Олександро-Невськ Олександро-Невської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1219 Ялтинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ялта Ялтинської волості Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1220 Апостолівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Апостолівка Апостолівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1223 Романівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Романівка Романівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1227 Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Єлизаветівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1228 Листвянська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Листвянка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1229 Медовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Медовка Олександрівського району Маріупольського округу 

ф. Р-1230 Ново-Каракубський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Каракуб Ново-Каракубської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1231 Ново-Керменчикська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1232 Ново-Керменчикський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ново-Керменчик Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1235 Романівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1236 Олександро-Невський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Олександро-Невськ Маріупольського округу Донецької 

губернії 

ф. Р-1238 Ново-Троїцька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Ново-Троїцьке Андріївського району Маріупольського округу 

ф. Р-1240 Романівський волосний революційний комітет, с.Романівка Романівської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1241 Стретенський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Стретенка Стретенської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1243 Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при 

металургійному заводі ім.Ілліча, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1245 Маріупольський окружний комітет незаможних селян (КНС), м.Маріуполь 

Маріупольського округу  

ф. Р-1246 Маріупольська рада робітничих і солдатських депутатів, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-1250 Маріупольський окружний відділ місцевого господарства, м.Маріуполь 

Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1259 Маріупольська повітова комісія незаможних селян (КНС), м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1262 Кузнецівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Кузнецівка Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1263 Комітет незаможних селян (КНС) 1-го райвиконкому, с.Сартана Сартанської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1265 Покровський 3-й районний військово-революційний комітет, с.Покровське 

Покровської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-1268 Ялтинський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Ялта Маріупольського 

району УРСР 

ф. Р-1270 Будьоннівський районний комітет незаможних селян (КНС), сел.Будьоннівка 

Будьоннівського району Донецької області 

ф. Р-1271 Новоселівський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Новоселівка Новоселівського району Донецької області 

ф. Р-1272 Новоселівський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Новоселівка 

Новоселівського району Маріупольського округу 

ф. Р-1273 Сартанський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Сартана Сартанської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1283 Тимчасовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м.Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-1287 Іванівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Іванівка Іванівської волості Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1288 Старо-Керменчикський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Старо-Керменчик Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1292 Ново-Троїцький комітет незаможних селян (КНС), с.Ново-Троїцьке 

Маріупольського округу 

ф. Р-1295 Олександро-Невський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Олександро-

Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту Донецької губернії  

ф. Р-1297 Хомутовський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Хомутовка 

Будьоннівського району УРСР 

ф. Р-1298 Республіканський сільський комітет незаможних селян (КНС) Маріупольського 

округу Донецької губернії 

ф. Р-1300 Мар'їнопільська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Мар'їнопіль Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1301 Хрещатицький сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Хрещатицьке 

Будьоннівського району Донецької області 

ф. Р-1302 Романівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Романівка 

Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1305 Рівнопільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Рівнопіль 

Маріупольського округу 

ф. Р-1306 Богородицька сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Богородицьке Ново-Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1308 Краснівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Краснівка Жовтневого 

району Маріупольського округу  

ф. Р-1309 Златоустівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Златоустівка 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1310 Архангельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Архангельське Жовтневого району Маріупольського округу  

ф. Р-1311 Волноваський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Волноваха Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1312 Анадольський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Анадоль Анадольської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1313 Дмитрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел.Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1314 Карлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Карлівка Жовтневого 

району Маріупольського округу  
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ф. Р-1316 Златоустівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Златоустівка 

Златоустівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1317 Волноваський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Волноваха 

Волноваської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1318 Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Богородицьке Іванівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1320 Волноваський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Волноваха Волноваської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1321 Ново-Каранський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Нова-Карань 

Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1322 Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Дмитрівка Дмитрівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1323 Богословський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Богословське 

Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1325 Октябрський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Волноваха 

Волноваського району Донецької області 

ф. Р-1329 Богословський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Богословка Олександро-Невської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1330 Святодухівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Святодухівка Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1332 Новоселівська сільська секція робітничо-селянської інспекції, с.Новоселівка 

Маріупольського району Донецької області 

ф. Р-1334 Мангушський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1335 Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу 

ф. Р-1340 Крестівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Крестівка Крестівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1342 Святодухівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Святодухівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1346 Сартанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Сартана Маріупольської міськради Донецької області 

ф. Р-1347 Сартанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1348 Ялтинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ялта Ялтинського 

району Маріупольського округу  

ф. Р-1349 Чермаликський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Чермалик Чермаликської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1352 Павлопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Павлопіль Павлопільської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1355 Водянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Водяне 

Берестоватського району Маріупольського округу 

ф. Р-1356 Первомайський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Первомайське 

Первомайського району УРСР 

ф. Р-1358 Олексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Олексіївка 

Первомайського району УРСР 
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ф. Р-1359 Ланцівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Ланцівка 

Берестоватського району УРСР 

ф. Р-1360 Берестоватський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Берестове 

Берестоватського району УРСР 

ф. Р-1366 Урзуфський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Урзуф Урзуфської волості Маріупольського повіту 

Донецької області 

ф. Р-1369 Успенівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Успенівка Маріупольського району Донецької області 

ф. Р-1370 Портовська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

порт Маріуполь Новоселівського району Маріупольського округу 

ф. Р-1374 Талаківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Талаківка Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1412 Рутченківська рудникова рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів Рутченківського району міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-1426 Платонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Платонівка Платонівської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1438 Мангушський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Мангуш 

Мангушського району Донецкої області 

ф. Р-1476 Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Ново-Олександрівка Гришинського району Артемівського округу 

ф. Р-1480 Гришинська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел.Гришине Гришинського району Артемівського округу 

ф. Р-1488 Гришинський районний відділ місцевого господарства, с.Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

ф. Р-1489 Слов'янський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії  

ф. Р-1505 Артемівський окружний відділ місцевого господарства, м.Артемівськ 

Артемівського округу  

ф. Р-1519 Камишеваський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Камишеваха Камишеваської волості Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1527 Бахмутський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1528 Донецький губернський комітет незаможних селян (КНС), м.Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1530 Карлівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Карлівка Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1552 Ялтинський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ялта Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1564 Маріупольський адміністративний відділ, м.Маріуполь Сталінської області 

ф. Р-1907 Картушинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х.Картушинський Картушинської волості Дебальцівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1908 Єсаулівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Єсаулівка Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1909 Картушинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Картушине 

Дебальцівського району Артемівського округу 

ф. Р-1912 Торcький сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Торcьке Лиманського 

району Донецької області 
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ф. Р-1914 Лиманський районний адміністративний відділ районного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Лиман Лиманського району 

УРСР 

ф. Р-1917 Лиманська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Лиман Артемівського району Донецької області 

ф. Р-1918 Попівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Попівка Артемівського району УРСР 

ф. Р-1932 Велико-Янисольський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Велико-

Янисоль Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2027 Закітнянський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району 

Артемівського округу 

ф. Р-2028 Лиманський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району Артемівського 

округу 

ф. Р-2029 Попівський комітет незаможних селян (КНС) Лиманського району Артемівського 

округу 

ф. Р-2068 Донецький губернський комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам 

інтервенції, м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2071 Окружні комітети товариства сприяння жертвам інтервенції (о.а.ф.) 

ф. Р-2137 Адміністративний відділ Макіївського районного виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с.Макіївка Сталінського округу 

ф. Р-2160 Талаківський волосний революційний комітет, сел.Талаківка Маріупольської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2192 Зеленопольський сільський комітет незаможних селян (КНС), с.Зелене поле Старо-

Керменчикського району Маріупольського округу 

ф. Р-2262 Адміністративний відділ Артемівського окружного виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2263 Бахмутська повітова комісія з ліквідації наслідків голоду при повітовому 

виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2285 Маріупольське повітове відділення Донецького губернського управління з 

евакуації населення, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2375 Адміністративний відділ Донецького губернського виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2394 Платонівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с.Платонівка 

Платонівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2396 Мирська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Мирське Романівської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2427 Чистяківський волосний виконавчий комітет слободи Чистякове Чистяківського 

району Донецької губернії 

ф. Р-2440 Ялтинський волосний військово-революційний комітет, с.Ялта Ялтинської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2442 Донецьке губернське управління по евакуації населення, м.Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2450 Бахмутське повітове управління по евакуації населення, м.Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2451 Гришинське повітове управління з евакуації населення, сел.Гришине 

Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2458 Районна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів станції 

Сталіно Сталінського району Донецької області 

ф. Р-2459 Мушкетовська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, сел.Мушкетове Сталінського району Донецької області 



 288 

ф. Р-2469 Новоселівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Новоселівка Новоселівської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2472 Степанівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с.Степанівка Чермаликської волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2511 Зачатівське сільське управління, с.Зачатівка Олександро-Невської волості 

Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2564 Юзівське повітове управління евакуації населення, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2565 Юзівська повітова комісія допомоги голодуючим, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2568 Управління начальника Маріупольського повіту, м.Маріуполь Катеринославської 

губернії 

ф. Р-2573 Максимільянівський комітет незаможних селян (КНС), с.Максимільянівка 

Мар'їнського району Донецької губернії 

ф. Р-2579 Дебальцівський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел.Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2593 Уповноважений Всеукраїнського єврейського суспільного комітету з надання 

допомоги потерпілим від війни і погромів по Донецькій губернії 

ф. Р-2601 Щербинівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, хутір Щербинівка Залізняньської волості Бахмутського повіту Катеринославської 

губернії 

ф. Р-2602 Виконавчий комітет Костянтинівського, Дружківського, Краматорського і Нью-

Йоркського підрайонного комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м.Костянтинівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2604 Ясинівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Ясинівка Олександро-Невської волості Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2605 Виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Павлівського рудника 

ф. Р-2614 Каменський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів Романівської волості Маріупольського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2616 Партизанська комісія при Чистяківській міській раді робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м.Чистякове Донецької області 

ф. Р-2620 Виконком Дружківської ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, 

сел.Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2621 Виконавчий комітет ради робітничих депутатів Нью-Йоркських заводів, сел.Нью-

Йорк Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2622 Виконком ради робітничих і солдатських депутатів артилерійського заводу 

російського товариства, ст.Юзівка Катеринославської губернії 

ф. Р-2626 Виконком ради робітничих депутатів Гришинського рудника Західно-Донецького 

кам'яновугільного товариства, м.Гришине Донецької губернії 

ф. Р-2627 Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів Горлівсько-Щербинівського 

підрайону, ст. Микитівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2634 Рада робітничих і солдатських депутатів Макіївського гірничого району, 

м.Макіївка Області Війська Донського 

ф. Р-2636 Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів при Донецько-

Юр'ївському металургійному заводі, Лозово-Павлівськая волость Слов'яно-Сербського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2637 Слов'янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Слов'янськ Слов'янської волості Павлоградського повіту 

Катеринославської губернії 
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ф. Р-2646 Уповноважений Харцизького крайового відділення по округах: Артемівський, 

Сталінський, Луганський, Маріупольський, Старобільский, м.Артемівськ Артемівського 

округу  

ф. Р-2651 Петрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Петрівське Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2652 Виконавчий комітет ради робітничих і селянських депутатів Краматорського 

заводського району і Білянської волості, ст.Краматорська Ізюмського повіту Харківської 

губернії 

ф. Р-2735 Григорівське сільське правління, с.Григорівка Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2737 Маріупольська повітова комісія з боротьби з наслідками голоду при 

Маріупольському повітовому виконкомі ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2738 Красногорівський сільський старостат Галицинівської волості Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2815 Портовський сільський комітет незаможних селян (КНС), м.Маріуполь-порт 

Маріупольського округу 

ф. Р-2831 Петрівський волосний революційний комітет, с.Петрівське Маріупольського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2832 Богородицький сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Богородицьке Юр'ївської волості Бердянського повіту 

ф. Р-2844 Золотоколодязінський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Золотий Колодязь Золотоколодязінської волості Ізюмського 

повіту Харківської губернії 

ф. Р-2851 Андріївський районний комітет незаможних селян (КНС), с.Андріївка 

Бердянського округу Катеринославської губернії 

ф. Р-4222 Новоселівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с.Новоселівка Лиманського району Донецької області 

 

 

 

 

 

2. Військово-адміністративні, військово-продовольчі, військово-будівельні установи 

 

ф. Р-1005 Штаб 1-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, ст.Старо-

Михайлівка Сталінського округу Донецької області 

ф. Р-1064 Сталінська міжобласна інспекція протиповітряної оборони, протипожежних 

команд, військовосторожевої охорони Наркомату місцевої промисловості УРСР, м.Сталіно 

Сталінської області 

ф. Р-1142 Слов'янський повітовий військовий комісаріат, м.Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1162 Чистяківський повітовий комісаріат з військових справ, сл.Чистякове 

Чистяківського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1164 Бахмутський волосний військовий комісаріат, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1165 Гірсько-Іванівський волосний військовий комісаріат, с.Гірсько-Іванівське Гірсько-

Іванівської волості Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1173 Управління територіального кола 80-ї дивізії Донбасу, м.Артемівськ Артемівського 

округу 

ф. Р-1182 Артемівський окружний військовий комісаріат, м.Артемівськ Артемівського 

округу 
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ф. Р-1183 Донецький губернський комісаріат з військових справ, м.Артемівськ Донецької 

губернії 

ф. Р-1191 Єнакіївський повітовий військовий комісаріат з військових справ, м.Єнакієве 

Єнакіївського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1249 Військово-санітарні та військово-ветеринарні установи (о.а.ф.) 

ф. Р-1389 Маріупольський повітовий військовий комісаріат, м.Маріуполь Маріупольського 

округу Донецької губернії 

ф. Р-1458 Горлівсько-Костянтинівський районний військово-революційний комітет, 

с.Горлівка Єнакіївського району Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1518 Бахмутський повітовий комітет з надання відстрочок військовозобов'язаним, 

м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1533 Гришинський повітовий військовий комісаріат, сел.Гришине Гришинського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1927 Дебальцівський повітовий військовий комісаріат, м.Дебальцеве Дебальцівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1928 Юзівський повітовий військовий комісаріат, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1930 Бахмутський повітовий військовий комісаріат, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1934 Військовий комісаріат Соляного району, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1939 Мар'їнський волосний військовий комісаріат, с.Мар'їнка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1945 Бахмутська районна бойова дільниця тилу, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1964 Маріупольська повітова надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, 

спекуляцією і злочинами за посадою при Маріупольському повітовому виконавчому комітеті 

рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2043 Апостолівський волосний військовий комісаріат, с.Апостолівка Апостолівської 

волості Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2128 Донецький губернський відділ військово-продовольчого постачання при Донецькій 

губернській особливій продовольчій комісії від Наркомату продовольства УРСР, м.Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2129 Юзівський повітовий відділ військово-продовольчого постачання при Юзівському 

повітовому продовольчому комітеті від Донецького особливого губернського продовольчого 

комітету, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2130 Єнакіївський повітовий відділ військово-продовольчого постачання при 

повітовому продовольчому комітеті, м.Єнакієве Єнакіївського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2182 Корсунський повітовий військовий комісаріат, м.Корсунь Донецької губернії 

ф. Р-2184 Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Олександрівськ Південної 

залізниці 

ф. Р-2203 Військовий слідчий 10-ї дільниці військово-транспортного трибуналу Південного 

округу шляхів сполучення, м.Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2208 Гришинська повітова комісія з боротьби з дезертирством при Гришинському 

повітовому комісаріаті з військових справ, м.Гришине Гришинського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2215 Бахмутський окружний революційний трибунал, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2266 Управління коменданта, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2269 Штаб 4-го Бахмутського окремого батальйону частин особливого призначення 

Донецької губернії (ЧОП), м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 
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ф. Р-2274 1-й Бахмутський окремий батальйон частин особливого призначення (ЧОП) 

Донецької губернії, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2284 Маріупольська рота частин особливого призначення (ЧОП), м.Маріуполь 

Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-2299 Залізничний військово-продовольчий пункт при станції Дебальцеве Донецької 

залізниці 

ф. Р-2300 Ясинуватський залізничний військово-продовольчий пункт, ст.Ясинувата 

Катерининської залізниці 

ф. Р-2347 Маріупольський окружний військовий комісаріат, м.Маріуполь Маріупольського 

округу 

ф. Р-2387 Маріупольська повітова особлива військово-продовольча комісія з постачання 1-ї 

Донецької трудової армії, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2399 Улаклицький волосний військовий комісаріат, с.Улакли Улаклицької волості 

Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2400 Андріївський волосний військовий комісаріат, с.Андріївка Андріївської волості 

Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2457 Військовий комісаріат Макіївського гірничого району, м.Дмитрієвськ Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2461 Корсунський волосний військовий комісаріат, с.Корсунь Корсунської волості 

Єнакіївського району Донецької губернії 

ф. Р-2608 Районна Гришинська спілка військовопокалічених, м.Гришине Катеринославської 

губернії 

ф. Р-2609 Районна транспортна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і 

злочинами за посадою Донецьких залізниць, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2613 Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за 

посадою Краматорського заводського району і Білянської волості, сел.Краматорськ 

Ізюмського повіту Харківської губернії 

ф. Р-2615 Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за 

посадою Гришинського району, м.Гришине Гришинського району Донецької губернії 

ф. Р-2632 Дружківський військово-революційний штаб, сел.Дружківка Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2633 Лиманський волосний військовий комісаріат, сел.Лиман Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

ф. Р-2640 Управління коменданта 243-го етапу Південного фронту, ст. Ясинувата Донецької 

губернії 

ф. Р-2707 Навчальні пункти з позавійськової підготовки (о.а.ф.) 

ф. Р-2708 Штаб начальника Бахмутської бойової дільниці з боротьби з бандитизмом, 

м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2712 Макіївський динамітний склад Харківського відділення Головного управління 

військової промисловості СРСР на Україні, м.Макіївка Сталінського округу 

ф. Р-2714 Штаб 2-го вартового батальйону при Бахмутському повітовому військкоматі, 

м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2717 Чистяківська районна військова комендатура Донецької трудової армії, 

ст.Чистякове Донецької губернії 

ф. Р-2718 2-й військово-трудовий загін Донецького відділення правління Всеросійського 

об'єднання державних робітничих артілей "Водра", м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2719 Бахмутська військова районна комендатура, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2723 Штаб коменданта тилу Юзівського повіту, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 
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3. Органи робітничо-селянської інспекції, державного та народного контролю 

 

ф. Р-835 Донецька обласна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція (КК-

РСІ), м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-941 Уповноважений комісії радянського контролю при Раді Народних Комісарів СРСР 

по Донецькій області, м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1281 Маріупольська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

м.Маріуполь Донецької області 

ф. Р-1291 Мангушська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК РСІ), 

с.Мангуш Маріупольського району Донецької області 

ф. Р-1296 Будьоннівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК 

РСІ), с.Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області 

ф. Р-1353 Сартанська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК - РСІ), 

с.Сартана Маріупольського району Донецької області 

ф. Р-1465 Артемівська окружна контрольна комісія КП(б)У - робітничо-селянська інспекція 

(КК - РСІ), м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1562 Маріупольська окружна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК - 

РСІ), м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1567 Сталінська міська контрольна комісія КП(б)У- робітничо-селянська інспекція (КК - 

РСІ), м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1568 Павлівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК - РСІ), 

с.Павлівка Павлівського району Донецької області 

ф. Р-1570 Селидівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК - РСІ), 

с.Селидівка Донецької області 

ф. Р-1571 Старо-Бешівська районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (КК - 

РСІ), с.Старо-Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області 

ф. Р-2004 Польова робітничо-селянська інспекція при Донецькій дивізії Всесоюзної 

надзвичайної комісії України, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2005 Донецький губернський відділ робітничо-селянської інспекції Харківського 

військового округу, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2346 Паливна робітничо-селянська інспекція Донбасу, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2478 Робітничо-селянська інспекція з експлуатації Донецьких залізниць, м.Харків 

Харківської губернії 

ф. Р-2479 Робітничо-селянська інспекція водного транспорту, м.Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2795 Григорівський волосний наглядач робітничо-селянської міліції, с.Григорівка 

Григорівської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

 

 

 

 

 

4. Органи юстиції, суду, прокуратури, охорони громадського порядку 

 

ф. Р-80 Сталінський окружний комітет допомоги ув'язненим та звільненим з примусово-

трудових установ, м.Сталіно Сталінського району УРСР 

ф. Р-164 Управління робітничо-селянської радянської міліції 1-го району, м.Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-254 Управління робітничо-селянської радянської міліції 4-го району, с.Стила 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-257 Штаб 4-го бойового району Сталінської окружної бойової дільниці, с.Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії 
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ф. Р-327 Сталінське окружне управління робітничо-селянської міліції, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-345 Олександрівська робочо-селянська промислова міліція рудника Олександрівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-346 Управління Вєтковської підрайонної робітничо-селянської промислової міліції, 

рудник Вєтка міста Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-377 Сталінський окружний суд, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-378 Народний суд 1-ї дільниці міста Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-381 Народний суд 14-ї дільниці, м.Дмитрієвськ Макіївського району Сталінського 

округу 

ф. Р-382 Управління Мар'їнської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

сел.Мар'їнка Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-383 Управління начальника промміліції Вознесенського району Петровських рудників 

Сталінського округу 

ф. Р-385 Народний суд 12-ї дільниці, с.Стила Стильського району Сталінського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-386 Народний суд 4-ї дільниці, с.Мар'їнка Мар'їнського району УРСР 

ф. Р-388 Народний суд 10-ї дільниці, с.Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

ф. Р-390 Народний суд 9-ї дільниці, с.Григорівка Сталінського району Сталінського округу 

ф. Р-391 Сталінська окружна прокуратура, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-392 Народний суд 2-ї дільниці, сел.Харцизьк Макіївського району Сталінського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-393 Управління Авдіївської районної робітничо-селянської міліції і вугільного розшуку, 

сел.Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

ф. Р-847 Народний суд 2-ї дільниці, м.Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-457 Управління Рутченківської районної робітничо-селянської промислової міліції, 

сел.Рутченкове міста Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-537 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської міліції, м.Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-553 Народний суд 6-ї дільниці, с.Андріївка Сталінського району Сталінського округу 

ф. Р-577 Управління міліції Великоянисольського району Юзівської повітової робочо-

селянської радянської міліції, с.Старий Керменчик Старокерменчикської волості Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-578 Управління робітничо-селянської промислової міліції Чулковського рудника, 

сел.Чулковка Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-579 Управління Старо-Михайлівської районної робітничо-селянської міліції, с.Старо-

Михайлівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-580 Управління Волноваської районної робітничо-селянської міліції, ст.Волноваха 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-581 Щеглівська дільнична робітничо-селянська промислова міліція управління 

державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, сел.Щеглівка міста Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-584 Управління Андріївської районної робітничо-селянської міліції, с.Андріївка 

Сталінського округу 

ф. Р-602 Управління Красногорівської районної робітничо-селянської міліції, 

с.Красногорівка Красногорівського району Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-604 Управління робітничо-селянської промислової міліції Моспино-Роснянської 

дільниці, ст.Моспине Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-605 Управління робітничо-селянської промислової міліції Сталінського азотно-

хімічного заводу Сталінського району Сталінського округу 

ф. Р-612 Управління Юзівської повітової робітничо-селянської промислової міліції, м.Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-613 Управління Юзівської міської робітничо-селянської радянської міліції, м.Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-628 Авдіївське підрайонне управління робітничо-селянської промислової міліції, 

сел.Авдіївка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-888 Особлива сесія народного суду по Юзівському повіту Донецької губернії 

ф. Р-964 Управління робітничо-селянської промислової міліції при Авдотьїнському 

горілочному заводі, ст.Караванна Юзівського округа Донецької губернії 

ф. Р-1050 Управління Макіївської районної робітничо-селянської міліції і карного розшуку, 

м.Дмитрієвськ Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1059 Управління робітничо-селянської промислової міліції Ново-Смолянинівського 

коксо-бензольного заводу, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1062 Сталінський міжрайонний суд, м.Сталіно Сталінського району УРСР 

ф. Р-1145 Донецьке губернське управління робітничо-селянської радянської міліції та 

карного розшуку, м.Артемівськ Донецької губернії 

ф. Р-1167 Донецький губернський відділ юстиції, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1168 Донецький губернський суд, м.Артемівськ Донецької губернії 

ф. Р-1170 Артемівське окружне управління робочо-селянської радянської міліції, 

м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1171 Артемівський окружний суд, м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1172 Артемівська окружна прокуратура, м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1174 Управління Шандриголовської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с.Шандриголове Артемівського округу 

ф. Р-1179 Лиманське районне управління робітничо-селянської радянської міліції, сел.Лиман 

Лиманського района Артемівського округу 

ф. Р-1185 Новоекономічна районна робітничо-селянська радянська міліція, с.Новоекономічне 

Артемівського округу 

ф. Р-1186 Краматорська 2-а підрайонна робітничо-селянська радянська міліція, 

м.Краматорськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1252 Маріупольський будинок суспільно-примусових робіт управління окружної 

робітничо-селянської міліції, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1280 Управління Маріупольської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1390 Управління Маріупольської міської робітничо-селянської радянської міліції, 

м.Маріуполь Донецької губернії 

ф. Р-1391 Управління Сталінської районної робітничо-селянської міліції, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-1393 Управління Мушкетово-Прохоровської промислової робітничо-селянської міліції, 

сел.Мушкетове Сталінського округу 

ф. Р-1394 Селидівська районна робітничо-селянська радянська міліція, с.Селидівка 

Селидівського району Сталінського округу 

ф. Р-1395 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінських державних 

заводів і рудників Донецького державного кам'яновугільного тресту, м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-1398 Управління Старо-Бешівської районної робітничо-селянської міліції, сел.Старо-

Бешеве Старо-Бешівського району Донецької області 

ф. Р-1404 Управління промислової робітничо-селянської міліції Сталінського 

машинобудівного заводу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1406 Управління Дмитрівської промислової робітничо-селянської міліції, сел.Дмитрівка 

Сталінського округу 

ф. Р-1407 Управління Авдотьїнської промислової робітничо-селянської радянської міліції, 

сел. Авдотьїне Авдотьїнського району Юзівського округу Донецької губернії 
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ф. Р-1410 Управління Павлівської районної робітничо-селянської радянської міліції, 

с.Павлівка Павлівського району УРСР 

ф. Р-1439 Гришинське повітове бюро юстиції, м.Гришине Донецької губернії 

ф. Р-1448 Сталінська міжрайонна прокуратура, м.Сталіно Сталінського району УРСР 

ф. Р-1459 Донецька губернська надзвичайна комісія, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1469 Донецька губернська прокуратура, м.Артемівськ Артемівського округу Донецької 

губернії 

ф. Р-1544 Народний суд 2-ї дільниці ст.Сартана Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1559 Особлива сесія народного суду по Маріупольському повіту, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1563 Маріупольська окружна прокуратура, м.Маріуполь Маріупольського округу  

ф. Р-1935 Ново-Андріївський волосний наглядач управління Юзівської повітової робочо-

селянської міліції, сел.Ново-Андріївка Ново-Андріївської волості Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-1938 Управління промислової робітничо-селянської радянської міліції 

Краснознам'янської дільниці управління Донецької державної кам'яновугільної 

промисловості Донбасу, с.Краснознам'янка Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-1966 Андріївське волосне відділення робітничо-селянської міліції, с.Андріївка 

Андріївської волості Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2006 Управління Слов'янської міської робітничо-селянської міліції, м.Слов'янськ 

Донецької губернії 

ф. Р-2008 Управління робітничо-селянської радянської міліції 3-го району Слов'янського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2010 Управління робітничо-селянської міліції 5-го району, сел.Лиман Слов'янського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2011 Управління робітничо-селянської міліції мінеральних вод, м.Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2018 Народний суд 3-ї дільниці , м.Лиман Лиманського району Сталінської області 

ф. Р-2019 Народний суд 1-ї дільниці , м.Красний Лиман Сталінської області 

ф. Р-2030 Відділ залізничної робітничо-селянської міліції Північно-Донецької залізниці, 

м.Артемівськ Сталінської області 

ф. Р-2040 Відділ залізничної робітничо-селянської міліції НКВС Південно-Донецької 

залізниці, м.Ясинувата Сталінської області 

ф. Р-2048 Кущове адресне бюро управління робітничо-селянської міліції по Сталінській 

області 

ф. Р-2064 Дисциплінарний суд Микитівського куща Донецької губернії при Микитівських 

рудниках правління державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, сел.Микитівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2070 Дисциплінарний суд Нелепівського і Північного рудників Єнакіївського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2086 Дисциплінарний суд Горлівського куща №3 при Горлівському руднику правління 

державної кам'яновугільної промисловості Донбасу, м.Горлівка Донецької губернії 

ф. Р-2171 Донецьке губернське управління промислової міліції, м.Бахмут Бахмутського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2206 Донецька губернська рада народних суддів, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2211 Народний слідчий 4-ї дільниці Маріупольського повіту, м.Маріуполь Донецької 

губернії 

ф. Р-2214 Особлива сесія народного суду по Слов'янському повіту, м.Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2280 Народний суд 15-ї дільниці, с.Рай-Олександрівка Рай-Олександрівського району 

Артемівського округу 
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ф. Р-2295 Донецьке губернське відділення карного розшуку при Донецькому губернському 

управлінні робітничо-селянської міліції, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2297 Управління Маріупольської робітничо-селянської промислової міліції об'єднаних 

заводів "А" і "Б", м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2298 Управління 4-го району Маріупольської повітової робітничо-селянської радянської 

міліції, с.Олександро-Невськ Олександро-Невської волості Маріупольського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2301 Начальник охорони станції Харцизьк Ясинуватської робітничо-селянської 

радянської міліції 4-ї дільниці , ст.Харцизьк Катерининської залізниці 

ф. Р-2302 5-е районне управління радянської робітничо-селянської залізничної міліції, 

ст.Дебальцеве Донецької губернії 

ф. Р-2303 Управління залізничної міліції Ясинуватського району Катерининської залізниці, 

ст.Ясинувата Донецької губернії 

ф. Р-2304 Начальник управління робітничо-селянської міліції Краматорського заводського 

району, ст.Краматорськ Ізюмського повіту Харківської губернії 

ф. Р-2305 Комісар Червоної міліції міста Гришине і Гришинського району, м.Гришине 

Донецької області 

ф. Р-2306 3-є районне управління залізничної міліції лінійного управління радянської 

робітничо-селянської міліції Донецьких залізниць, ст.Лиман Донецької губернії 

ф. Р-2307 Управління Гришинської районної залізничної робітничо-селянської міліції 

Катеринославської залізниці, ст.Гришине Донецької губернії 

ф. Р-2308 1-е дільничне управління 3-го району робітничо-селянської радянської міліції 

Донецьких залізниць, ст.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2309 2-е дільничне управління 5-го району радянської робітничо-селянської міліції 

Донецької залізниці, ст.Горлівка Донецької губернії 

ф. Р-2311 Управління Маріупольської районної залізничної міліції робітничо-селянської 

Катерининської залізниці, м.Маріуполь Донецької губернії 

ф. Р-2312 1-а дільниця управління 5-го району радянської робітничо-селянської залізничної 

міліції Катерининської залізниці, ст.Іловайськ Донецької губернії 

ф. Р-2314 Начальник 4-ї дільниці охорони ст.Авдіївки Ясинуватської робітничо-селянської 

радянської міліції, ст.Авдіївка Катеринославської залізниці 

ф. Р-2341 Народний суд 1-ї дільниці, с.Селидівка Селидівського району Сталінської області 

ф. Р-2342 Народний суд 3-ї дільниці, с.Петровка міста Сталіно Сталінської області 

ф. Р-2343 Народний суд 6-ї дільниці, с.Нью-Йорк Артемівського району Артемівського 

округу 

ф. Р-2344 Народний суд 1-ї дільниці, с.Рутченкове міста Сталіно Сталінської області 

ф. Р-2345 Народний суд 2-ї дільниці, с.Рутченкове міста Сталіно Сталінської області 

ф. Р-2365 Донецькі губернські міліцейські курси при Донецькому губернському управлінні 

робочо-селянської радянської міліції, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2366 Дебальцівське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської 

радянської міліції, сел.Дебальцеве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2368 Гришинське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, сел.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2369 Бахмутське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2370 Єнакіївське міське відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м.Єнакієве Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2371 Слов'янське повітове відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м.Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2372 Чистяківське районне відділення карного розшуку робітничо-селянської радянської 

міліції, м.Чистякове Дебальцівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-2373 Комітет службовців Донецької губернської міліції Всеросійської спілки 

суспільних, торгових установ і підприємств, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької 

губернії 

ф. Р-2374 Управління Бахмутської гірничопромислової міліції при управлінні державної 

кам'яновугільної промисловості, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2376 Управління 2-ї дільничної промислової міліції Гришинського району, сел.Гришине 

Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2377 Управління робітничо-селянської радянської міліції 2-го району, м.Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2379 Юзівське повітове відділення Донецького губернського управління карного 

розшуку, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2383 Ліквідаційна комісія лінейного управління залізничних робітничо-селянських 

міліцій Донецької залізниці, м.Харків Харківської губернії 

ф. Р-2388 1-е дільничне управління 2-го району радянської робітничо-селянської міліції 

Донецьких залізниць, ст.Харків-товарна Харківського повіту Харківської губернії 

ф. Р-2390 2-е дільничне управління 3-го району радянської робітничо-селянської залізничної 

міліції Донецьких залізниць, ст.Ниркове  

ф. Р-2392 Начальник 2-ї дільниці радянської робітничо-селянської промислової міліції, 

м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2401 Управління 3-го підрайону Гришинської повітової робітничо-селянської 

радянської міліції, с.Гродівка Гродівської волості Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2402 Управління 5-го району Гришинської повітової робітничо-селянської радянської 

міліції, сел.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2404 Управління 1-го району Гришинської міської робітничо-селянської радянської 

міліції, м.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2411 Управління робітничо-селянської радянської міліції 1-го району, м.Бахмут 

Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2413 Політична інспекція при Донецькому губернському управлінні радянської 

робітничо-селянської міліції, м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2426 Управління робітничо-селянської радянської міліції Чистяківського району, 

ст.Чистякове Донецької губернії 

ф. Р-2446 Донецька губернська інспекція місць позбавлення волі Наркомату внутрішніх 

справ УРСР, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2460 Управління Гришинської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2462 Управління Єнакіївської повітової робітничо-селянської радянської міліції, 

м.Єнакієве Єнакіївського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2470 Донецький губернський революційний трибунал, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2496 Мировий суддя 1-ї дільниці Маріупольського судово-мирового округу, 

м.Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2498 Управління Первомайської робітничо-селянської радянської міліції, 

с.Первомайське Первомайського району Артемівського округу 

ф. Р-2499 Народний суд 1-ї дільниці міста Маріуполя Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2509 Народний суддя 13-ї дільниці Краматорського району Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

ф. Р-2559 Управління начальника Бахмутського повіту, м.Бахмут Катеринославської губернії 

ф. Р-2563 Юзівський повітовий відділ юстиції, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2572 Управління 3-го району Гришинської повітової робітничо-селянської міліції, с 

Андріївка Велико-Янисольської волості Гришинського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-2578 Народний суд 13-ї дільниці, с.Олексієво-Орлівка Чистяківського району Донецької 

губернії 

ф. Р-2581 Чистяківський районний адміністративний відділ, м.Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу  

ф. Р-2705 Управління 2-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів 

сполучення, ст.Слов'янськ Донецької губернії 

ф. Р-2706 Управління 3-го району охорони Донецької залізниці Південного округу шляхів 

сполучення, ст.Дебальцеве Донецької губернії 

ф. Р-2829 Управління робітничо-селянської радянської міліції 3-го району, рудник Ірміно 

Алчевського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2830 Управління робітничо-селянської міліції 3-го району, с.Черкаське Слов'янського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2833 Управління 1-ї дільниці промислової міліції Гришинського району Гришинського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-6827 Бюро записів актів громадянського стану Авдіївської селищної ради Сталінської 

міськради Донецької області 

ф. Р-6828 Бюро записів актів громадянського стану міста Артемівська Донецької області 

ф. Р-6829 Бюро записів актів громадянського стану міста Горлівки Донецької області 

ф. Р-6830 Бюро записів актів громадянського стану Микитівської селищної ради міста 

Горлівки Донецької області 

ф. Р-6831 Бюро записів актів громадянського стану Калинінської, Кондратіївської сільських 

рад, Новогорлівської селищної ради міста Горлівки Донецької області 

ф. Р-6832 Бюро записів актів громадянського стану Дебальцівської селищної ради Риковської 

міськради Донецької області 

ф. Р-6833 Бюро записів актів громадянського стану Щербинівської, Нью-Йоркської, 

Північної, Артемівської селищних рад, Залізнянської, Нелепівської сільрад міста Горлівки 

Донецької області 

ф. Р-6834 Бюро записів актів громадянського стану Ново-Економічної та Ново-Донбаської 

селищних рад Гришинського району Донецької області 

ф. Р-6835 Бюро записів актів громадянського стану Олександрівської селищної ради 

Старобешівського району Донецької області 

ф. Р-6836 Бюро записів актів громадянського стану міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6837 Бюро записів актів громадянського стану Будьоннівської, Мушкетівської, 

Євдокіївської селищних рад міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6838 Бюро записів актів громадянського стану Риківської селищної ради міста Сталіно 

Донецької області 

ф. Р-6839 Бюро записів актів громадянського стану ст.Сталіно, Вєтківської рудради, 

Олександрівської сільської ради міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6840 Бюро записів актів громадянського стану Рутченківської селищної ради міста 

Сталіно Донецької області 

ф. Р-6841 Бюро записів актів громадянського стану Ново-Смолянинівської селищної ради 

міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6842 Бюро записів актів громадянського стану Авдотьїнської та Григорівської селищних 

рад міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6843 Бюро записів актів громадянського стану Петровської селищної ради Мар'їнського 

району Донецької області 

ф. Р-6844 Бюро записів актів громадянського стану Моспинської, Горбачево-Михайлівської 

селищних рад міста Макіївки Донецької області 

ф. Р-6845 Бюро записів актів громадянського стану Дружківської селищної ради міста 

Костянтинівки Донецької області 

ф. Р-6846 Бюро записів актів громадянського стану міста Рикове Донецької облас ті 

ф. Р-6847 Бюро записів актів громадянського стану міста Костянтинівки Донецької області 

ф. Р-6848 Бюро записів актів громадянського стану міста Краматорська Донецької області 
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ф. Р-6849 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Лиманського району Донецької 

області 

ф. Р-6850 Бюро записів актів громадянського стану міста Гришине Донецької області 

ф. Р-6851 Бюро записів актів громадянського стану міста Макіївки Донецької області 

ф. Р-6852 Бюро записів актів громадянського стану Войковської, Грузько-Зорянської, 

Грузько-Ломівської, Макіївської селищних рад міста Макіївки Донецької області 

ф. Р-6853 Бюро записів актів громадянського стану Риківської, Ханжонківської селищних 

рад, Верхньокринської, Калинівської, Мар'ївської сільських рад міста Макіївки Донецької 

області 

ф. Р-6854 Бюро записів актів громадянського стану Щеглівської селищної ради, 

Григорівської-2 , Н-Чайкінської сільських рад міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6855 Бюро записів актів громадянського стану міста Маріуполя Донецької області 

ф. Р-6856 Бюро записів актів громадянського стану Новоселівської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

ф. Р-6857 Бюро записів актів громадянського стану Волонтерівської, Заводської, 

Сартанської, Старо-Кримської сільрад міста Маріуполя Донецької області 

ф. Р-6858 Бюро записів актів громадянського стану Успенівської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

ф. Р-6859 Бюро записів актів громадянського стану Портовської селищної ради міста 

Маріуполя Донецької області 

ф. Р-6860 Бюро записів актів громадянського стану Курахівської селищної ради, 

Селидівської сільради міста Сталіно Донецької області 

ф. Р-6861 Бюро записів актів громадянського стану ради міста Слов'янська Донецької області 

ф. Р-6862 Бюро записів актів громадянського стану Андріївської, Ново-Донбаської, 

Ремівської, Сніжнянської селищних рад Чистяківського району Донецької області 

ф. Р-6863 Бюро записів актів громадянського стану міста Чистякове Донецької області 

ф. Р-6864 Бюро записів актів громадянського стану Іловайської, Харцизької селищних рад, 

Зуївської, Зугреської, Троїцько-Харцизької сільських рад міста Макіївки Донецької області 

ф. Р-6865 Бюро записів актів громадянського стану Олексієво-Орлівської, Західно-Групської, 

Ольховатської сільських рад міста Чистякове Донецької області 

ф. Р-6866 Бюро записів актів громадянського стану Ясинуватської селищної ради міста 

Сталіно Донецької області 

ф. Р-6867 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Амвросіївського району 

Донецької області 

ф. Р-6868 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Артемівська Донецької 

області 

ф. Р-6869 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Велико-Янисольського та Старо-

Керменчикського районів Донецької області 

ф. Р-6870 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Волноваського району Донецької 

області 

ф. Р-6871 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Володарського району Донецької 

області 

ф. Р-6872 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Гришинського району Донецької 

області 

ф. Р-6873 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Костянтинівки Донецької 

області 

ф. Р-6874 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Гришинського району Донецької 

області 

ф. Р-6875 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Мар'їнського району Донецької 

області 

ф. Р-6876 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Маріуполя Донецької 

області 
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ф. Р-6877 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Олександрівського району 

Донецької області 

ф. Р-6878 Бюро записів актів громадянського стану Ялтинської сільради міста Маріуполя 

Донецької області 

ф. Р-6879 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Слов'янського району Донецької 

області 

ф. Р-6880 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Старобешівського району 

Донецької області 

ф. Р-6881 Бюро записів актів громадянського стану сільрад Старо-Каранського району 

Донецької області 

ф. Р-6882 Бюро записів актів громадянського стану сільрад міста Чистякове Донецької 

області 

ф. Р-6883 Бюро записів актів громадянського стану Новоселівської , Орлівської сільрад міста 

Сталіно Донецької області 

 

 

 

 

 

5. Органи планування й статистики 

 

ф. Р-113 Сталінське окружне статистичне бюро, м.Сталіно Сталінського округ 

ф. Р-1496 Донецьке губернське статистичне бюро, м.Бахмут Артемівського округу 

ф. Р-1497 Артемівське окружне статистичне бюро, м. Артемівськ Артемівського округу 

 

 

 

 

 

6. Фінансові установи 

 

ф. Р-90 Відділення Російського торговельно-промислового банку (о.а.ф.) 

ф. Р-302 Сталінський окружний фінансовий відділ, м.Сталіно Сталінського району УРСР 

ф. Р-527 Юзівський повітовий фінансовий відділ, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-848 Юзівське районне податкове бюро при Юзівському повітовому продовольчому 

комітеті, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-957 Юзівський податковий осередок повітової державно-заготівельної зернової контори, 

м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1341 Розівське районне податкове бюро Маріупольської повітової особливої військово-

продовольчої комісії, ст.Розівка Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1473 Донецький губернський фінансовий відділ, м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1474 Артемівський окружний фінансовий відділ, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1491 Філії (відділення) Всеукраїнського кооперативного банку (о.а.ф.) 

ф. Р-1535 Маріупольський окружний фінансовий відділ, м.Маріуполь Маріупольського 

округу 

ф. Р-1923 Лиманське сільськогосподарське кредитне товариство, с.Лиманське Лиманського 

району Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1937 Петропавлівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 

ім.Шевченко, с.Петропавлівка Сталінського округу 

ф. Р-2112 Каранське районне податкове бюро Маріупольського повітового продовольчого 

комітету, ст.Карань Маріупольського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-2113 Маріупольське районне податкове бюро Маріупольського повітового 

продовольчого комітету, м.Маріуполь Донецької губернії 

ф. Р-2121 Правління млина Маріупольської спілки кредитних кооперативів при ст.Волноваха 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2268 Гришинська прибутково-видаткова каса, м.Гришине Артемівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2270 Слов'янська прибутково-видаткова каса, м.Слов'янськ Слов'янського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2271 Слов'янський повітовий фінансовий відділ, м.Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2272 Сергіївська прибутково-видаткова каса, с.Сергіївка Сергіївського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2275 Каменська прибутково-видаткова каса, с.Каменська Каменського району 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2276 Бахмутське відділення державного банку, м.Бахмут Бахмутського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2277 Артемівська державна трудова ощадна каса, м.Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2512 Інспектор прямих податків № 311, 387, 632 дільниць Сталінського окружного 

фінансового відділу, м.Макіївка Макіївського району Сталінської області 

ф. Р-2513 Інспектор прямих податків №313 дільниці Сталінського окружного фінансового 

відділу, с.Павлівка Павлівського району Сталінського округу 

ф. Р-2514 Інспектор прямих податків №312 дільниці Сталінського окружного фінансового 

відділу, Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу  

ф. Р-2515 Інспектор прямих податків дільниць № 307, 385 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2516 Інспектор прямих податків №306 (4, 382) дільниці Сталінського окружного 

фінансового відділу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2517 Інспектор прямих податків дільниць №№ 2, 380, 621 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2518 Інспектор прямих податків дільниць № 305, 381 Сталінського окружного 

фінансового відділу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2519 Інспектор прямих податків дільниці № 303 Сталінського окружного фінансового 

відділу, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2520 Інспектор прямих податків дільниці № 310 Сталінського окружного відділу, 

с.Амвросіївка Амвросіївського району Сталінського округу 

ф. Р-2711 Міжвідомча комісія з оплати рахунків за реквізованими прохідними частинами 

радянських військ, коней, фуражу й ін. предметів при Маріупольському повітовому 

військовому комісаріаті, м.Маріуполь Донецької губернії 

 

 

 

 

 

7.Органи управління економікою, промислові підприємства 

 

ф. Р-23 Сталінська технічна контора Донецького державного кам'яновугільного тресту 

"Донвугілля", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-28 Управління гірничорятувальних і випробувальних станцій Донецького і 

Криворізького басейнів Головного управління гірничого нагляду в Москві , м.Дмитрієвськ 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-38 Оленівські вапняні кар'єри Петровських державних заводів і рудників, 

с.Олександрінка Юзівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-41 Рутченківське гірничопромислове товариство, ст.Рутченкове Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-94 Заводоуправління об'єднаних державних Амвросіївських заводів, ст.Амвросіївка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-95 Південно-Глухоозерський портланд-цементный завод Петроградського товариства 

для виробництва портланд-цементу й інших будівельних матеріалів, ст.Амвросіївка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-224 Завод з ремонту паровозів, вагонів і автомобілів державного Новоросійського 

кущового об'єднання, м.Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-240 Шахта № 24-25 Чистяківського рудоуправління, с.Ремівка Чистяківського району 

Сталінського округу 

ф. Р-242 Західна група шахт Чистяківського рудоуправління, с.Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу 

ф. Р-244 Шахта № 8 Чистяківського рудоуправління, м.Чистякове Чистяківського району 

Сталінського округу 

ф. Р-249 Управління державних рудників Щеглівського куща № 6 правління Центральної 

кам'яновугільної промисловості, с.Щеглівка міста Юзівки Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-598 Шахта №11-21 Мушкетівського рудоуправління, сел.Мушкетове Сталінського 

округу 

ф. Р-607 Шахта № 9 "Капітальна" Мушкетівського рудоуправління Макіївського району 

Юзівського округу Донецької губернії 

ф. Р-608 Шахта № 5/6 Мушкетівського рудоуправління, ст.Мушкетове Сталінського округу 

Донецької губернії 

 ф. Р-1045 Сталінське відділення Харківської контори металургійного синдикату 

"Металосиндикат", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1279 Маріупольський районний комітет Всеросійської спілки робітників металістів, 

м.Маріуполь Маріупольського району УРСР 

ф. Р-1364 Заводський комітет Всеросійської спілки робітників металістів при електростанції, 

м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1446 Сталінський окружний відділ місцевої промисловості, м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-1472 Державний трест кам'яновугільної промисловості Державного Всесоюзного 

об'єднання кам'яновугільної промисловості "Союзвугілля" ВРНГ СРСР, м.Горлівка 

Артемівського округу 

ф. Р-1506 Артемівський окружний відділ місцевої промисловості, м.Артемівськ 

Артемівського округу 

ф. Р-1510 Донецька районна контора державного пивоварного тресту "Українська Нова 

Баварія", м.Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу 

ф. Р-1511 Артемівська окружна спілка кустарно-промислових кооперативів 

"Арткустпромспілка", м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1524 Слов'янський державний скляний завод Артемівського окружного хіміко-

силікатного тресту ім.Артема, м.Слов'янськ Артемівського округу 

ф. Р-1550 Маріупольське товариство з вироблення вина "Винороб", м.Маріуполь 

Маріупольського округу 

ф. Р-1931 Амвросіївська геологорозвідувальна партія на мергель геологічного управління 

УРСР, ст.Амвросіївка Амвросіївського району Сталінської області 

ф. Р-1946 Управління Донецького тресту швейної промисловості, м.Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1975 Маріупольська контора Всесоюзного об'єднання з експорту кам'яновугільного 

палива, марганцевої і залізної руди, пероксида і вогнетривких глин Наркомату зовнішньої 

торгівлі СРСР, м. Маріуполь Сталінської області 

ф. Р-2047 Топографо-геодезична партія по зйомці, м.Артемівськ Артемівського району УРСР 
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ф. Р-2077 Макіївські кам'яновугільні рудники "Згода" Макіївської волості Таганрозького 

округу Області війська Донського 

ф. Р-2080 Шефська комісія при управлінні державної кам'яновугільної промисловості 

Донбасу, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2081 Об'єднаний Горлівсько-Залізнянський рудничний комітет №4 по дрібній 

промисловості Всеросійської спілки гірників, с.Степки Горлівського району Донецької 

губернії 

ф. Р-2088 Уповноважений центрального правління кам'яновугільної промисловості по 

Чистяківському гірничому районі, м.Чистякове Донецької губернії 

ф. Р-2090 Артемівське місцеве відділення Всеросійської спілки гірників, сел.Моспине 

Макіївського району Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2091 Уповноважений Всеукраїнського комітету спілки гірників по Артемівському 

округу, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2260 Склад Глушковської державної сукняної фабрики ім.Кутузова в місті Сталіно 

Донецької губернії 

ф. Р-2264 Уповноважений Боково-Кришталевого районного відділу металів Донецької 

губернської ради народного господарства, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2282 Сніжнянське рудничне управління Донецького державного кам'яновугільного 

тресту з виробництва і продажу кам'яного вугілля й антрациту (Донвугілля) ВРНГ СРСР, сел. 

Сніжне Сорокинського району Луганського округу 

ф. Р-2291 Артемівський міжрайонний трест будівельних матеріалів Державного 

республіканського об'єднання промисловості будівельних матеріалів ВРНГ УРСР, 

м.Артемівськ Артемівського району УРСР 

ф. Р-2316 Правління трестированої цементної промисловості Донбасу "Донбасцемент", 

м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2329 Донецьке відділення Українського геологогідрогеодезичного тресту, м.Артемівськ 

Донецької області 

ф. Р-2335 Маріупольська база геологорозвідувального тресту України і Криму, м.Маріуполь 

Маріупольського району УРСР 

ф. Р-2338 Правління об'єднаних підприємств керамічної промисловості Донецького басейну 

"Донбаскераміка", м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2352 Уповноважений українського управління з палива по Донецькій губернії, м.Бахмут 

Донецької губернії 

ф. Р-2355 Комбінат №16 управління круп'яної, маслоробної промисловості України, 

ст.Удачна Донецької губернії 

ф. Р-2356 Державний Донецький содовий завод ім.Леніна, ст.Переїздна Донецької губернії 

ф. Р-2358 Краматорське металургійне товариство, м.Краматорськ Донецької губернії 

ф. Р-2408 Донецька контора Всеукраїнського торгово-промислового акціонерного 

товариства, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2418 Сніжнянський кущовий рудничний комітет гірників Криндачевського округу, 

сел.Сніжне Луганського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2425 2-е кущове управління Чистяківського гірничого району, слоб.Чистякове 

Чистяківського району Дебальцівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2481 Державний бензольний завод, с.Макіївка Донецької губернії 

ф. Р-2501 Шахта № 1/9 Чистяківського рудоуправління "Донвугілля", ш.Давидівська 

Чистяківського району Сталінського округу  

ф. Р-2502 Шахта № 9 Чистяківського рудоуправління "Донвугілля", сел.Ольховатка 

Чистяківського району Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-2588 Артемівський гірничий округ Центрального управління гірничого нагляду, 

м.Москва  

ф. Р-2631 Контора акціонерного товариства "Коксобензол" при Ясинуватському руднику, 

с.Нижня Кринка  
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ф. Р-2643 Рутченківський кущовий рудничний комітет Всеросійської професійної спілки 

гірників, Юзівський район Донецької губернії 

ф. Р-2650 Уповноважений ради військової промисловості України по Донецькій губернії, 

м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2656 Ясинуватський кущовий рудничний комітет Всеросійської спілки гірників 

Юзівського району Донецької губернії 

ф. Р-2657 Районний комітет Всеросійської спілки гірників Центрального району міста 

Горлівки Донецької губернії 

ф. Р-2659 Щербинівський кущовий рудком №1 Центрального району, сел.Щербинівка 

Донецької губернії 

ф. Р-2665 Катерининський кущовий рудничний комітет, сел.Мушкетове Центрального 

району Донецької губернії 

ф. Р-2667 Бахмутский соляний районнный комітет Всеросійської спілки гірників 

ф. Р-2668 Гришинський районний комітет Всеросійської спілки гірників, ст.Гришине 

Донецької губернії 

ф. Р-2669 Рудничний комітет Горлівського куща №6, сел.Горлівка Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2670 Рада народного господарства Горлівсько-Щербинівського району, ст.Микитівка 

Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2691 5-й Сніжнянський рудничний комітет Всеросійської спілки гірників 

ф. Р-2702 Прушківський завод металургійних виробів, с.Новий Слов'янськ Ізюмського повіту 

Харківської губернії 

ф. Р-2776 Артемівська міжобласна контора Всеукраїнської контори Головпостачання 

Народного комісаріату хімічної промисловості СРСР, м.Артемівськ Сталінської області 

ф. Р-2786 Артемівський пивний кущ пивоварного заводу "Нова Баварія" Народного 

комісаріату харчової промисловості СРСР, м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-2789 Українське геологічне управління Міністерства геології СРСР 

ф. Р-2790 Алебастрові заводи ім.Чубаря Народного комісаріату місцевої промисловості, 

м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-2821 Чистяківське рудоуправління Донецького державного кам'яновугільного тресту 

"Донвугілля", м.Чистякове Донецької області 

ф. Р-2823 Фомінське рудоуправління тресту "Донбасантрацит", с.Фомінське Донецької 

області 

ф. Р-3865 Донецьке відділення акціонерного товариства "Всеросійський синдикат швейної 

промисловості", м.Бахмут Донецької губернії 

 

 

 

 

 

8. Організації транспорту, дорожнього господарства та зв’язку 

 

ф. Р-128 Сталінська поштово-телеграфна контора управління Харківського округу зв'язку, 

м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-151 Іловайське поштово-телеграфне відділення Донецького губернського поштово-

телеграфного управління, ст.Іловайськ Таганрозького повіту Донецької губернії 

ф. Р-168 Желанна поштово-телеграфна контора Донецького губернського відділу зв'язку, 

с.Желанна Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-170 Юзівська телефонна станція Донецького губернського відділу зв'язку, м.Юзівка 

Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-187 Сухо-Ялинська поштово-телеграфна контора Катеринославського поштово-

телеграфного округу, с.Сухі Яли Бахмутського повіту Катеринославської губернії 



 305 

ф. Р-1052 6-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст.Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

ф. Р-1053 15-а дільниця служби тяги Катерининської залізниці, ст.Ясинувата Авдіївського 

району Сталінського округу 

ф. Р-1054 Контора 9-ї дільниці відділу зв'язку й електротехніки, ст.Волноваха 

Катерининської залізниці Сталінського округу  

ф. Р-1055 Депо станції Мушкетове Катерининської залізниці, ст.Мушкетове Сталінського 

району Сталінського округу 

ф. Р-1061 Контора 7-ї дільниці служби тяги Катерининської залізниці, ст.Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу 

ф. Р-1443 1-а дільниця відділу зв'язку й електротехніки Катерининської залізниці Наркомату 

шляхів сполучення СРСР, ст.Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу 

ф. Р-2126 Іловайське відділення Ясинуватського залізничного продовольчого пункту 

Катеринославської залізниці 

ф. Р-2330 Комендант станції Лиман Донецьких залізниць, сел.Лиман Лиманської волості 

Зміївського повіту Харківської губернії 

ф. Р-2331 Комендант станції Бахмут Північно-Донецької залізниці Катеринославської 

губернії, ст.Бахмут Катеринославської губернії 

ф. Р-2332 Комендант станції Краматорська Ізюмського повіту Харківської губернії 

ф. Р-2363 Бахмутське агентство транспортної контори Всеукраїнської кооперативної спілки, 

м.Бахмут Донецької області 

ф. Р-2398 Управління морським транспортом Азовського і Кавказького узбережжя, 

м.Маріуполь Донецької губернії 

ф. Р-2409 Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської кооперативної спілки по 

Донецькій губернії, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2532 Дільниця №16 служби колії Катерининської залізниці, ст.Маріуполь 

Маріупольського округу 

ф. Р-2533 Дільниця №2 відділу експлуатації Катерининської залізниці, ст.Авдіївка 

Авдіївського району Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-2534 Дільниця №6 відділу колії Катерининської залізниці, ст.Волноваха Волноваського 

району Сталінського округу 

ф. Р-2535 Контора 1-ї дільниці відділу експлуатації, ст.Авдіївка Авдіївського району 

Сталінського округу 

ф. Р-2537 Дільниця №5 служби колії Катерининської залізниці, ст.Гришине Гришинського 

району Артемівського округу 

ф. Р-2538 Залізнична станція Бельгійська Катерининської залізниці Сталінського округу 

ф. Р-2539 Залізнична станція Волноваха Катерининської залізниці Волноваського району 

Сталінського округу 

ф. Р-2540 Залізнична станція Гришине Катерининської залізниці Гришинського району 

Артемівського округу 

ф. Р-2541 Залізнична станція Оленівка Катерининської залізниці 

ф. Р-2542 Залізнична станція Желанна Катерининської залізниці 

ф. Р-2543 Залізнична станція Кальміус Катерининської залізниці 

ф. Р-2544 Залізнична станція Кальчик Катерининської залізниці 

ф. Р-2545 Залізнична станція Ларине Катерининської залізниці 

ф. Р-2546 Залізнична станція Макіївка Катерининської залізниці 

ф. Р-2547 Залізнична станція Межова Катерининської залізниці 

ф. Р-2548 Залізнична станція Мушкетове Катерининської залізниці 

ф. Р-2549 Залізнична станція Чунишине Катерининської залізниці 

ф. Р-2550 Залізнична станція Ясинувата Катерининської залізниці 

ф. Р-2551 Залізнична станція Маріуполь Катерининської залізниці 

ф. Р-2552 Залізнична станція Сартана Катерининської залізниці 

ф. Р-2553 Залізнична станція Селидівка Катерининської залізниці 
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ф. Р-2554 Залізнична станція Сталіно Катерининської залізниці 

ф. Р-2555 Залізнична станція Роя Катерининської залізниці 

ф. Р-2556 Залізнична станція Просяна Катерининської залізниці 

ф. Р-2557 Залізнична станція Очеретине Катерининської залізниці 

ф. Р-2567 Залізнична станція Красногорівка Катерининської залізниці 

ф. Р-2570 Олексієво-Леонівське поштово-телеграфне відділення Ростовського поштово-

телеграфного округу, с.Олексієво-Леоневе Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2571 Олено-Хуторське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-

телеграфного округу, ст.Оленівка Юзівського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-2619 Управління коменданта залізничної дільниці, ст.Авдіївка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

 

 

 

 

 

9. Організації сільського, лісового, водного й мисливського господарства 

 

ф. Р-22 Сталінська окружна спілка плодоовочевої, бджільницької і насінної кооперації 

"Агрокультура", м.Сталіно Сталінського району УРСР 

ф. Р-221 Сталінський окружний земельний відділ Сталінського окружного виконавчого 

комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-474 Донецьке губернське земельне управління, м.Артемівськ Донецької губернії 

ф. Р-521 Юзівський повітовий земельний відділ Юзівського повітового виконавчого комітету 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-652 Сільськогосподарська артіль ім.Молотова, с.Селидівка Селидівського району 

Донецької області 

ф. Р-1371 Олександро-Невський районний земельний відділ районного виконкому, 

с.Олександро-Невськ Олександро-Невського району Маріупольського округу Донецької 

губернії 

ф. Р-1413 Селидівський птахівницький радгосп Українського державного птахівницького 

тресту, с.Селидівка Селидівського району Донецької області 

ф. Р-1415 Селидівська сільськогосподарська артіль "Червона Україна", с.Селидівка 

Селидівського району Донецької області 

ф. Р-1425 Сільськогосподарська артіль ім.Будьонного, с.Селидівка Селидівського району 

УРСР 

ф. Р-1442 Сталінський окружний союз сільськогосподарських колективів, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-1494 Донецька губернська контора Української м'ясохлодобойні, м.Артемівськ 

Донецької губернії 

ф. Р-1495 Артемівська районна контора Українського м'ясотресту "Укрм'ясотрест", 

м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1501 Донецька районна контора Українського борошномельного тресту Наркомату 

торгівлі УРСР, м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1504 Артемівський окружний земельний відділ, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-1529 Донецький губернський особливий продовольчий комітет "Опродкомгуб", 

м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1534 Маріупольська міжрайонна станція Всеукраїнської контори Всесоюзного 

об'єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства, м.Маріуполь 

Донецької області 
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ф. Р-2054 Донецьке губернське бюро по землевпорядкуванню Державних земельних фондів, 

м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2321 Радгосп "Лагері" української державної меліоративно-будівельної контори, 

ст.Ясинувата Донецької губернії 

ф. Р-2334 1-й державний культурно-бджільницький радгосп "Народна бджілка " 

Центрального управління культрадгоспами УРСР, м.Слов'янськ Донецької губернії 

ф. Р-2336 Донецьке губернське управління трестованих радгоспів "Донецькгубрадгосптрест", 

м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2351 Донецьке губернське лісове управління Народного комісаріату землеробства 

УРСР, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2412 Слов'янський повітовий земельний відділ, м.Слов'янськ Слов'янського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2423 Тімірязівське лісництво Донецького губернського лісового управління, сел.Сніжне 

Дмитрівського району Луганського округу  

ф. Р-2424 Ростовсько-Міуське лісництво Донецького губернського лісового управління, 

сел.Сніжне Дмитрівського району Луганського округу Донецької губернії 

ф. Р-2526 Чистяківський районний земельний відділ, м.Чистякове Чистяківського району 

Сталінського округу  

ф. Р-2583 Чистяківська районна судова земельна комісія, с.Чистякове Чистяківського району 

Сталінської округу 

ф. Р-2599 Дмитрівське сільське управління Стретенської волості Маріупольського повіту 

Катеринославської губернії 

ф. Р-2618 48-а районна комісія з націоналізації земель на Донеччині, м.Слов'янськ 

Артемівського округу 

ф. Р-2778 Комуна "Комсомолець" Луганської сільської ради Горлівського району 

Артемівського округу 

ф. Р-2782 Колгосп "Південний хлібороб" Артемівського району УРСР 

ф. Р-2783 Колгосп "Більшовик" Привільської сільської ради депутатів трудящих 

Артемівського району Донецької області 

ф. Р-2816 Сталінська обласна контора "Заготхуд півдня " Народного комісаріату м'ясної і 

молочної промисловості, м.Сталіно Сталінської області 

 

 

 

 

 

10. Будівельні, архітектурні установи й організації 

 

ф. Р-131 Управління окружного інженера, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1970 Краматорська контора Всесоюзного державного тресту санітарно-технічного 

будівництва "Південсантехбуд", м.Краматорськ Донецької області 

ф. Р-2055 Контора будівництва Палацу праці при Петровському рудничному комітеті, 

Петровський рудник Мар'їнського району Сталінського округу 

ф. Р-2056 Контора будівництва Палацу праці на Ново-Смолянинівському руднику при 

Сталінському рудничному комітеті, с.Ново-Смолянинівка Сталінського округу 

ф. Р-2057 Контора будівництва Палацу праці при Гришинському рудничному комітеті, 

Гришинський рудник Гришинського району Артемівського округу 

ф. Р-2059 Контора будівництва Палацу праці при Горлівському рудничному комітеті, 

м.Горлівка Артемівського округу 

ф. Р-2060 Контора будівництва Палацу праці при Червонотворчому рудничному комітеті, 

сел.Рутченкове Сталінського округу 

ф. Р-2063 Контора будівництва клуба-театру при Будьоннівському рудничному комітеті, сел. 

Будьоннівка Макіївського району Сталінського округу 
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ф. Р-2066 Контора будівництва Палацу праці при Єнакіївському рудничному комітеті, 

рудник Єнакієве Єнакіївського району Артемівського округу 

ф. Р-2073 Контора будівництва Палацу праці при Щербинівському рудничному комітеті, 

с.Щербинівка Артемівського району Артемівського округу 

ф. Р-2318 Уповноважений по Артемівському окрузі Української державної меліоративно-

будівельної контори, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2320 Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по 

Маріупольському округу, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-2322 Краматорська контора будівлі робітничого селища державного акціонерного 

товариства "Стандартбуд", ст.Краматорська Артемівського округа 

ф. Р-2323 Уповноважений української державної меліоративно-будівельної контори по 

Сталінському округу, м.Сталіно Донецької губернії 

ф. Р-2360 Донецьке відділення Всеукраїнської державної будівельної контори "Укрдержбуд", 

м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2397 Контори окремих виконавців робіт крайової державної будівельної контори при 

промбюро Південного Сходу Росії (о.а.ф.) 

ф. Р-2463 Контори окремих виконавців робіт управління будівельних і ремонтних робіт при 

правлінні Північно-Кавказьких залізниць (о.а.ф.) 

ф. Р-2647 Управління житлово-санітарного будівництва в Донбасі, м.Бахмут Донецької 

губернії 

ф. Р-2704 214-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну, Новоекономічний рудник Донецької губернії 

ф. Р-2725 Контора 75-го військово-будівельного загону управління житлово-санітарного 

будівництва Донецького басейну, м.Юзівка Донецької губернії 

ф. Р-2726 Контора 55-го військово-польового будівництва управління житлово-санітарного 

будівництва Донбасу, м.Єнакієве Донецької губернії 

ф. Р-2727 207-й будівельний загін Українського комітету державних споруджень, м.Харків  

ф. Р-2728 216-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

ф. Р-2729 215-й військово-будівельний загін управління Українського комітету державних 

споруджень, м.Каменськ Донецької губернії 

ф. Р-2730 206-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

ф. Р-2731 210-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

ф. Р-2733 Контора 117-го військово-дорожнього відділу управління житлово-санітарного 

будівництва Донецького басейну 

ф. Р-2734 209-й військово-будівельний загін управління житлово-санітарного будівництва 

Донецького басейну 

 

 

 

 

 

11. Організації житлово-комунального господарства й побутового обслуговування 

 

ф. Р-130 Сталінський окружний відділ комунального господарства, м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-2447 Донецький губернський відділ місцевого господарства, м.Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2487 Слов'янський повітовий відділ комунального господарства, м.Слов'янськ 

Слов'янського повіту Донецької губернії 
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12. Продовольчі, торговельні й кооперативні організації 

 

ф. Р-6 Сталінське міське промислово-кредитне кооперативне товариство, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-20 Сталінська районна спілка споживчих товариств, м.Сталіно Сталінського округу. 

ф. Р-33 Сталінське окружне відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі 

"Ларьок", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-84 Сталінський окружний борошномельний трест при уповноваженому торгу, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-329 Сталінське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-639 Донецька обласна спілка житлової кооперації "Доноблжитлспілка" Всеукраїнської 

контори житлової кооперації "Укржитлоспілка", м.Сталіно Сталінської області 

ф. Р-1043 Окружні спілки скотарсько-молочної кооперації Всеукраїнської спілки скотарсько-

молочної кооперації "Добробут" (о.а.ф.) 

ф. Р-1049 Донецька обласна контора Всесоюзного об'єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР 

Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м.Маріуполь Донецької області 

ф. Р-1206 Маріупольський повітовий продовольчий комітет, м.Маріуполь Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1372 Маріупольська окружна спілка сільськогосподарської і зернової кооперації 

"Окрзерноспілка", м.Маріуполь Маріупольського району УРСР 

ф. Р-1427 Селидівська районна контора Всеукраїнської спілки сільскогосподарської 

кооперації, с.Селидове Селидівського району Донецької області 

ф. Р-1437 Маріупольське міське управління колгоспними ринками, м.Маріуполь Сталінської 

області 

ф. Р-1440 Сталінська контора акціонерного товариства торгівлі хлібними і 

сільськогосподарськими продуктами "Хлібопродукт", м.Сталіно Сталінського округу  

ф. Р-1441 Сталінський окружний торговий відділ, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1468 Слов'янське відділення українського пайового товариства роздрібної торгівлі 

"Ларьок", м.Слов'янськ Слов'янського району Артемівського округу 

ф. Р-1502 Донецький губернський відділ внутрішньої торгівлі "Донгубвнуторг", 

м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-1503 Управління уповноваженого Наркомторгу по Артемівському округу, м. Артемівськ 

Артемівського округу 

ф. Р-1514 Артемівське окружне відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної 

торгівлі "Ларьок", м.Артемівськ Артемівського округу  

ф. Р-1516 Артемівська окружна сільськогосподарська кредитна кооперативна спілка 

Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації "Сільский господар", м.Артемівськ 

Артемівського округу 

ф. Р-1547 Маріупольський окружний торговий відділ, м.Маріуполь Маріупольського округу  

ф. Р-1549 Уповноважений українського пайового товариства народного харчування по 

Маріупольському округу, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1551 Управління державної хлібної інспекції Маріупольського порту Наркомату 

зовнішньої й внутрішньої торгівлі СРСР, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1556 Маріупольська митниця, м.Маріуполь Маріупольського району УРСР 

ф. Р-1922 Закітнянське зернове кооперативне товариство, с.Закітне Артемівського району 

УРСР 

ф. Р-1944 Юзівський міський ринковий комітет Юзівського повіту Донецької губернії 
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ф. Р-1963 Маріупольське відділення Всеукраїнського пайового товариства "Ларьок", 

м.Маріуполь Маріупольського округу Донецької губернії 

ф. Р-1972 Артемівський окружний відділ торгівлі Артемівського окрвиконкому, 

м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2114 Перший районний продовольчий комітет, с.Сартана Сартанської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2115 3-й районний продовольчий комітет, с.Покровське Покровської волості 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2116 4-й районний продовольчий комітет, ст.Розівка Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2117 Маріупольська державна господарсько-заготівельна контора №10, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2118 Каранська державна господарсько-заготівельна контора, ст.Карань 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2119 Юзівський повітовий продовольчий комітет, м.Юзівка Юзівського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2124 2-й районний продовольчий комітет Маріупольського повітового особливого 

продовольчого комітету, с.Мангуш Мангушської волості Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2212 Донецька особлива продовольча комісія з постачання Донецької трудової армії, 

м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2292 Млин №222 акціонерного товариства торгівлі хлібом і ін. сільськогосподарськими 

продуктами "Хлібопродукт", м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2294 Артемівська районна контора Всесоюзного акціонерного товариства "Союзхліб", 

м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2317 Уповноважений на Сталінщині Всеукраїнського кооперативного товариства зі 

збуту й експорту продуктів птахівництва, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2319 Приазовський митний відділ Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі УРСР, 

м.Маріуполь Донецької губернії 

ф. Р-2337 Амвросіївський склад Всеукраїнського кооперативного товариства зі збуття й 

експорту продуктів птахівництва, с.Амвросіївка Сталінського округу 

ф. Р-2353 Донецький губернський кооперативний комітет, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2361 Уповноважений з громадського харчування Центрального комітету допомоги 

голодуючим по Донецькому басейні, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2362 Маріупольська контора Всеукраїнської кооперативної спілки, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2385 Маріупольське відділення правління Азово-Доно-Кубанського споживчого 

товариства водників, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2416 Маріупольська товаро-обмінна контора особливої продовольчої комісії з 

постачання 1-ї Донецької трудової армії, м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-2474 Маріупольське окружне кооперативне товариство "Насінництво", м.Маріуполь 

Маріупольського округу 

ф. Р-2484 Гришинська повітова особлива продовольча комісія з постачання Донецької 

трудової армії, сел.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2527 Гришинський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст.Гришине Гришинського району Артемівського округу 

ф. Р-2528 Авдіївський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст.Авдіївка Авдіївського району Сталінського округу  

ф. Р-2529 Ясинуватський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської 

залізниці, ст.Ясинувата Авдіївського району Сталінського округу 

ф. Р-2530 Сталінський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської залізниці, 

ст.Сталіно Сталінського району Сталінського округу 
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ф. Р-2531 Маріупольський склад господарсько-матеріального відділу Катерининської 

залізниці, ст.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-2560 Сталінська контора Державного акціонерного товариства "Союзхліб", м.Сталіно 

Сталінського району УРСР 

ф. Р-2589 Костянтинівське представництво тресту Північно-Західного акціонерного 

торгового товариства, м.Костянтинівка Артемівського округу 

ф. Р-2628 Продовольчий комітет ст.Слов'янськ Південної залізниці Катеринославської 

губернії 

ф. Р-2653 Дебальцівський повітовий продовольчий комітет, м.Дебальцеве Донецької області 

ф. Р-2654 Бахмутський повітовий продовольчий комітет, м.Бахмут Бахмутського повіту 

Донецької губернії 

ф. Р-2701 Донецьке губернське військово-споживче товариство, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2724 Гришинський повітовий відділ військово-продовольчого постачання, м.Гришине 

Донецької губернії 

ф. Р-2732 Маріупольський повітовий відділ військово-продовольчого постачання і 

продовольчий магазин при ньому (о.а.ф.) 

ф. Р-2784 Донецьке обласне відділення "Союзрадгосппостачання" Всесоюзного тресту з 

постачання зернових й тваринницьких радянських господарств, м.Артемівськ Донецької 

області 

ф. Р-2791 Контора постачання Донбаського свиноводтресту, м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-2855 Маріупольська контора Всеросійської Центральної спілки споживчих товариств, 

м.Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2996 Маріупольський продовольчий магазин при управлінні продовольчого флоту, 

м.Маріуполь Маріупольського повіту Катеринославської губернії 

 

 

 

 

13. Установи охорони здоров’я, фізкультури й спорту 

 

ф. Р-288 Сталінський окружний відділ народної охорони здоров'я, м.Сталіно Сталінського  

округу 

ф. Р-1194 Артемівський аероклуб осоавіахіма, м.Артемівськ Сталінської області 

ф. Р-1196 Артемівське районне товариство фізкультурників "Спартак", м.Артемівськ 

Сталінської області 

ф. Р-1198 Артемівський міський будинок санітарної культури Артемівської інспектури 

охорони здоров'я, м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-1244 Маріупольська окружна рада фізкультури, м.Маріуполь Маріупольського району 

УРСР 

ф. Р-1429 Сталінська міська поліклініка міського відділу охорони здоров'я, м.Сталіно 

Сталінського округу 

ф. Р-1434 Міжрайонна медична база аптекоуправління, м.Маріуполь Сталінської області 

ф. Р-1493 Артемівський окружний відділ охорони здоров'я, м.Артемівськ Артемівського 

округу 

ф. Р-1558 Маріупольська окружна інспектура охорони здоров'я, м.Маріуполь 

Маріупольського округу  

ф. Р-2069 Уповноважений по Слов'янській групі санаторіїв Донецького губернського відділу 

соціального страхування, м.Слов'янськ Артемівського округу  

ф. Р-2127 Лікарсько-харчувальний пункт, ст.Ясинувата Катеринославської залізниці 

ф. Р-2198 Маріупольська міська рада фізкультури, м.Маріуполь Маріупольського району 

УРСР 

ф. Р-2444 Донецький губернський відділ охорони здоров'я, м.Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 
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ф. Р-2452 Слов'янське районне санітарне управління Народного комісаріату охорони здоров'я 

УРСР, м.Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2798 Донецьке санітарне управління Донбасу, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

 

 

 

 

 

14. Установи народної та професійної освіти, вищі навчальні заклади 

 

ф. Р-349 Сталінська окружна інспектура народної освіти, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-526 Юзівський повітовий відділ народної освіти, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-557 Юзівська міська трудова школа № 1, м.Юзівка Юзівського повіту Донецької 

губернії 

ф. Р-1088 Донецький металургійний інститут Всесоюзного об'єднання "Сталь" ВРНГ СРСР, 

м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1089 Донецький вуглехимічний інститут ім.М.В.Фрунзе Головного управління 

навчальними закладами Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м.Сталіно 

Донецької області 

ф. Р-1091 Донецький гірничий технікум ім.Артема Народного комісаріату освіти, м.Сталіно 

Сталінського округу  

ф. Р-1205 Маріупольський педагогічний інститут професійної освіти, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1512 Артемівська окружна інспектура народної освіти, м.Артемівськ Артемівського 

округу 

ф. Р-1541 Сталінський педагогічний інститут професійної освіти Народного комісаріату 

освіти УРСР, м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-2325 Донецька губернська комісія зі справ неповнолітніх правопорушників при 

Донецькому губернському відділі народної освіти, м.Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2580 Чистяківський районний відділ народної освіти, м.Чистякове Чистяківського 

району Сталінського округу 

ф. Р-2592 Єврейська секція Маріупольського окружного відділу народної освіти, 

м.Маріуполь Маріупольського округу  

ф. Р-2818 Артемівська школа комбайнерів й трактористів Управління навчальних закладів 

Наркомрадгоспу УРСР, ст.Яма Артемівського району Сталінської області 

 

 

 

 

 

15. Культурно-просвітницькі установи, установи мистецтва й масової інформації, творчі 

профспілки, архівні установи 

 

ф. Р-1239 Маріупольська філія Сталінського обласного державного архіву, м.Маріуполь 

Сталінської області 

ф. Р-1492 Донецьке губернське управління зі справ преси, м.Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 

ф. Р-1540 Маріупольське окружне архівне управління, м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1898 Сталінський міський державний архів, м.Сталіно Сталінської області 
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ф. Р-2326 Маріупольське управління державного цирку управління Всеукраїнського 

державного цирку, м.Маріуполь Донецької області 

ф. Р-2328 Донецьке окружне управління агітаційних пунктів губернського управління 

політичної освіти, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2339 Юзівське агентство державного видавництва України, м.Юзівка Юзівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2437 Донецька книгарня, м.Юзівка Донецької губернії 

ф. Р-2574 Донецьке відділення державного військового видавництва, м.Артемівськ 

Артемівського округу 

 

 

 

 

 

16. Науково-дослідні, проектні інститути й організації 

 

ф. Р-1098 Експериментально-дослідницьке бюро тресту "Сталінвугілля", м.Сталіно 

Донецької області 

ф. Р-1197 Артемівська науково-дослідна станція автодорожнього транспорту Донецького 

обласного управління дорожнього транспорту, м.Артемівськ Донецької області 

ф. Р-2315 Донецький губернський відділ української метеорологічної служби, м.Бахмут 

Бахмутського округу Донецької губернії 

 

 

 

 

17.Органи праці й соціального забезпечення 

 

ф. Р-110 Сталінський окружний відділ соціального забезпечення, м.Сталіно Сталінського 

округу 

ф. Р-698 Донецька обласна каса соціального страхування, м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1016 Сталінський окружний відділ праці Сталінського окружного виконавчого комітету 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.Сталіно Сталінського району 

УРСР 

ф. Р-1044 Юзівська окружна контора державного страхувания, м.Сталіно Сталінського 

округу УРСР 

ф. Р-1166 Управління особоуповноваженої ради праці й оборони з відновлення котельного 

господарства в Донбасі, м.Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-1208 Маріупольська окружна комісія допомоги дітям при Маріупольському окружному 

виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м.Маріуполь Маріупольського округу  

ф. Р-1211 Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, с.Ялта Маріупольського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-1212 Маріупольський повітовий відділ соціального забезпечення, м.Маріуполь 

Донецької губернії 

ф. Р-1253 Маріупольська окружна контора державного страхування УРСР "Укрдержстрах", 

м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1436 Слов'янська повітова робітничо-селянська інспекція, м.Слов'янськ Донецької 

губернії 

ф. Р-1444 Сталінське агентство Першого Українського пайового товариства "Навантаження", 

м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1445 Донецький обласний відділ праці облвиконкому, м.Сталіно Донецької області 
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ф. Р-1454 Донецька губернська робітничо-селянська інспекція, м.Артемівськ Артемівського 

округу Донецької губернії 

ф. Р-1490 Артемівський окружний відділ праці окрвиконкому, м.Артемівськ Артемівського 

округу 

ф. Р-1508 Донецька губернська контора державного страхування "Держстрах", м.Артемівськ 

Артемівського округу  

ф. Р-1509 Артемівська окружна контора державного страхування, м.Артемівськ 

Артемівського округу 

ф. Р-1936 Сталінський окружний відділ планування, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-1974 Донецький губернський відділ праці, м.Артемівськ Артемівського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2017 Маріупольський окружний відділ соціального забезпечення, м.Маріуполь 

Маріупольського округу 

ф. Р-2140 Маріупольське повітове відділення робітничо-селянської інспекції, м.Маріуполь 

Маріупольського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2340 Донецьке губернське управління соціального страхування, м.Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2476 Відділ праці Бахмутського соляного району, м.Бахмут Бахмутського округу 

Донецької губернії 

ф. Р-2582 Чистяківський районний комітет праці, сел.Чистякове Таганрозького повіту 

Донецької губернії 

 

 

 

 

 

                               18. Професійні спілки й інші громадські організації 

 

ф. Р-1 Сталінський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників металістів 

"ВСРМ", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-401 Сталінський окружний комітет професійної спілки працівників народного 

харчування, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-409 Сталінський окружний комітет професійної спілки будівельників, м.Сталіно 

Сталінського району УРСР 

ф. Р-419 Сталінське окружне відділення професійної спілки радянськоторгових службовців, 

м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-422 Сталінське окружне відділення професійної спілки працівників комунального 

господарства, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-536 Юзівська міська професійна спілка конторських службовців, м.Юзівка 

Бахмутського повіту Катеринославської губернії 

ф. Р-547 Амвросіївська районна рада професійних спілок, м.Амвросіївка Амвросіївського 

району Донецької області 

ф. Р-709 Сталінський міський комітет професійної спілки будівельників, м.Сталіно 

Сталінського району УРСР 

ф. Р-780 Окружні ради товариства друзів хімічної оборони й хімічної промисловості 

"Доброхім" (о.а.ф.) 

ф. Р-785 Сталінська окружна рада товариства друзів оборони й авіаційного хімічного 

будівництва, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-819 Союз китайських робітників Донецького басейну на Україні при Сталінському 

окружкомі, м.Сталіно Сталінського округу Донецької губернії 

ф. Р-837 Сталінська окружна рада професійних спілок, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-946 Сталінське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної 

промисловості, м.Сталіно Сталінського округу 
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ф. Р-956 Сталінська міська рада професійних спілок, м.Сталіно Донецької області 

ф. Р-1277 Маріупольська окружна рада професійних спілок, м.Маріуполь Маріупольського 

округу 

ф. Р-1373 Уповноважений професійної спілки радянських і торгових службовців, 

м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-1461 Донецька губернська рада професійних спілок, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-1464 Артемівська окружна рада професійних спілок, м.Артемівськ Артемівського 

округу 

ф. Р-1531 Артемівське окружне відділення професійної спілки будівельників, м.Артемівськ 

Артемівського округу 

ф. Р-1906 Дебальцівське місцеве відділення професійної спілки будівельників, 

сел.Дебальцеве Артемівського округу  

ф. Р-1913 Закітнянське сільське товариство селянської взаємодопомоги, с.Закітне 

Лиманського району Артемівського округу 

ф. Р-2074 Уповноважений рудничного комітету профспілки гірників шахти №1 Горлівського 

району Бахмутського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2083 Уповноважений з охорони праці Горлівського районного комітету профспілки 

гірників по Корсунському степу, с.Степки Горлівського району Донецької губернії 

ф. Р-2085 Маріупольський окружний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 

працівників, м.Маруполь Маріупольського району УРСР 

ф. Р-2087 Гірничо-технічні курси при Гришинському районному комітеті профспілки 

гірничо-робітничих, м.Гришине Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2089 Ліквідаційна комісія Маріупольського окружного комітету спілки робітників 

харчової і смакової промисловості "Харчосмак", м.Маріуполь Маріупольського округу 

ф. Р-2092 Донецьке губернське відділення Всеросійської професійної спілки радянських 

суспільних і торгових установ, м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2093 Сталінський окружний комітет спілки робітників харчової і смакової 

промисловості УРСР "Харчосмак", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2094 Артемівський окружний відділ Всеросійської спілки робітників та службовців 

шкіряної промисловості УРСР, м. Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2095 Сталінський окружний комітет спілки сільськогосподарських і лісових працівників 

СРСР, м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2096 Сталінське окружне відділення Всеукраїнського комітету працівників медичної і 

санітарної праці "Медсанпраця", м.Сталіно Сталінського округу 

ф. Р-2097 Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників та 

службовців шкіряної промисловості, м.Бахмут Бахмутського округу Донецької губернії 

ф. Р-2098 Артемівська окружна спілка робітників харчової і смакової промисловості 

"Харчосмак", м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2099 Уповноважений Донецького губернського відділу Всеросійської спілки гірників по 

Семейкенському району, сел.Успенка Луганського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2101 Артемівське окружне відділення професійної спілки робітників хімічної 

промисловості СРСР, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2170 Правління спілки робітничих кооперативів Гришинського району, м.Гришине 

Гришинського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2186 Ліквідаційна комісія Артемівського районного комітету спілки робітників 

металістів, м.Артемівськ Артемівського округу 

ф. Р-2265 Слов'янський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських і 

лісових робітників, м.Слов'янськ Артемівського округу 

ф. Р-2283 Щегловське місцеве відділення професійної спілки гірників, с.Щеглівка 

Макіївського району Юзівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2324 Вознесенський кущовий рудничний комітет Юзівського районного відділення 

Всеросійської професійної спілки гірників, с.Петровка Юзівського повіту Донецької губернії 

ф. Р-2359 Маріупольське товариство "Друзі дітей", м.Маріуполь Маріупольського округу 



 316 

ф. Р-2420 Сніжнянський рудничний комітет профспілки гірників, сел. Сніжне Сніжнянського 

району Луганського округу 

ф. Р-2421 Сніжнянський робітничий комітет спілки будівельників при шахтах №№1, 2, 3, 4, 

сел.Сніжне Дмитрівського району Луганського округу 

ф. Р-2422 Сніжнянське місцеве відділення профспілки гірників, сел.Сніжне Дмитрівського 

району Луганського округу 

ф. Р-2441 Ялтинський сільський комітет професійної спілки радянських торгових 

службовців, с.Ялта Ялтинського району Маріупольського округу 

ф. Р-2607 Донецький губернський відділ Всеросійської спілки гірників, м.Артемівськ 

Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2625 Юзівський районний комітет Всеросійської спілки гірників, м.Юзівка Юзівського 

повіту Донецької губернії 

ф. Р-2645 Районне правління професійної спілки "Горнотруд", Мар'ївський район Донецької 

губернії 

ф. Р-2648 Донецьке відділення обласного правління профспілки Донецького, Криворізького і 

Соляного басейнів, м.Ростов-на-Дону  

ф. Р-2658 Бахмутський районний комітет Всеросійської професійної спілки гірників, 

м.Бахмут Донецької губернії 

ф. Р-2661 Єнакієво-Дебальцевське повітове відділення Всеросійської професійної спілки 

працівників землі і лісу, м.Дебальцеве Донецької губернії 

ф. Р-2663 Рудничний комітет Всеросійської професійної спілки гірничоробочих Олексієво-

Ряснянського куща, м.Юзівка Юзівського району Донецької губернії 

ф. Р-2664 Моспіно-Ряснянський рудничний комітет Всеросійської професійної спілки 

гірничоробочих, ст.Моспине Юзівського району Донецької губернії 

ф. Р-2671 Обласне бюро профспілки робітників хімічної і скло-фарфоро-фаянсової 

промисловості Донецького басейну 

ф. Р-2672 Донецький губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі 

і лісу, м.Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії 

ф. Р-2697 Сталінське окружне профспілкове бюро Всеросійської спілки гірників, м.Сталіно 

Сталінської області 

ф. Р-2856 Сталінське районне селянське товариство взаємодопомоги, м.Сталіно Сталінського 

округу  

ф. Р-2921 Технічна контора швейцарських громадян "Симодені" у Юзівці Катеринославської 

губернії 

 

 

 

 

 

19. Релігійні організації 

ф. Р-2261 Донецький відділ Всеукраїнської спілки євангельських християн "ВУСЄХ", 

м.Артемівськ Артемівського округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


