
1 
 

Архівний відділ Артемівської райдержадміністрації 

 

Історична довідка 

Артемівський районний архів створено у березні 1933 року. В період 

окупації Сталінської області під час Другої світової війни (1941-1943 рр.) 

діяльність районного архіву призупинена, дата поновлення діяльність після 

визволення не відома. 

До 1955 року документи Артемівського районного архіву у кількості 10 

фондів на 135 од.зб. зберігалися в Артемівському міському архіві. До джерел 

формування районного архіву входило 154 організації і установи району. 

У 1955 році Артемівський районний 

архів ліквідовано у зв'язку з створенням 

Артемівського міськрайонного архіву. У 

1965 році Артемівський міськрайонний 

архів розділено на два самостійних архіви: 

районний та міський. Артемівський 

районний архів отримав приміщення 

загальною площею 40 м2. В архіві на той 

час зберігалося 109 фондів на 9760 справ за 

1943-1960 роки: фонд виконкому 

Артемівської райради, фонди відділів 

освіти, культури, фінансового відділу, 

районного відділу охорони здоров'я, 

Артемівської санепідемстанції, виконкому 

Ямської міськради, 21 фонд сільських рад, 

40 фондів колгоспів і радгоспів та ін. 

 З 1993 року  архів виконує функції 

трудового архіву та приймає на зберігання  

документи ліквідованих підприємств 

району, які у 2007 році передані в комунальне підприємство "Трудовий архів 

Артемівського архіву". 

У 1998 році Артемівський районний архів перейменовано в архівний 

відділ Артемівської райдержадміністрації, з 2017 року - архівний відділ 

Бахмутської райдержадміністрації. 

У 2012 році архівний відділ переїхав до будівлі Опитненської ЗОШ. В 

архіві є 2 архівосховища площею 96,5 м2 та робочий кабінет (16 м2). 
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Обсяг фондів 

 

122 фондів, 11450 од. зб. управлінська документація за 1943–2015 рр. 

23 фондів, 329 од. зб. документи особового походження за 1956–2010 рр.  

14 од. зб. відеодокументи за 1994 р.  

40 од. зб. фотодокументи за 2001 р.  

 

Керівники архіву: 

 

1935 рік –     Арабінський; 

1938 рік –     Рева; 

1940 рік -     Яворська; 

1954-1955 р.р. –    Борисова Катерина Микитівна; 

1956 рік –     Гонченко Світлана Миколаївна; 

1957-1960 р.р. –    Донченко Інтерна Рудольфовна; 

1960-1965 р.р. –    Самойлова Варвара Федорівна; 

1965-1983р.р. –     Задорожня Олександра Семенівна; 

1983-1984 р.р. –    Куренна Людмила Павлівна; 

1984-1987,  2002-2006 р.р.  Швець Ганна Володимирівна; 

1988-1998 р.р. –    Покотилова Тетяна Ленідівна; 

1998-2002, 2006-2010 р.р.   Тутова Надія Олексіївна; 

2010-     Вершиніна Світлана Леонідівна 

 

Нагородження 

 

За підсумками роботи 2009 року архівний відділ Артемівської 

райдержадміністрації визнаний "Кращим архівом року" в Донецькій області, в 

обласному конкурсі «Приязна архівна установа» - зайняв друге місце.  

За серію статей з історії району, книгу «Православ’я Бахмутського краю – 

погляд крізь століття» та  ряд статей в збірці «Скорботний дзвін» архів здобув 

перемогу в обласному конкурсі на кращу інформаційно-публіцистичну роботу. 

Начальник архівного відділу Артемівської 

райдержадміністрації Тутова Н.О. 

нагороджена Почесною грамотою 

Держкомархівів України. За підсумками 

роботи 2010 року колектив архівного 

відділу Артемівської райдержадміністрації 

нагороджено Почесною Грамотою 

Донецької облдержадміністрації. 

 


