
Архівний відділ  

Великоновосілківської районної державної адміністрації 

 

Історична довідка. 

На території сучасного Великоновосілківського району Донецької 

області у довоєнний період існували два райони – Велико-Янисольський та 

Старо-Керменчицький. Відповідно до цього у жовтні 1932 році засновано два 

районних архіви: Велико-Янисольський (з 1946 року – Велико-

Новосілківський) та Старо-Керменчицьський (з 1947 року – 

Старомлинівський). Станом на 1938 рік на обліку в 2-х архівах перебувало 

155 установ, підприємств, організацій. На зберіганні знаходилося 82 фонди 

на 5960 од.зб. 

Архіви відновили роботу 01.03.1944. За роки окупації районів під час 

Другої Світової війни два архіви втратили 101 фонд, 36996 од. зб. за 1923-

1936 роки. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 вересня 1959 року 

Старомлинівський район ліквідовано, більшу частину його території 

приєднано до Великоновосілківського району, відповідно фонди 

Старомлинівського районного архіву передано до Великоновосілківського 

райархіву. 

30 грудня 1962 року архів змінив назву на Великоновосілківський 

державний районний архів. 

05 серпня 1994 року архів набув статусу архівного відділу виконавчого 

комітету Великоновосілківської районної Ради народних депутатів. 

З 18 грудня 1995 року і по сьогодні - архівний відділ 

Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області. 

 

 

 

 

 

 

 

Афенка Яна Сергіївна, 

начальник архівного 

відділу 

 

 

 

 

 



 

Делієва Ірина Михайлівна, архіваріус 

 

 

Обсяг фондів. 

 

73 фонди, 57679 од. зб. управлінської документації за 1943–2015 рр. 

 

Керівники архіву 

 

На жаль, не про всіх керівників архівів збереглися відомості. 

Старомлинівський районний архів очолювали: 

дати не встановлені  Чебанов (і’мя, по-батькові не збереглися); 

з 18.08.1936 року –   Харахаш Василь Дмитрович; 

з 01.08.1947 по 10.09.1959 –Авраімов Василь Іванович. 

 

Великоновосілківський районний архів: 

з 28.11.1938 по 14.10.1941,  

з 04.03.1944 по 25.08.1951 - Чебаненко Надія Григорівна; 

з 25.09.1951 по 03.03.1957 – Явтушенко Олександр Іванович; 

з 04.03.1957 по 01.10.1983 – Баженова Єлизавета Миколаївна; 

з 20.10.1983 по 10.12.2008 – Карлова Наталія Сергіївна; 

з 22.12.2008 по 01.07.2011 – Сирман Лариса Вікторівна;  

з 07.07.2011 -     Афенка Яна Сергіївна. 

 

Нагородження 

 

Афенка Яна Сергіївна, начальник архівного відділу відзначена 

Подякою Державного архіву Донецької області (2012), Грамотою 

Великоновосілківської районної державної адміністрації (2014), Почесною 

грамотою Державного архіву Донецької області (2015), Почесною грамотою 

Донецької облдержадміністрації (2016). 

Лєвєнтова Людмила Федорівна,  

головний спеціаліст 

 



Лєвєнтова Людмила Федорівна, головний спеціаліст архівного відділу  

нагороджена срібною медаллю «10 років Незалежності України» ІІ ст. (2001). 

Делієва Ірина Михайлівна, архіваріус архівного відділу - відзначена 

Почесною грамотою Великоновосілківської районної ради 

Великоновосілківської районної державної адміністрації (2014). 

 

 

 

 
 


