
Архівний відділ виконавчого комітету Лиманської міської ради 

 

Історична довідка 

Лиманський районний архів створено у 1932 році. У 1938 році архів 

перейменовано на Краснолиманський міський архів. 

У роки ІІ Світової війни, під час окупації міста, фонди архіву повністю 

втрачено. Архів відновив свою діяльність у лютому 1944 року як районний 

архів. На установу покладено завдання відновлення роботи архіву та збір 

матеріалів окупаційного періоду. 

У 1953 році архів знаходився в приміщенні будинку райвиконкому. У 

1977 році районний архів розміщено у будинку міськвійськкомату, де 

знаходиться по теперішній час. 

Наказом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року міська 

рада була передана у підпорядкування Донецькому облвиконкому, а район – у 

підпорядкування Слов’янського райвиконкому. З цього часу в Красному Лимані 

існували два архіви: міський і районний. Міський архів розташовувався в 

будинку міськвиконкому (площа архівосховища становила 57 кв. метрів, 

працювала одна людина). 

У зв’язку з об’єднанням Краснолиманської міської та Краснолиманської 

районної рад в єдину Краснолиманську міську раду в 1988 року створено 

міський архів, у зоні комплектування якого знаходяться установи, організації та 

підприємства районного та міського значення. У 2002 році архів одержав статус 

архівного відділу Краснолиманської міської ради. 

У 2005 році при архівному відділі Краснолиманської міської ради 

створено структурний підрозділ (трудовий архів). 

У липні 2015 року 

Краснолиманською міською радою 

прийнято рішення “Про добровільне 

об'єднання територіальних громад”, 

на підставі якого у листопаді 2015 

року на території Краснолиманської 

міської ради створено об'єднану 

територіальну громаду з центром у 

місті обласного підпорядкування – 

Красний Лиман. 12 сільських та 

селищних рад ліквідовано шляхом 

приєднання до Краснолиманської 

міської ради.  

До складу об’єднаної 

територіальної громади увійшло 40 

населених пунктів. 

Протягом 2016 року архівним 

відділом від ліквідованих сільських 

та селищних рад прийнято на 

збереження документи НАФ у 
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кількості 1335 одиниць зберігання у закартонованому вигляді. Крім того 

прийнято господарські книги – 1840 одиниць зберігання та документи з 

кадрових питань у кількості 1735 одиниць зберігання. 

У березні 2016 року відповідно до Постанови Верховної Ради України від 

04 лютого 2016 року № 984-VIII “Про перейменування окремих населених 

пунктів” Краснолиманську міську раду перейменовано на Лиманську міську 

раду. 

Архівний відділ Лиманської міської ради забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері архівної справи і діловодства на території міста, координує 

діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності з питань архівної справи та діловодства, 

забезпечує формування Національного архівного фонду документами, що 

мають місцеве значення, здійснює їх облік та зберігання.  

 

Обсяг фондів: 
- 39 фондів, 10402 од.зб. документів НАФ за 1943-2015 роки; 

- 66 фондів, 12526 од.зб. документів ліквідованих підприємств, 

організацій, установ об’єднаної територіальної громади за 1943-2015 роки. 

Документи містять інформацію про соціально-економічний та політичний 

розвиток міста та району, висвітлюють роботу органів місцевого 

самоврядування, установ освіти, охорони здоров’я, культури. 

Історично склалося, що основу економіки нашого міста становлять 

залізничний транспорт і підприємства агропромислового комплексу, тому 

документи цих підприємств у першу чергу формують фонди архівного відділу. 

Найбільшу цінність представляють 14 фондів колгоспів, де представлені 

документи з 1943 року по момент 

реформування агропромислового комплексу. 

З них можна довідатися про те, як 

розвивалося сільське господарство на 

території Лиманщини, яким життям жили 

колгоспи. 

Багато цікавого можна дізнатися з 

підшивок міськрайонної газети “Зоря” з 1947 

до 2003 роки.  

Фонд Краснолиманської дирекції 

залізничних перевезень за 1976-2007 роки 

містить відомості про розвиток 

Краснолиманського залізничного вузла. 

Розвиток лісового господарства на 

Лиманщини представлено в документах 

Державного підприємства “Краснолиманське 

лісове господарство”. 

Документи міського відділу освіти міської ради, загальноосвітньої 

школи № 3, Краснолиманської центральної районної лікарні, відділу культури 



міської ради містять відомості про стан освітньої, науково-методичної, 

лікувально-профілактичної роботи на території громади. 

Штатна чисельність працівників відділу – 3 штатні одиниці: начальник, 

провідний спеціаліст та архівіст. 

Для приймання документів від ліквідованих сільських/селищних рад 

архівному відділу виділено додатково 2 кімнати під архівосховища на 36 кв. м. 

У зв'язку зі збільшенням кількості на 5000 документів ліквідованих 

селищних/сільських рад придбано та встановлено металеві стелажі 

протяжністю 199,5 пог. м.  

Придбано картонаж для зберігання документів постійного терміну 

зберігання за рахунок міського бюджету. У квітні поточного року придбано та 

встановлено 5 сертифікованих протипожежних дверей в архівосховища. 

Роботу колективу архівного відділу відзначено Листом вдячності 

Державного архіву Донецької області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники архівного відділу Лиманської міської ради: 

1936     Кучеренко Ф.С. 

1944-     Горишня Валентина Іванівна 

1945 – 1946    Гризодубова Віра Іванівна 

1946 – 1949    Дворніков Кузьма Олексійович 

1949 – 1958    Логвинова А.С. 

1959 – 1975    Лисицька Євдокія Іванівна 

1976 – 1982    Жарикова Г.М. 

1982 – 1983    Бережна Т.Г. 

1983 – 1988 (райархів)  Третьякова Людмила Олександрівна 

1980 – 1988 (міськархів) Фесенко Микола Степанович 

1988 – 1994    Семенова Ірина Миколаївна 

1995 – 2003    Коротич Людмила Дмитрівна 

2004 –2005    Редько Галина Миколаївна 

2005 – 2016    Короткова Клавдія Борисівна 

2016 - по теперішній час Войтенко Ірина Анатоліївна 


