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Місто Бахмут
(Артемівськ)



02 липня 1932 року місто Артемівськ увійшло 
до складу Донецької області

Постанова ВУЦВК
Про утворення Донецькой області

Щоб наблизити та поліпшити якість оперативного керівництва
розвитком промисловості та культурно-побутовими процесами
Донбасу, удосконалити плановість, забезпечити
сільськогосподарську базу для потреб виробництва та робітничого
постачання і зважаючи на досвід роботи за обласною системою,
яка дає позитивні результати, - Всеукраїнський Центральний
Виконавчий Комітет п о с т а н о в и в :
1. Утворити на території УСРР, в додаток до утворених постановою
4 позачергової Сесії ВУЦВК 12 скликання, 9 лютого 1932 року п’яти
областей, нову Донецьку область з центром в місті Артемівському,
у складі 12 міських рад та 23 районів, а саме:
а) 17 адмін.-тер. одиниць Донбасу, що тепер безпосередньо
підпорядковані центрові, міськрад - Артемівської,
…
4. Звернутися до ЦВК Союзу РСР про затвердження цієї постанови.

Голова ВУЦВК Г. Петровский
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський



22 лютого 1935 рік

Постанова Президії ЦВК УРСР

Про затвердження нової чисельності адміністративно-
територіальних одиниць Донецької області

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

…Д о н е ц ь к о ї о б л а с т і :

а) міськрад, безпосередньо підпорядкованих області:

1) Артемівська,

…

Голова ЦВК УСРР Г.Петровський
Секретар ЦВК УСРР Ю.Войцехівський



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

Указ Президії Верховної Ради УРСР
Про віднесення в підпорядкування обласних промислових рад міст 

з підпорядкованими їхнім радам населеними пунктами

Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Віднести у відання обласних /промислових/ Рад депутатів

трудящих такі міста з підпорядкованими їх Радам населеними
пунктами:
...по Донецькій області
…
м. Артемівськ – з містом Часів Яр і селищами міського типу
Білокам`янське, Карла Лібкнехта, Малоіллінівка;
…
Голова Президії Верховної Ради УРСР Д.Коротченко
Секретар Президії Верховної Ради УРСР А.Зленко



04 січня 1965 рік

Указ Президиума Верховного Совета УССР

О внесении изменений в административное районирование

Украинской ССР

Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет:

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

... по Донецкой области

…

Оставить следующие города областного подчинения: Артемовск с
г.Часов Яр и пгт.Белокаменское и Карло-Либкнехтово; Горловку с
пгт.Гольмовский и Зайцево,

…

Глава Президиума Верховного Совета УССР Д.Коротченко
Секретарь Президиума Верховного Совета УССР А.Зленко



04 лютого 2016 року місто Артемівськ перейменовано на 
місто Бахмут

Постанова Верховної Ради України
Про перейменування окремих населених пунктів та районів

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції
України, пункту 8 статті 7 Закону України "Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки", враховуючи пропозиції, подані органами місцевого
самоврядування, та рекомендації Українського інституту
національної пам’яті, Верховна Рада України постановляє:
1. Перейменувати окремі населені пункти та райони:
…
3) у Донецькій області:
…
місто Артемівськ на місто Бахмут;
…
Голова Верховної ради України В.Гройсман



Мапа міста Бахмута

м. Бахмут на мапі 
Донецької області



Вулиця м. Бахмута. 1912 рік.



Палац культури швейної фабрики ім.8-Марта. 1969 рік.



Центральна площа міста. 1974 рік.



Цех Артемівського заводу шампанських вин. 1975 рік.





Міський парк культури і відпочинку. 2009 рік.



Міський центр культури і дозвілля. 2009 рік.



Пам'ятник Артему на центральній площі. 2010  рік.



У виставці використано матеріали:
1. Збірника Державного архіву Донецької області «История
административно-территориального деления Донецкой области 1919-
2000 гг.» - 2001.
2. Веб-сайту «Вікіпедія».


